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Een harde bonk op mijn woonboot. Ik was een bed
aan het timmeren zodat ik er kon gaan wonen, maar
stormde de trap op. Er lag een baksteen op mijn dek
en een van de walbewoners liep scheldend weg.
“Junks, uitkeringstrekkers, beetje profiteren, en dan
hier komen wonen.”
Nou, ja, ik was toen, eind zeventiger jaren, een nette
moeder en gaf les in de Bijlmer; ik had nog nooit voor
een cent mijn hand op hoeven houden. Maar sommige
mensen wilden mij niet. Bootbewoners waren
asocialen, dat was algemeen bekend. Ik geef toe, voor
meer dan een oude schuit in een afbraakbuurt had ik
het geld niet.
Die buurman liet in ieder geval merken dat hij zich
zorgen maakte om wat er gebeurde, dat hij hield van
zijn buurt. Nu ik ben gevraagd voor een keer weer aan
de OpNieuw bij te dragen, zie ik alle kopij waar die
liefde ook vanaf spat. Van Walter de Wit bijvoorbeeld
die een brief inzendt die er niet om liegt; van de
vrienden van Hans Goebertus die hem niet laten
verdwalen; van de actievoerders van toen die zich
afvragen hoe de jongere generatie onze Nieuwmarkt
zullen verdedigen.
Colofon
OpNieuw is het blad voor de Nieuwmarktbuurt,
door en voor buurtbewoners. OpNieuw wordt gratis
huis aan huis verspreid in het gebied dat begrensd
wordt door Geldersekade, Oosterdok, Uilenburg,
Zwanenburgwal, Staalkade, en ‘s Gravelandseveer,
Kloveniersburgwal en Nieuwmarkt
Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt
door Stadsdeel Centrum, Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, Rabobank
Amsterdam.
Redactie
Tom Blits (vormgeving), Jorge Bolle, Anna Cruson,
Sati Dielemans-Hak, Roos Hendriks, Vita Hooglandt,
Alexandra van Houcke, Martijn van der Molen, Henk
Oldeman, Evert van Voskuilen, Dunya Willeman en
Anneke Hesp.
Medewerkers aan dit nummer
Frank Benders, Paula Bosch, Josee Brinkman, Rose
Brouwer, Peter Commandeur, Hea, Maarten Henket,
Daniël Kipp, Sjaak van der Leden, John ter Marsch,

2

OpNieuw

En dan zijn er nog die talloze nieuwelingen en
passanten. In dit winternummer leest u over de
toeristen; over een Noor die op de Wallen de gevels
wil zien. Anthropologe Corina Enache onderzocht
waarom de Nieuwmarkt nog niet is overgenomen door
toeristen en bedrijfsleven.
Hoe stappen we 2016 in? En doen we nog wat
aan de kerst? Vita Hooglandt presenteert een echt
Dickensiaans kerstverhaal en Sjaak van der Leden sluit
af met onze wensen voor het nieuwe jaar.
Zijn er nog kapitalisten onder u? We zijn heel blij
met uw donaties! Bent u op een andere manier
draagkrachtig, weet dan dat we ook best wat nieuwe
bezorgers kunnen gebruiken. Bel vooral Evert van
Voskuilen 06-14891628.
Carl Everaert treedt terug als advertentiewerver; hij
heeft veel voor ons betekend in de afgelopen jaren
waarin subsidies slonken. Bedankt Carl! Is er iemand
met zakelijk instinct die zich wil inzetten om de
contacten met onze adverteerders te verzorgen en
pro-actief op pad te gaan? We hebben je hard nodig!
Bel Carl Everaert 06-21807998.
Anneke Hesp

Charley Ranzijn, Piet Seijsener, Maartje Smeets,
Barbara Wichers Hoet, Walter de Wit, Jet Willers.
Voorplaat
Els van der Monde
Achterplaat
Sjaak van der Leden
Bestuur Stichting OpNieuw
bestuur@opnieuw.nu
Iek Boeles, Paula Bosch, Carl Everaert en Gerda
Kievit.
Uitgave
Stichting OpNieuw Amsterdam K.v.K.: 41209382
NL68INGB 0006037046 t.n.v. Stichting OpNieuw,
Amsterdam
Redactieadres
Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam
opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl
020-6245559

Advertenties
advertenties@opnieuw.nu
06-21807998
De advertentieprijs is vastgesteld op €0,90 zwart/wit
en €1 kleur, per vierkante centimeter.
OpNieuw online: www.opnieuw.nu
Deadline volgende OpNieuw: 15 februari 2016
Bezorgers
Pietje & Iman Baardman, Beiki Bakker, Ko Bijker,
Jorge Bolle, Cocky de Graaf, Inge de Haan, Marcel
Gutz, Juul Hymans, George Janszens, Femke Koens,
Jaap Kroeger, Machiel Limburg, Mieke Lokkerbol,
Cor Portasse, Antje Postma, Piet Seysener, Ton
Smeets, Johan Suttorp, Sjaak van der Leden ,
Hans van der Sluis , Evelien van Os, Pieternel van
Tongeren, Evert van Voskuilen, Barbara Wichers
Hoeth, Niko Wijnbeek, Dunya Willeman.
© Alle rechten voorbehouden
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Dans en Swing
voor 50+

Iedereen is altijd vol lof over de biefstuk
van Captein & Co.
Niemand heeft ooit geweten dat we
gewoon hondenvlees serveren!

Elke maandag en donderdag van
18.00-19.00 u
Proeﬂes: 7 + 11 Januari 2016
Kosten: €25,- voor 5 lessen.

Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27
Tel 020-6278804
ma – vr vanaf 16 u
za en zo vanaf 12

Adres: De Raap, Rapenburg 51, Amsterdam
Meld je aan bij dansenswing@gmail.com

KNUFFELS
De Speelgoedwinkel waar
beweging in zit!
Sint Antoniesbreestraat 51A
(Bijna) Altijd open?
020 - 427 38 62
(Atelier Bruno Jonker sinds 1981)

Aangeboden
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Gevraagd

Interesse? Check snel de website!

Website

Nieuwe
uithangborden
in de
Koningsstraat

O

p een zonnige dag loop ik de Koningsstraat in
en zie ik de zon schijnen door de uitgesneden
letters van een matgouden uithangbord; het
werpt een prachtige schaduw op de muur. Ik
ben op zoek naar Pepa Canel, de initiatiefneemster van
deze uithangborden.
Twaalf winkels in de Koningsstraat en één op de Kromboomsloot hebben zo’n uithangbord, hoor ik als ik, begin
november, Pepa interview over hoe ze er gekomen zijn. De
borden hebben allemaal dezelfde kleur en vorm met in de
vorm uitgesneden de logo’s van de winkels en bedrijven die
meedoen.
Pepa zit sinds 1989 in de Koningsstraat. De ruimte op de
Koningstraat 15, waar nu haar winkel Taller Trece (atelier
13) zit, kon ze huren voor een speciale prijs. Dat kwam
omdat er destijds weinig animo was om een winkel te beginnen in de Koningsstraat. Ze wilde eigenlijk nummer 13
huren (vandaar de naam), maar het werd nummer 15. Die
ruimte huurde ze samen met haar partner, een fotograaf.
Van huis uit is ze kostuumontwerpster. In Nederland is
ze begonnen als freelancer. De laatste vijf jaar is het werk
in de theaterwereld afgenomen, door de crisis, omdat in
het Oostblok goede dingen gemaakt worden voor weinig
geld, omdat mensen meer online kopen en zo zijn er nog
wel wat redenen te verzinnen. Langzaam werd Taller Trece
meer atelier en winkel en breidde Pepa haar repertoire uit.
Ze geeft naailes, les in het maken van patronen en kleding,
ze maakt kleding op maat en nieuwe kleding op basis van
vintage, ook wel upcycling genoemd.
De Koningsstraat heeft al veertien jaar een eigen
ondernemersvereniging, waarvan Pepa de afgelopen vijf
jaar voorzitter was. “We hebben als vereniging wel eens
nagedacht over samengaan met de Nieuwmarkt, maar
dan sneeuw je zo onder bij de horeca” zegt ze. “Wij wilden

graag de ambachtelijkheid en eenheid van de Koningsstraat benadrukken.”
Hoe kwam je op het idee voor de uithangborden?
“We dachten na over hoe we de straat bekender konden
maken. Er zitten op dit kleine stukje straat wel 14 bedrijven. Ik hoorde dat er een subsidie beschikbaar was voor
creatieve ideeën, het Cultuurbudget 2013. Toen heb ik een
plan geschreven voor het maken van uithangborden om de
creatieve bedrijven in de Koningsstraat onder de aandacht
te brengen. En die subsidie hebben we toen ook gekregen. Oorspronkelijk was mijn idee om de borden te laten
maken in de vorm die ze nu hebben, die vorm hebben
we gekozen om het perspectief van de straat te vergroten,
maar met daarin een uitsnede van een ambachtelijk element dat aangaf wat er in die onderneming te krijgen was.
Een schaar voor mijn bedrijf bijvoorbeeld, een pizza voor
de Italiaanse winkel, een camera voor de fotografe aan de
overkant. Dat is iets dat je vroeger ook wel zag bij winkels;
het sluit mooi aan bij de ambachtelijkheid die we hier hebben en die we ook willen uitstralen.”
Maar het is iets anders geworden?
“Ja. Als je een plan hebt en je hebt geld gekregen, dan
ben je er nog niet. Het heeft uiteindelijk twee jaar geduurd
voordat de borden er definitief waren. Je moet je idee
uitleggen, verkopen aan je collega ondernemers. En sommige ondernemers hadden al een bord. Die wilden hun bestaande logo’s niet opgeven, omdat ze daar al bekendheid
mee hadden gekregen. Dus toen zijn we met elkaar verder
gaan praten. Dat duurt dan even en daar is het huidige
ontwerp uitgekomen.”
Maar dat heeft vast geen twee jaar geduurd?
“Nee, niet alleen dat. Maar daar begon het wel mee. Om-

OpNieuw

5

dat de borden, ondanks hun uniforme formaat, allemaal een ander
logo kregen, hadden we een vormgever nodig en een metaalbewerker om het uitsnijden te begeleiden. Maar wat het vooral lastig
maakt en waar je een lange adem voor moet hebben, zijn de regels
van de gemeente voor het aanvragen van een vergunning voor het
plaatsen van uithangborden. Die regels zijn superingewikkeld. Je
hebt bijvoorbeeld al een architect nodig om de bouwtekeningen te
maken die je bij de vergunningsaanvraag moet indienen. En omdat
wij een subsidie hebben aangevraagd voor de borden, wordt ook
extra gecontroleerd of we aan de vergunningseisen voldoen bij het
plaatsen van de borden.”
Dat klinkt inderdaad ingewikkeld, je moet wel volhouden dus?
“Jazeker. We wilden bijvoorbeeld dat er een mooie optische lijn
te zien zou zijn, maar dat betekent dat alle borden anders gemonteerd moesten worden, omdat alle panden anders zijn en een
andere afstand hebben ten opzichte van de straat. Sommige borden
hebben een stang aan de zijkant, sommigen een stang aan de
bovenkant en de stangen zijn helemaal op maat gemaakt. Toen we
eindelijk de vergunning hadden gekregen, had degene die ze voor
ons zou ophangen, geen tijd meer. Toen moesten we weer op zoek
naar iemand anders.“
Je moet bijna projectmanager zijn om zoiets voor elkaar te krijgen,
lijkt het, terwijl de overheid graag wil dat ondernemers en bewoners
zelf initiatief nemen
“Ja, dat klopt. Normaal gesproken doet de winkelstraatmanager
dit soort dingen en die wordt dan betaald door de gemeente voor
zijn tijd. Maar ik heb alles zelf gedaan, naast mijn bedrijf, en het
lijkt niet mogelijk om wat extra geld te krijgen voor het dekken
van een paar uren voor mij. Dat heeft me wel verbaasd. Net als
het feit dat, ik let er nu natuurlijk extra op, zeker tachtig procent
van de borden in de binnenstad niet aan de regels voldoet. Dat is
wel een beetje zuur, dat het je zo moeilijk gemaakt wordt als je het
netjes volgens de regels wilt doen, terwijl zoveel ondernemers in de
binnenstad zich nergens wat van aantrekken en gewoon hun gang
gaan.“
Ik vind het wel erg mooi geworden, ben jij tevreden met het eindresultaat?

De afgekeurde letters

“Ja, en ik denk de andere ondernemers ook. De mensen die al
een bord hadden, moest ik wel overhalen, maar ook zij zijn volgens
mij nu tevreden met het resultaat. Ze hebben ook een feestje georganiseerd voor me toen het klaar was. De bedrijven die nog geen
bord hadden, hebben nu gratis een mooi uithangbord. Het geeft
eenheid aan de straat en vestigt de aandacht erop dat hier meerdere
bedrijven zijn, dat de Koningsstraat ook een winkelstraat is.”
Pepa gaat op zoek naar foto’s en laat ook een foto zien van het
woord Koningsstraat in matgouden letters over de breedte van de
straat, aan het begin van de straat aan de Nieuwmarktkant. Dat
voorstel werd niet goedgekeurd door de gemeente. Ik had het wel
een kroon op het werk en op de straat gevonden.
“Ja, ik vond het ook een mooi idee”, zegt Pepa, “maar je kan niet
in alles je zin krijgen. Ik wil trouwens ook de mensen nog even
noemen die meegewerkt hebben aan het realiseren van de borden,
de grafisch ontwerper Jan Roorda en de metaalverwerker Jan van
Rouendal, die het uitsnijden van de borden begeleid heeft en het
ophangsysteem heeft gemaakt. Zonder hen was het niet zo mooi
geworden.”
Sati Dielemans

Van aardappeloproer tot sushi bijeenkomst
brieven

Met verbijstering heb ik het jubileum nummer van OpNieuw mijn buurtblad zitten lezen. Niets over de gentrificatie van de buurt
die alle betaalbare sociale huur de buurt uitjaagt.
Ja, in de jaren zeventig kwam de Nieuwmarkt in opstand tegen de afbraak van de
buurt. Het kapitalisme walste over de buurt
heen en wilde een grote snelweg met kantoren en luxe winkels en koophuizen.
De inwoners van de buurt hebben toen gevochten voor het behoud van betaalbare
huurwoningen en de volkse buurt die het
altijd was. Iedere oudere Amsterdammer
kent deze rellen. Er is toen hard gevochten
en wat heeft dit allemaal opgeleverd?????
Het kapitalisme heeft uiteindelijk gewonnen en de buurt is verworden tot een rijk
blank yuppenparadijs.
De Nieuwmarkt is nu een van de duurste
buurten van Mokum met alleen nog hier
en daar sociale huur die niet lang meer zal
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stand houden. Zodra er iemand dood gaat
of verhuist, worden het dure koophuizen of
vrije huur. Het volkse gevoel van de echte
Amsterdammers is weg.
Alles waar zo hard voor is gevochten, is verraden aan het kapitaal. Het aardappeloproer
is nu een sushi bijeenkomst. De gebouwen
in de Nieuwmarktbuurt staan er nog maar
de gewone man, de arbeider die er woonde,
is vervangen door de kinderen van de kapitalisten die hier een snelweg wilde aanleggen. De afgestudeerde yuppies.
Dit jubileum is eigenlijk om te huilen.
Schrijf daar eens wat over in jullie buurtblaadje in plaats van die yuppenverheerlijking waarin iedereen roept dat alles goed is
gekomen.
Vriendelijk groet,
Walter de Wit, een van de laatste sociale
huurders op de Rechtboomssloot

Beste Walter,
In je reactie laat je zien dat de buurt en het
blad je aan het hart gaan. Bedankt voor de
kritische noot. Het septembernummer had
een thema; de Nieuwmarkt van veertig jaar
geleden. De redactie wilde daar bij stil staan,
de acties herdenken.
Vaak zien we Opnieuw de problemen van nu
langs komen, minstens bij het huurspreekuur
van Peter Commandeur en bij de strip van
Dunya. Ook in september kon dat niet anders. Huib Morel van de Branderij zei toen:
“Ik heb ervoor geknokt om deze buurtweer
leefbaar te maken, ook voor mensen met
een kleine beurs, en nu dreigen deze mensen
verdreven te worden naar buiten de ring. Dat
is heel zuur.” Zuurder kunnen we het niet
maken.
Anneke Hesp namens de redactie

d o c ume ntaire

Wonen is geen gunst maar een recht
Op de middelbare scholen moeten
leerlingen niet alleen in de klas leren ; ze
moeten ook bewijzen dat ze zelfstandig
onderzoek kunnen doen. Fay Toxopeus
laat dat zien met haar documentaire over
de Nieuwmarktacties van 1975.

E

en jong meisje rijdt in de metro. Naar
de Nieuwmarkt blijkt, als ze uitstapt en
naar de uitgang loopt over de letters van
‘Wonen is geen gunst maar een recht’. Ze
passeert de andere tekenen van de acties
van 40 jaar geleden. Hé, waar is die sloopbal
nou toch ?
We kijken naar de documentaire ‘Wonen is
geen gunst maar een recht’ gemaakt door
Fay Toxopeus. De leerling van de Open
Schoolgemeenschap Bijlmer kreeg er een 10
voor. In september was de film te zien in het
Pintohuis.
Het jonge meisje, Fay zelf, komt boven
de grond in een zonnig en kleurig heden.
En dan duikt de film naar haveloze zwartwit beelden van een buurt in verval. Dat
zwart-wit blijft, opgeduikeld uit archieven
en bibliotheken. Tussendoor vertellen Cia
Franssens en Jan de Jong hun persoonlijke
verhalen in mooie ‘talking heads’ fragmenten. Toxopeus : « Ik vind mensen met een
verhaal interessant. Daarom zou ik later
ook best geschiedenis willen studeren. »

Cia Franssens was een jonge moeder en wilde blijven wonen in de Koningsstraat. Veel
andere mensen met gezinnen vertrokken,
door de autoriteiten verleid met mooie aanbiedingen in Purmerend en Lelystad.
Celia bleef en haar woning bleef. Maar
vanaf de buren werd de hele strook gesloopt
voor het metro-tracé. Voor iedereen die
door de Koningsstraat loopt, is dat traject
nu af te lezen aan de nieuwbouw tussen
Nieuwmarkt en Kromboomssloot.

Jan de Jong kwam van buiten. Ook in die
tijd was het vrijwel onmogelijk om in Amsterdam onderdak te vinden met een smalle
beurs. Eerst met zijn vriendin kraken in
West. Door de buren eruit gehaald, door
een knokploeg eruit gemept. Dan maar
naar de Nieuwmarkt waar zelfs een distibutiepunt voor krakers bestond. Neem jij dat
huis maar en jullie daar.

Fay Toxopeus is zeker niet de enige scholier
in Nederland die dit jaar zelfstandig onderzoek moest doen en die een zogenoemd
profielwerkstuk maakten op basis van de
recente geschiedenis van de Nieuwmarkt.
Ook die anderen trekken er meestal de les
uit dat de wereld maakbaar is, dat je invloed
kunt hebben op de maatschappij. Ook zij
plaatsen het verhaal terecht in de context

Cia Franssens: “Ik wilde in de Koningsstraat
blijven wonen.”

O N D E R N E M E R S

I N

D E

van de babyboom, de Maagdenhuisbezetting en de Provobeweging.
Het inzicht van Fay blijkt als ze ook inbrengt hoe de autoriteiten, met name wethouder Hans Lammers, terugkijken op die
tijd. Succes heeft immers altijd vele vaders ?
De Nieuwmarktbuurt is toch een voorbeeld
geworden van hoe Amsterdam in haar binnenstad bewoners kan huisvesten ?
Waar woont Toxopeus zelf ? “Ik woon in het
lelijkste gebouw van Kattenburg, tegenover
het Marine Etablissement. Tenminste dat
zegt Cia. Mijn moeder komt uit Engeland
en mijn vader woonde in 1975 in Assen en
was toen 15 jaar. Dan zijn de kansen om
in de Nieuwmarkt te wonen klein. Maar ik
vind mijn eigen buurt juist heel fijn. Trouwens, ik heb een scholierenbaantje; en dat is
wel bij het grootste café in de jullie buurt.˝”
Anneke Hesp

N I E U W M A R K T B U U R T

Dans en Swing
Lekker dansen met Mirjam in studio de
Raap, in de Rapenburgerstraat. Het is een
ongedwongen sfeer, plezier staat voorop.
Dans en swing is bedoeld voor iedereen die
meer wil bewegen. De lessen in de sportschool zijn vaak te snel, of het zijn te veel
oefeningen.
Bij Mirjam is het afwisselend, met training,
‘vrije’ dansmomenten en choreografie. We
beginnen met een vaste dansopwarming
om de doorbloeding van de spieren op gang
te brengen:, het evenwicht en de lichaamshouding te verbeteren.
We doen een ontmoetingsdans om elkaar te
leren kennen. Daarna oefenen we een dans
die elke week herhaald word met een kleine

uitbreiding. Lekker swingen. We eindigen
met grondoefeningen op matjes. Deze gaan
in een rustig tempo en zijn bedoeld om de
spieren sterker te maken en om de souplesse te bevorderen.
Dans houd je lichaam en geest gezond, je
voelt je beter. We dansen op swingmuziek
uit de jaren dertig en op muziek van nu.
Over de docent:
Mirjam Couvreur heeft een HBO-dansopleiding voltooid. Zij heeft zich daarnaast
gespecialiseerd in bewegen voor 50+ en ouderen. Ze geeft twee dagen per week les in
Amsterdam. Meld je aan voor een proefles.
Zie de advertentie in dit blad.
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Wijs en
grijs?
www.indewaag.nl

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

Deel je
kennis en
ervaring als
vrijwilliger
Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Geldersekade 101 | www.vca.nu/centrum | 020- 5301220

Een speelfilm
over het
Amsterdam
van 1962

Na meer dan vijftig jaar is de film weer
te zien in een gloednieuwe restauratie – met
sfeerrijke beelden van het Amsterdam van begin
jaren zestig. Een schitterend tijdsdocument over Amsterdam aan de vooravond
van Provo met unieke beelden van onder andere het Waterlooplein.

Nu te koop op dvd voor maar € 9,95
VERKOOPPUNTEN: EYE, STADSARCHIEF, PRIMERA WATERLOOPLEIN, SCHELTEMA, AH-NIEUWMARKT,
AH-JODENBREESTRAAT, CONCERTO, CINE QUA NON, THE SILVER SCREEN EN PANTHEON
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Is de buurt van de bewoners of van de
toeristen ?
De Amerikaanse Corina Enache deed
anthropologisch onderzoek voor de
Universiteit van Amsterdam in de
Nieuwmarktbuurt. Ze wilde weten hoe de
bewoners omgaan met de veranderingen
in hun buurt als gevolg van toerisme. Ze
concludeert dat het nog steeds mogelijk is
invloed uit te oefenen op de toekomst als
je houdt van je buurt.

ze samen met de gemeente en het bedrijfsleven tot beslissingen. Ik heb dat gezien in
kleine projecten zoals de opknapbeurt van
de Korte Koningsstraat, het verkeersproject
rond de Waag en het jaarplan 2016 voor de
Nieuwmarkt.

S

inds de zeventiger jaren is het aantal
hotels, bars en restaurants in de Nieuwmarkt enorm gegroeid. Het laat zien dat de
verhouding tussen bewoners en toeristen
uit balans is ; er zijn hier 8000 bewoners,
maar er komen 4000 toeristen per dag een
kijkje nemen. Toch bloeit het buurtleven,
terwijl dat in naburige wijken in de binnenstad zeker niet het geval is.
Korte Koningsstraat
Die bloei is direct terug te voeren op een
aantal toegewijde groepen bewoners die
veel tijd en energie besteden aan het beschermen van de belangen van alle bewoners. Net als in de zeventiger jaren geven
ze blijk van een intense betrokkenheid bij
hun buurt. Maar, en dat is anders dan in
de zeventiger jaren, ze zijn veel meer uit op
samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven. Het is een netwerk van relaties
vanuit het verleden, of rond de wrijfpunten
van nu ; zoals wanneer er weer meer horeca
bij dreigt te komen.
In verschillende fora zoals op Facebook,
de bewonersraad en de wijkraad komen

Betty Blue
In het zoeken naar evenwicht is het belangrijk dat partijen de macht van de ander erkennen. Dat wil zeggen ; het bedrijfsleven
moet het belang van de bewoners begrijpen
en vice versa. De gemeente moet dat begrip
bevorderen en tussen beide komen als dat
niet gebeurt. Ik heb dat zien gebeuren toen

Betty Blue, aan de Sint Antoniebreestraat,
een horecavergunning aanvroeg. In de
buurt is al genoeg horeca en in de straat zijn
vooral sociale huurwoningen ook al liggen
er commerciële ambities. Er waren heel wat
discussies nodig tussen de eigenaren, de bewoners en de gemeente. Uiteindelijk kwam
er een vergunning, maar de openingstijden
zijn beperkt. Dit om overlast en lawaai te
beperken voor de omwonenden. En de vergunning werd beperkt tot de mensen van
Betty Blue omdat bewoners weinig vertrouwen hadden in mogelijke toekomstige exploitanten van deze ruimte.
Wijkschouw
Het was het resultaat van een lang proces
van overleg tussen bewoners, ook online,
petities, bijeenkomsten, foto’s maken. Deze
betrokkenheid zal waarschijnlijk de toekomst van Betty Blue beïnvloeden, omdat
de nieuwe eigenaren zullen weten dat het in
hun belang is om bewoners meer te betrekken bij het nemen van beslissingen.
In mijn onderzoek heb ik veel ochtenden
doorgebracht met de mensen van de wijkschouw. We liepen door de straten om 7 uur
in de ochtend, ruimden daar rotzooi op en
vertelden elkaar over een omgevallen boom
of groenstroken die er vies bij lagen.
Ik heb gezien dat waar mensen niet langer geven om de plek waar ze wonen, hun
woonwijken slaapwijken worden waar ze de
buren niet meer kennen en waar geen cultuur meer te vinden is.
Corina Enache

Oude gevelsteen
Deze herfst zijn wij, de bewoners van Krom
Boomsloot 36/Kleersloot 4, verrast door Ymere
met een gevelsteen. De woningbouwvereniging
heeft gedurende de zomer de buitenkant van
ons pand laten opknappen en schilderen. Van het
schilderbedrijf Talen hoorden we dat de Vereniging
Vrienden van de Amsterdamse Gevelstenen Ymere
had benaderd om een gevelsteen afkomstig van
Kleersloot 3/4 in de buurt terug te kunnen plaatsen.
We waren zeer verheugd dat de keuze op ons
pand was gevallen. Op 17 september is de steen
feestelijk onthuld door mevrouw Dory Louwerens,
directeur vastgoedbeheer van Ymere. Dank aan
Jos Otten,van de Vrienden van de Amsterdamse
Gevelstenen die een boeiende toespraak hield, de
directie en werknemers van schilderbedrijf Talen
die ons huis zo mooi hebben opgeknapt en niet
te vergeten de zeer bevlogen Jan Hilbers die de
gevelsteen zo schitterend heeft gerestaureerd.
Piet Seijsener, Frank Benders en Josee Brinkman
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gedichten

orige week zag ik uit mijn keukenraam, vanaf de derde verdieping, Henk lopen. Henk met de hoed en Tanna, zijn hond. Henk
van de OpNieuw. Hij stond even stil bij de ingang van de Zuiderkerk.
Een mooi beeld. Dus ik pakte snel mijn mobieltje en maakte een foto
in vogelvluchtperspectief. Direct daarna snelde ik de trap af en liep
naar Henk, die alweer richting zijn huis was. ‘Bik brodder is watsjing
joe’, zei ik op z’n steenkolen Amsterdams. Hij begreep mij, begrijpelijker wijs ,niet. Bij het zien van de foto keek hij mooi verrast. Het is ook
gek als je opeens bespied blijkt en je ziet de in het geheim gemaakte
foto twee minuten later. Dan krijg je een beetje een polaroidgevoel.
Henk vond de foto wel mooi en kon het wel waarderen, geloof ik.
In het openbaar worden natuurlijk vaker foto’s gemaakt en ook wel
lange films. Veel winkels hebben camera’s hangen tegenwoordig. En op veel hoge plaatsen in de straten hangen camera’s van
de politie. Volgens mij worden die beelden alleen bekeken na calamiteiten of als de veiligheid in het geding is. Na de aanslagen
in Parijs mogen we hopen dat die beelden alleen nog nodig zijn
voor winkeldiefstallen en plaatselijke vechtpartijtjes of desnoods
voor openbare dronkenschap. Veiligheid en onveiligheid zijn in
veel hoofden in gevecht met elkaar. Kijken of ondergetekende
dichter het gevecht wat kan verzachten. Ik vrees het ergste.
Jorge Bolle

Bukken van beelden

Leven met het openbaar vervoer

Een vogel scheert
met onverwachte vleugels
over ons heen
We bukken en zien dat de vogel
wonderbaarlijk ongevaarlijk is.

Het metrostation komt in beweging
Bij de volgende sneltram stap ik
Paradoxaal genoeg, over op de heenreis
Hij vertrekt vanaf het andere perron
Zevenendertig seconden
Ik vergeet twee keer in
En één keer uit te checken
De gemiste kans toont zijn achterste
compartiment

Een windvlaag zorgt
voor wat puin langs onze wangen.
We bukken en schuiven
het vuil van onze kleren.
De kleine schrik van de wind.
Dan is er geen bukken meer.
Terrassen stuiven uiteen.
Muziek verstomt.
Kruipend kruipen we mee.
Een minuutje staan we stil.
Kinderen spelen door.
Jorge Bolle

Waar
woont toch
die Allerhoogste
waarheen je op bloed
vaart?
Een
leugen blijft
een leugen, ook
al wordt ze wereldwijd
geloofd.
Hea

Dames en Heren,
door een aanrijding met ‘het noodlot’ is
er geen stationverkeer mogelijk tussen
de metro’s ‘0’ en ‘1’.
het Leven zet op dit traject bushokjes in.
reizigers voor de richtingen ‘de
Oorsprong’ en ‘het Begin’
dienen rekening houden met een extra
reistijd van circa
‘één mensenleven’
onze excuses voor het ongemak.
Terwijl ik op bushokje 3 wacht
Rook ik een decennium op
Tot het filter
De schemering arriveert als eerst
Ik stap uit de avond in het hokje
Afkeurend sissen de deuren dicht
€4,50
Ik betaal in idealen en vraag
Of deze busstop langs ‘ het Begin’ gaat
De bushokbestuurder kijkt me aan
“neemt u vooral plaats”
Tijdelijke Toon

Antonio
Geweldig scheen de zon
Geweldig rook gevaar
Naar diesel asfalt en beton
Naar berm en brem
En dwarrelen
Lavendel en laurier
We bogen diep
-tot aan de grenswaar oude mannen met
hun meeuwenogen
zwerven over zee
hun vogelkop gewichtloos
in de wolken
je weet wel
Maritim
(vliegen is verdwijnen
en niet weggaan)
Dunya
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Oostpoort
Het regent
en Amsterdam keert geleidelijk
doch veranderlijk terug naar haar
natuurlijke staat: grijs met grijstinten, en de lichtjes 's avonds laat.
Ik fiets langs grijze gebouwen, hier
net verrezen boven kronkelende,
goed aangelegde fietspaden die
ruiken naar een dichtgetimmerd
bestemmingsplan. Deze plek,
doet mij denken aan mijn eerste
vriendje, die niet alleen blond en
bebaard was, maar ook uit Almere
kwam. Om hem op te zoeken, in
zijn ouderlijk huis, waar hij toen
nog woonde, zat ik 43 minuten
in bus 76 naar de Gouwenbuurt,
wat leuk is, omdat mijn ex-vriendje
me doet denken aan een hobbit,
zijn buurt me deed denken aan
de Gouw, wat obviously de plek
is waar Hobbits vandaan komen.
De regen
ademde over de ramen van de
bus en grijze stukken van de A4
en de rood-witte lichtjes. De halte,
Bosgouw, ik stap uit, mijn hobbit een boshobbit, de Bosgouw
groener dan onze Oostpoort. Op
de valreep denk ik nog aan een
gekraakt dierenasiel waar ik hem
laatst tegenkwam, dronken, brallend, er speelde een goed bandje.
Door de regen
fiets ik langs de flamingo's van
Artis naar huis. De flamingo's zijn
vandaag en morgen grijsroze van
kleur en door de groene hekken zie ik hun door gebrek aan
zonlicht vervaagde veren licht
gloren in de grauwgrijze vijver.
Rose Brouwer

Oosterdokseiland, december 2012

Zwembad voor de gewone
mensch

W

at is er toch gebeurd met het idee
van een zwembad in de buurt van
de Nieuwmarkt? Het is alweer een tijd
geleden dat verschillende mensen zich
daarvoor hebben ingezet en het idee is
vermoedelijk een zachte dood gestorven.
Maar waarom? Waar zijn die plannen ooit
op stuk gelopen?
Behalve de bewoners, zal waarschijnlijk
niemand belang hebben bij een zwembad,
en daarom zal er geen geld voor zijn. En
waarschijnlijk is er verordonneerd dat er
genoeg zwembaden in Amsterdam zijn, en
dat daarmee de kous af is. Wel jammer..
Als er geen wil is, is er natuurlijk geen weg,
maar is er echt geen wil? Een zwembad was
en is nog steeds een heel breed gedragen
wens en dat het Marnix en het Zuider en
het Flevobad voor de meesten te ver weg
liggen om even een half uurtje baantjes te
gaan trekken, dat heeft de praktijk allang
uitgewezen. In totaal liggen er negen zwembaden tussen de ring maar sinds de verdwijning van het Heiligerweg zwembad hebben
veel mensen nooit meer gezwommen.
In de kelder?
De Blom Tandwielenfabriek zou een voorbeeldige locatie zijn geweest. Wat is daar
toch mee gebeurd? Met die fabriek? Prachtige en scheurend dure apartementen zitten
daar nu, echt heel stijlvol ook. Maar voor
wie? Door wie? Het is rondom dat gebouw
deze dagen een beetje stil en geheimzinnig
en een zwembad was natuurlijk veel gezelliger geweest. En wat gaat er trouwens met
Walenburg gebeuren? Staat ook al jaren leeg
en ongebruikt en wat zijn daar toch de plannen? Hoogstwaarschijnlijk komt het niet
zo goed uit en kan ook daar geen zwembad
meer in de kelder, voor de gewone mensch
zeg maar.
Is ook daar niet een groepje heel handige
jongens bezig om straks vele miljoenen
te gaan verdienen aan een superslimme

constructie? Aan Walenburg. Hoop dat ik
me vergis maar volgens mij wordt het ook
iets voor de uitsluitend zeer kapitaalkrachtigen, of voor vakantiegangers. Ach ja...
Walenburg. Bij het woord zie ik nog steeds
Harm voor me met zijn kale knikker en zijn
Vuilharmonisch orkest. Lachen. Maar dat
is. jeugdsentiment en het gaat om de toekomst. Altijd de toekomst. Misschien liggen
of lagen de plannen voor dat grote monumentale gebouw trouwens gewoon open en
bloot ter inzage op het stadhuis en wisten
alle omwonenden precies waar en wanneer
en wat en waarom, en heb ik per ongeluk
die welwillende informatie ongezien tussen
de reclame weg laten glippen.
Voor ouwe deuken en kleuters
Deze tijd heeft, als de meeste andere tijden, voor binnenstadsbewoners ook zo
zijn makkes en zijn ondoorzichtigheden
en vooral daarom lijkt het idee om soms
eventjes te mogen zwemmen zo’n uitkomst.
Al eerder leek het me dat vooral bij die evenementen waarbij echt alle leeftijden door
elkaar heen bewegen, de mooiste zijn. En
zoiets heb je bij sport. Bij voetbal, schaatsen
en bij zwemmen.
Vorige week zag ik een foto van een zwembad in Parijs, gebouwd in een overbodig geraakt metrostation. Voor de omwonenden.
Voor ouwe deuken en kleuters die het naar
een verweglocatie op de fiets net niet redden. Dus.
Wel zijn er in de Nieuwmarkt een paar
zwembaden in de basements van hotels
maar die zijn voor vakantie gangers en niet
voor omwonenden. Omdat omwonenden
zich hier meestal kranig tegen het aanzwellende tumult van hordes vakantiegangers,
lawaaiboten, hectische evenementen en
nutella’s zoetstinkende wafelhoeken moeten weren, zou een eigen zwembad wel
even een ander geluid zijn . Maar hoe pak
je zoiets aan? Waar begin je? Wie neemt het
voortouw?
Martijn van der Molen
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Wie over de Kloveniersburgwal loopt, heeft zich vast ooit
afgevraagd wat er nu eigenlijk gebeurt achter die opvallende gevel van nummer 29. Dit pand, het Trippenhuis, is
hét huis van de Nederlandse wetenschap.
Oorspronkelijk gebouwd als woonhuis voor de gebroeders Trip, sinds 1808 thuisbasis van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Van de KNAW zijn de beste wetenschappers van het
land lid. Zij bezoeken het Trippenhuis voor symposia en
workshops; voor evenementen – zoals de uitreiking van de
KNAW Onderwijsprijs – en voor vergaderingen. De KNAW
adviseert de regering en is verantwoordelijk voor zestien
onderzoeksinstituten, verspreid over het hele land.
Veel activiteiten in het Trippenhuis zijn openbaar –
wie wil weten welke, kan kijken op knaw.nl of zich aanmelden voor de e-nieuwsbrief: knaw.nl/activiteiten.
Volg de KNAW ook op Twitter (@_knaw) en Facebook
(facebook.com/deKNAW).

Het Trippenhuis

Tot slot een aardig weetje: van 1817 tot 1885 hing De
Nachtwacht in het Trippenhuis.
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Horizontaal

k reed in een punaise op het Mercatorplein. Gesis, een paar keer het geklik van
het ijzeren hoedje op de keien en toen
was de voorband plat. Na een uurtje was ik
in de Nieuwmarkt, bezweet en niet erg vrolijk. De buitenband was na honderd meter
van de velg gelopen en de binnenband slingerde zich als een wurgslang om de as van
het voorwiel. Het duwde zwaar, het stuur
wilde alle kanten uit en bij elke stoeprand
moest ik het voorwiel optillen. Er zat niets
anders op dan de hele boel te vernieuwen.
Lekke banden, narigheid.

Was daar nou echt niets tegen te doen? Het
hield me bezig en toen kreeg ik een idee.
Voor mijn etspers had ik een flinke lap vilt.
Ik sneed er een smalle reep van zo lang als
de omtrek van het voorwiel en monteerde
het als inlegzooltje in de buitenband. Nu
kon een punaise nog wel door de band heen
prikken maar de punt de binnenband niet
bereiken. Voor de proef op de som kocht
ik een doosje punaises, legde er drie in een
rijtje op een tegel en reed er met volle vaart
overheen. Het werkte. De punaises zaten
diep in het rubber maar raakten de binnenband niet. Nooit meer lekke banden! Wat
een wonder. Maar wel een wonder met vertraging, want waar ik ook fietste, nou was er
weer nergens glas of een punaise te bekennen. Ik moest geduld oefenen en wachten
op het lek dat niet zou komen.
Oekaze
En toen zag ik Buijs zitten op zijn stoep, met
een doos boeken. Buijs had een boekwinkel,
Antiquariaat De Kloof op de Kloveniersburgwal bij de Oude Hoogstraat. Hij had

drie etages en een kelder vol boeken, en een
vlakgom met een gaatje, dat aan een touwtje
om zijn nek hing. Daarmee veegde hij het
prijsje uit een boek, deed er een gulden of
wat bovenop en schreef het nieuwe bedrag
met potlood op dezelfde plek. Nu en dan
vroeg hij of ik de technische afdeling in de
kelder wilde opruimen, en daar kreeg ik
dan een paar tientjes voor.
Buijs was een vriendelijke man. Hij hield
bijen in de dakgoot, en als de imker was geweest kregen wij een lepeltje honing op een
sneetje. Hij bezat twee eigenaardigheden.
Als hij wat tegen je zei, dan sprak hij vaak
tegen iemand die naast je stond. Dat gaf een
merkwaardig effect. Zijn woorden kregen
zo een breed adres, alsof het een algemeen
geldende mededeling was. Een oekaze, aan
te plakken op de hoeken van de straat.
Wantrouwen
Verder was hij lid van de CPN, afsplitsing
De Horizontalen. Elk jaar fietste hij op
een tandem met zijn vrouw achterop naar
het arbeidersparadijs Joegoslavië. En als
je vroeg hoe de reis was geweest dan zei
hij: vier lekke banden en twee spaken eruit. Buijs moest ik hebben: ideaal voor een
punaise-demonstratie. Ik remde en nam er
een uit het doosje.
‘Dag meneer Buijs. Gaat u nog fietsen dit
jaar?’
‘Jazeker’, zei hij tegen degene die achter me
stond.
‘Dan heb ik hier iets speciaal voor u, iets
tegen lekke banden –‘ maar ik zag het wantrouwen al in zijn schouders trekken. Hij
keek niet eens op. Ik hield de punaise voor
zijn neus, vlak voor het boek waar hij mee

bezig was; het dingetje kon hem zo onmogelijk ontgaan.
‘Let op!’ zei ik en drukte de punaise demonstratief en met kracht in het loopvlak van
mijn band. Er klonk geen gesis - het vilt
deed zijn werk en de band bleef heel.
En toen gebeurde het. Buijs draaide zijn
hoofd de andere kant op. Hij wou het wonder niet zien! Hij negeerde het totaal, en mij
er bij. Ik stond versteld. Ik had kennelijk iets
verkeerds gedaan, maar wat? Wij zwegen.
Mijn aanwezigheid voerde verder tot niets
dus stapte ik maar weer op.
Wat je niet denkt…
Pas later begreep ik de les: als een kameraad
in een punaise rijdt, dan heeft hij een lekke
band. Helder. Maar als een kameraad in een
punaise rijd en hij heeft géén lekke band,
dan is dat buiten-gewoon en daar houdt
een Horizontaal zich niet mee bezig. Meer
was het niet. Het was geen kwaaiigheid. Het
paste gewoon niet in zijn denken. Lek is lek
en verder geen fratsen. En wat je niet denkt,
dat zie je niet. En andersom.
Op een dag verkocht Buijs zijn zaak, en ik
verloor hem uit het oog. Jammer. Maar ik
heb nog zijn visitekaartje, het mooiste en
horizontaalste kaartje dat ik ooit heb gezien.
Er stond op:

Buijs
advies en handel
Het hangt op mijn prikbord aan een punaise.
John ter Marsch

Thuis in fysiotherapie!
Korte Keizersdwarsstraat 8, 1011 GJ Amsterdam, tel 020 6225477
Thuis in fysiotherapie!
e fysiotherapeuten@gmail.com

Korte Keizersdwarsstraat 8, 1011 GJ Amsterdam, tel 020 6225477
e fysiotherapeuten@gmail.com
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De Koningsstraat
vierde in september
het succes van een
actie die lokaal gericht
en buurtgebonden
was, en ging om een
concreet thema: nieuwe
uithangborden.

De geest uit de fles
Ze kwamen in september allemaal naar het Pintohuis; de
actievoerders van toen, de politie, de politici. Om terug te
kijken op de Nieuwmarktacties van 1975. Want het waren geen
losse incidenten, maar maakten onderdeel uit van een groter
verhaal. Zit die geest nog in de fles?

W

at er in de zeventiger jaren gebeurde in de Nieuwmarkt was
geen keerpunt op zichzelf, maar
onderdeel van een groter geheel. Daarover
waren veel sprekers het eens bij de septemberherdenking in het Pintohuis dat in
dit tijd zo’n cruciale rol had in de discussie
over de cityvorming die de autoriteiten voor
ogen hadden.
Kraken kwam voor in veel buurten, maar
de schaal en duur in de Nieuwmarktbuurt
creëerden een situatie waarin het actievoeren echt tot bloei kon komen. Socioloog
Eric Duivenvoorden en historicus Herman
de Liagre Böhl waren het daarin met elkaar
eens. Bovendien gaf een sloopstop 1968 en
1971 een impetus aan de levensvatbaarheid
van het verzet in de buurt.

Internationaal uitzonderlijk
Oud-kraker Karl Kupka plaatst het werkelijke keerpunt pas na 1975, als langzamerhand de heersende ideeën rondom cityvorming en overloop in het stadsbestuur plaats
maken voor het besef dat de sociale mix in
de herbouw essentieel is. Ook hij noemt
de heemschutters, die het belang en de inrichting van de monumentale binnenstad
rechtstreeks koppelden aan het behoud van
de woningen voor de reeds aanwezige inwoners. Aan het eind van de jaren zeventig beseft uiteindelijk iedereen dat stadsvernieuwing samen moet gaan met woningbehoud.
Maar de Nieuwmarkt is in internationaal
opzicht wel een uitzondering, volgens Kupka, omdat hier zoveel sociale woningbouw
is gerealiseerd, terwijl men in het buiten-

14 OpNieuw

land voornamelijk voor nieuwe, rijkere
groepen bewoners herbouwt.
Ook sociaal-geografe Virginie Mamadouh
ziet hierin een internationaal uitzonderlijk
geval. De Nieuwmarkt werd een symbool
van het actievoeren, en kende een sterke
aantrekkingskracht onder allerlei groepen.
Zo kwam er een tegenwicht tegen de technocratische en functionalistische planmethodiek van toen. Er kwam in woord en
beeld een alternatief voor de scheiding van
functies tussen wonen, werken en leven.
Stukje voor stukje eruit geschoven
Niet alleen de sprekers kwamen aan bod in
het Pintohuis. De zaal was sterk aanwezig
want ook nu bedreigen grote problemen de
buurt. Kwesties als de sociale woningbouw
en de ‘airbnb-sering’ van de stad vormden
duidelijk open zenuwen. Buurtbewoner
Evert van Voskuilen stelt dat de buurt momenteel verkwanseld wordt aan het grote
geld. Hij vindt het hoog tijd dat de geest
weer uit de fles gaat. Volgens Duivenvoorden is daarvoor de jonge generatie nodig.
‘Zolang de jongere generatie niet de gevaren
ziet die op Amsterdam afkomen, staan we
machteloos.’
Oud-actievoerder Tjebbe van Tijen noemde als grootste fout in de laatste decennia de
uitverkoop van de sociale woningen door
de woningbouwverenigingen. ‘Stukje voor
stukje worden we eruit geschoven, het is gewoon een salamitactiek.’ Er is behoefte aan
concrete actie want ‘het omhulsel hebben
we gered, maar de inhoud niet’. Voor hem is
de sociale woningbouw de grote uitdaging

van de huidige tijd voor de jonge generaties.
Maar actiegerichte initiatieven ontstaan alleen onder concrete dreiging, en die hoeft
niet voornamelijk door jonge mensen geleid te worden, meldde iemand uit het publiek. Die initiatieven zijn er nu al, haakte
Klaas Bakker aan, die zich keert tegen de
airbnbsering van de binnenstad.
Jongeren
Virginie Mamadouh benadrukte dat de
randvoorwaarden voor jongeren nu heel
anders liggen. Begin jaren zeventig stond de
stad er heel anders voor, wat ook zeer veel
kansen bood. De jongeren van nu hebben
veel minder mogelijkheden, omdat ze met
geld bezig moeten zijn. Het gratis studeren is
weg. Ze doen wel van alles, stelt Mamadouh.
De Nieuwmarkt zou kunnen functioneren
als inspirerend handvat voor jongeren, zonder dat de acties van toen gekopieerd zouden moeten of kunnen worden.
Er waren niet veel jongeren aanwezig, maar
op plekken zoals Pakhuis de Zwijger worden nu al debatten gevoerd over thema’s die
het buurtniveau overstijgen, wierp Maarten
Kloos, oprichter van het Architectuur Centrum Amsterdam op. Het gaat er volgens
hem om die in verband te brengen met de
kleinschalige en concrete lessen die uit het
Nieuwmarktverleden getrokken kunnen
worden. Succesvolle actie zou het beste te
organiseren zijn als die lokaal gericht is en
buurtgebonden, en wordt gedreven door
een concreet thema. Maar het verhaal is
nog lang niet af, en er is nog ontzettend veel
werk te doen, stelde hij ook vast.
Bij de soep komen de protesten van Occupy
en de Maagdenhuisbezetting van afgelopen
zomer voorbij. De geest van de jaren zestig
en zeventig lijkt toch nog steeds door de
straten van Amsterdam te waren.
Daniël Kipp

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 u thuis? In deze rubriek deelt een buurtbewoner
zijn of haar favoriete recept met u.

Zoete aardappel
en fetakoekjes
Het is bijna 2016. En het gerucht
gaat dat 2016 het jaar van de boon
is. Feestelijker wordt het niet! Of
andere peulvruchten ook mogen
meedoen met dit feestjaar, weten we niet. Alle bonen, linzen
en erwten op één partijtje, dat zal
toch wel gezellig zijn? Peulvruchten zijn lekker, gezond, goedkoop en heel
breed inzetbaar. Maar helaas ook slachtoffer van een een beetje stoffig imago. Zo niet
bij Hummushouse! Voor de afwisseling zijn
we eens een keer bij een ondernemer uit
de buurt. Misschien bent u er al geweest
of heeft u even naar binnen gegluurd. The
Hummus House zit sinds vijf maanden op
de Sint Antoniebreestraat, onder de bogen.
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De keuken is typisch MiddenOosters. Even divers en kleurrijk
als de bevolking zelf. De naam
van de zaak geeft het al weg: it’s all
about hummus! Hoofdbestanddeel van hummus? Kikkererwten!
Met supervers, zelfgebakken pitabrood en keuze uit wel tien toppings. Maar er is nog veel meer.
Wat dacht u van een hele geroosterde aubergine met tahini, pijnboompitten en kruiden. Of geroosterde
aardappel en zoete aardappel, hartige yoghurt en kruiden- en amandelsalade. Alles
kraakvers en huisgemaakt, door een heel
aardig en enthousiast stel. Tom Cook (27)
woonde eerder al drie jaar in Amsterdam.
En nu is hij terug samen met zijn vrouw
Maayan Cook (28). De één uit het noorden
van Israël, de ander uit het zuiden. Samen

kwamen ze tien maanden geleden naar
Amsterdam om hun eigen zaak te openen.
Tom opgeleid als kok en Mayaan als actrice. Amsterdam leek hen een plek, waar wel
eens behoefte kon zijn aan hun kookkunsten. Het belangrijkste van die kookkunsten is dat ze álles zelf maken, van de za’atar
(kruidenmengsel) en de labaneh (verse
roomkaas) tot de pickles. Fris, voedzaam en
comforting, een soort supergezonde fastfood. Alles tegelijk op tafel en alles wordt
gedeeld, de pita is je bestek. Heerlijk als
lunch, diner maar ook als laat ontbijt prima.
En nu dacht u zeker dat ze het recept van
de hummus gingen geven hier? Nou, nee.
Daarvoor moet u gewoon lekker daar gaan
eten, want hummus is een serieuze zaak.
Jarenlange ervaring en traditie dat gaan we
thuis niet voor elkaar krijgen. Tom geeft ons
wel een heel lekker ander recept:
Zoete aardappel en fetakoekjes
2 grote zoete aardappels, 1 aardappel,
2 eieren, 200 gram verkruimelde feta,
100 gram geraspte parmezaanse kaas, 3
eetelepels bloem, halve eetlepel komijn,
halve eetlepel gehakte groene chilipeper,
halve eetlepel zwarte peper, olijfolie
Kook de aardappel en zoete aardappels
gaar en stamp er een puree van. Laat een
beetje afkoelen en meng er de rest van de
ingrediënten door. Verhit olijfolie in een
koekenpan en maak met twee lepels kleine
pannenkoekjes. Beide kanten goudbruin?
Dan zijn ze klaar. Een sprinkeltje zout eroverheen en serveren met crème fraîche en
verse tomatensalsa. Enjoy!
Anna Cruson

Eerste dag in het buitenland
Maarten Henket
Een paar weken geleden stond ik op de stoep bij café De
Vriendschap te wachten tot ik kon oversteken, ik was op weg
naar de Oudezijds Achterburgwal. Het duurde even. Naast
me stond een wat oudere man. Een toerist, onbestemd van
uiterlijk, onduidelijk van herkomst. Aarzelend sprak hij me
aan: ‘Ehh, Sir, ehh, do you know the way to the, ehh, red
light neighborhood?’ Hij sprak Engels met een accent dat ik
niet meteen kon thuisbrengen. Ik zei dat hij wel met me mee
kon lopen omdat ik toch die kant op ging.
We liepen samen verder. ‘Wat is daar eigenlijk zo bijzonder
aan’, vroeg hij, ‘iedereen zegt me dat ik naar de red light
neighborhood moet, maar wat is daar eigenlijk te zien?’
‘Blote vrouwen’, zei ik. Hij keek me een beetje verschrikt aan.
‘Achter de ramen, red lights, prostitutie ‘ verduidelijkte ik.
Hij hield de pas in, ik kreeg het gevoel dat hij misschien wel
om zou keren. ‘Maar er zijn ook andere dingen te zien’, zei ik
gauw, ‘interessante gebouwen, het is het oudste deel van de
stad. Mooie gevels, en de Oude Kerk, echt de moeite waard.’
(Waarom zeg ik dit allemaal, dacht ik bij mezelf.) We liepen
de Monnikenstraat in. ‘Wat is het hier vol’, zei hij, ‘wonen

er echt zeventien miljoen mensen in dit land? Mijn land is
veel groter en daar wonen er maar vijf miljoen.’ Hij kwam uit
Noorwegen, uit Trondheim. Dit was de eerste dag van zijn
eerste buitenlandse reis.
‘Die vrouwen, waarom doen die dat? Doen die dat vrijwillig?’, vroeg hij. ‘Niet allemaal, maar een heleboel wel’, zei ik,
‘om geld te verdienen’. Hij schudde zijn hoofd, zweeg even en
zei toen: ‘Ik wil ook nog naar het Rembrandtmuseum, is dat
daar ook in de buurt?’ Ik wees hem ongeveer de richting van
het Rembrandthuis en vroeg of hij geen kaart had. Die had
hij wel, maar daar raakte hij van in de war.
We stonden inmiddels op de hoek van de Oudezijds Achterburgwal. Mooie gevels aan de overkant, maar ook bloot; hij
wendde het hoofd af. Ik deed nog een laatste poging: ‘Als u
daar de brug over loopt en dan dat straatje door, dan ziet u
links de Oude Kerk’. ‘Nou’, zei hij, ‘ik ga toch maar eerst naar
het Rembrandtmuseum’. Hij keerde zich resoluut om, liep
terug de Monnikenstraat in en was verdwenen.
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Tour de Hans 2015 Fietsen met
Toen Alzheimer werd geconstateerd
bij Hans Goebertus kwam dat
hard aan. Hij stuurde vrienden en
bekenden een mail over zijn kwaal.
Toen bouwde hij zijn onderneming af,
stapte van gedrukte boeken over op
luisterboeken en ontdekte het fietsen.
Zijn buren en vrienden kreeg hij zelfs
zover dat ze met hem meegingen
op een Tour de Hans
naar Portugal.

H

ans Goebertus heeft in de buurt talloze panden
voorzien van centrale verwarming, runde een informeel restaurant en werkte aan een automatische
biertap waarbij de fusten konden worden verwisseld zonder dat de tap stopte. Hij verdubbelde het aantal leden
van zijn zangkoor en in Suriname hielp hij buurtgenoten bij
de bouw van het schip Mi Gudu.
Hans is altijd een rusteloos iemand geweest en daar heeft
de Alzheimer niets aan veranderd. Één van de activiteiten
waar hij al jaren met veel plezier aan deelnam, betreft de pluk
van olijven in de Algarve aan de zuidkust van Portugal. Twee
voormalige buurtbewoners hebben daar een tweede huis. De
bijbehorende olijfgaard is te groot om zelf de oogst ter hand
te nemen zodat ze ieder jaar een reeks vrienden uitnodigen
om te helpen met de pluk. Met als tegenprestatie een week
aangenaam verblijven en genieten van de copieuze maaltijden
van kookkunstenares Hanneke. Toen de plukploeg van vorig

jaar oktober voldaan en met een glas wijn in de hand de oogst
evalueerde, riep Frans Schellevis: ‘Dit is zo leuk, volgend jaar
kom ik op fiets.’ Er werd om gelachen en de opmerking leek
snel vergeten. Maar niet bij Hans.

Risico’s en obstakels

Het idee sprak hem zozeer aan dat hij besloot de tocht te gaan
maken. Omdat een solotocht niet meer mogelijk is, enthousiasmeerde hij, geheel in stijl, een reeks vrienden en bekenden
tot meefietsen. Die hadden eerst wel wat aarzelingen. Twee
maanden van huis en dan alle vaste afspraken opzij zetten? En
zou Hans het wel aankunnen? Welk risico liepen we met die
Alzheimer?
We besloten een verkennende tocht in het voorjaar te
maken; de route ging naar de oorsprong van de Maas. Hans
en drie medefietsers startten toen veel bomen nog in bloei
stonden. Ze reden er twee weken over en maakten in de
Ardennen ook kennis met klimwerk van betekenis. Het leerde
dat Hans het fietsen goed aankon, maar voortdurend begeleiding nodig had. Hij moest permanent worden gewaarschuwd
voor obstakels als paaltjes of kuilen want zijn zicht was slecht.
We moesten ingewikkelde verkeerssituaties vermijden en
gezamenlijk wachten bij verkeerslichten. Voor de verkeersveiligheid natuurlijk, maar ook om elkaar niet uit het oog te
verliezen.

Uitzwaaien tot Woerden

De tocht naar de Algarve zou moeten kunnen. Vriend Jan
Galesloot benutte de zomer om met terugkoppeling van de
aspirant fietsers een routeboek te schrijven. Daaruit bleek
dat de afstand van 3500 km in ongeveer veertig dagen vergt.
Drukke autowegen zouden we vermijden ten gunste van
mooiere landschappen. Een westelijke route kreeg de voorkeur. Uiteindelijk formeerde zich rond Hans een ‘ploeg’ van
11 medefietsers; mannen en vrouwen, op een uitzondering
na tussen de 67 en 71 jaar oud. Frans Schellevis, vorig jaar
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t Alzheimer

Harde wind tegen, soms een dag lang, vreet zichtbaar veel
energie. Vlnr: Nico de Jong, Erna Schütten, Frans Schellevis en
Evert van Voskuilen
Links: de fietsers tussen de gemaaide akkers in Noord Spanje
Linksonder: de keuze voor secundaire wegen leverde soms
onverwachte ontmoetingen op. Schaapskudde in Noord Spanje
Onder: Hans herkent het welkomst comité bij aankomst in
Moncarapacho. Vlnr: Agaath Schoon, Lyda Steenbergen, Jan
Galesloot (half zichtbaar), Piet Blankert, Hans Goebertus en
Frans Schellevis

de schertsende aanstichter van het idee, wilde ook de hele
tocht meefietsen. Hij groeide uit tot het vaste maatje van Hans
waarop deze permanent kon vertrouwen; van het inpakken
’s morgens tot het voorlezen van het menu of het zo nu en
dan kiezen van de juiste versnelling als het parcours daar om
vroeg. De andere fietsers wisselden elkaar om de twee weken
af. Een pendelende wisselauto of het vliegtuig zorgde voor het
vervoer van de fietsen. Sommige fietsers kregen zo de smaak
te pakken dat ze terugkeerden om ook de laatste weken en
vooral finish mee te maken.
Bij de start op 1 september reed de gehele ploeg plus familie
mee tot Woerden. Waarna de Hans met drie anderen de tocht
vervolgden via West Vlaanderen naar Com-piègne bij Parijs,
Tours, Royan, St Jean Pied de Port en vervolgens de oversteek
van de Pyreneeën. In Spanje een soort kniebocht over de
hoogvlakte van Pamplona naar Segovia en langs Madrid naar
Merida. En tot slot in Portugal via Elvas naar Moncarapacho
in de Algarve.

met een biertje op een terras in de plaats van overnachting.
We aten veel, heel veel. Twee warme maaltijden per dag waren
geen uitzondering, plus nog de snacks tussendoor. Soms
voerde de route door schaars bevolkte streken. Het was dan
zaak vooral voldoende drinken mee te nemen. De Spaanse
hoogvlakte met een aantal zware beklimmingen en veel wind
tegen bleek achteraf het zwaarste deel.
De finish in Moncarapacho was overweldigend. De lach van
Hans toen hij opeens bij het opfietsen van het plein het ontvangstcomité herkende, legitimeerde de hele onderneming.
De Alzheimer wordt er niet door gestopt of vertraagd, denken
we, maar het was een prachtige ervaring.
Evert van Voskuilen
Met dank aan de Tourploeg: Piet Blankert, Gerard Duursma, Jan
Galesloot, Hans Goebertus, Nico de Jong, Jos Knevel, Frans Schellevis,
Agaath Schoon, Erna Schütten, Lyda Steenbergen en Evert van Voskuilen;
en natuurlijk Ria Smit en alle supporters.

Het plein op fietsen

We reden steeds zes dagen en hadden dan een dag rust. Na
zware bergetappes bouwden we extra rustdagen. Het was een
flexibel schema, dat in de praktijk leidde tot het uitsmeren van
drie lange etappes tot vier korte. Ook op aangeven van Hans,
die zich op rustdagen stierlijk verveelde. Heel prettig was de
aansluiting in Noord Spanje van Erna Schütten en Gerard
Duursma met hun camper. Zij fietsten om beurten mee terwijl de ander als chauffeur van de volgauto fungeerde. Zware
bepakkingen waren geen probleem meer, en de fietsers waren
verzekerd van proviand, ook in verlaten streken. Zelfs boven
op een eigenlijk onbegaanbare berg.
We reden door prachtige landschappen, er waren bijzondere
voorvallen, hartelijke ontmoetingen en opgestoken duimen
van de locale bevolking. Iedere dag werd steevast afgesloten
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Zelfstandig grafisch ontwerper met ruim 10 jaar ervaring.
Bedient opdrachtgevers groot en klein.
Drinkt thee i.p.v. koffie.
Bloedstraat 17-B / 06 413 968 16
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Berichten uit de
tekenklas 2

Over de Nieuwmarkt heeft tot 1955 een tram gereden, lijn 11. Die ging van
het Centraal Station naar Amsterdam-Oost. Dat weten de tien kinderen
van de boekdrukclub op de Boomsspijker inmiddels.
Met tien kinderen is de club vol. Dit jaar was er zelfs een wachtlijst. “Wat gek”
zei Meike die zelf op de wachtlijst stond, “want Boekdrukken klinkt eigenlijk
heel saai.”
Dat het juist NIET saai is, weet zij ook. Je kan van ieder kind een top foto
maken wanneer je ze met rode konen het cliché door de drukpers ziet
draaien. Tussen het gutsen en de druk is er iets magisch gebeurd.
Mieke heeft lijn 11 gegoogled. Er zijn linoleum snedes van gemaakt. Stralend
houden de kinderen het resultaat in handen.
En..o ja, het moest in spiegelbeeld…!
Mieke en Barbara

werken met ADEM & STEM voor meer
´lucht´ - energie - zelfvertrouwen - rust - inspiratie
020-6209742 mariarijnbout@gmail.com
www.mariarijnbout.nl
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nlangs kwam er iemand op het
spreekuur aan wie de huur was opgezegd, omdat de verhuurster zelf
op de woning wilde gaan wonen. De huurster en haar huisgenoten hadden ermee
ingestemd. Omdat ze dachten een huis te
hebben gevonden hadden ze de huur zelfs
nog een maand eerder opgezegd dan de
verhuurster dat had gedaan. Maar dat andere huis was niet door gegaan. Nu hadden
ze niets, en met een paar weken moesten ze
de woning verlaten. Inmiddels was de verhuurster langs gekomen met een nieuwe
huurder aan wie ze de woning wilde laten
zien. Blijkbaar ging ze toch niet zelf op de
woning wonen.
Konden zij er dan niet blijven? En als ze
zouden blijven, kon dan de huur verlaagd
worden? Eén van de huisgenoten ging namelijk wel weg, en toen hij een jaar geleden
op de woning wilde komen wonen, stond de
verhuurster dat alleen toe als de huur met
€600 werd verhoogd. Nu zou de huur dan
toch met €600 verlaagd kunnen worden?
Dat was ook nodig, anders konden ze met
één huisgenoot minder de huur niet meer
betalen.

Vonnis of overeenkomst?

Het recht was over deze zaak niet zo duidelijk. De huur kan niet verhoogd worden
alleen omdat er een extra persoon op de
woning komt wonen, maar als partijen een
nieuwe huurprijs zijn overeengekomen, dan
geldt die wel. Dat betekent dat de huur ook
niet verlaagd kan worden, alleen omdat er
iemand weggaat. Maar ja, in deze situatie?
Als je hebt ingestemd met een huuropzegging en zelf ook de huur hebt opgezegd, kan
je die vermoedelijk wel intrekken, omdat
de verhuurster een onware reden voor de
huuropzegging heeft opgegeven. Maar helemaal zeker is dat niet.
Wat is gerechtigheid? Rechters hebben er
ook moeite mee. In procedures is het tegenwoordig gebruik dat de rechter aan partijen
tijdens een zitting de tijd geeft om met elkaar tot een “schikking” te komen. Dat is
een overeenkomst over het geschil dat bij
de rechter ligt. Rechters vinden dat een
overeenkomst tussen partijen meer rechtvaardigheid heeft dan hun vonnissen, want
zij kunnen een eis alleen maar toewijzen of
afwijzen, terwijl partijen zelf ook in één of
ander midden kunnen gaan zitten.
Een rechter vertelde eens hoe hij als jonge
rechter bij een zitting was over een huur-

Onzekere
gerechtigheid
opzegging. Partijen raakten met elkaar in
gesprek, en uiteindelijk werden ze het eens
over een huurbeëindiging voor een bedrag
van ƒ30.000. “Zo kan je dat dus ook oplossen,” zei hij dat hij toen dacht. De vraag
wordt dan niet meer wat rechtvaardig is,
maar hoe je iets kunt oplossen. Een rechter
is niet meer iemand die de gerechtigheid
toepast maar die het gesprek weer op gang
brengt.

Afdingen

Laatst had ik zo’n zitting. De verhuurder
had de huur opgezegd, omdat het pand gerenoveerd moest worden, terwijl dat niet uit
de huurinkomsten opgebracht kon worden.
Die waren in totaal ook maar €300, voor de
twee woningen die er in het pand waren.

hij ook al lang weg was uit het huis waar hij
geboren was, dus waar maakte de huurster
zich druk om, en hij wou €12.000 geven als
uitkoopsom. Ik zei maar eerlijk dat dat niet
zo veel was. Vervolgens noemde hij mij een
afzetter, omdat ik hem zou dwingen een renovatie uit te voeren met huurinkomsten
van €300 per maand. Er kwam geen schikking tot stand. Ik vond dat niet erg, omdat
het toch wel duidelijk was dat de rechter de
vordering zou moeten afwijzen. Maar zelf
vond die een andere oplossing meer rechtvaardig, zoals een hogere huur na renovatie.
Dat zat er echter niet in.

Bluf en strategie

In het voorbeeld waarmee ik ben begonnen
was het niet heel duidelijk wat er volgens de
wet zou moeten gebeuren. Als de verhuurster een advocaat zou nemen, zou die met
dezelfde onzekerheid hebben te kampen.
Maar zij zou, in tegenstelling tot de huurders, €200 tot €300 per uur moeten betalen
en evengoed een procedure kunnen verliezen. Dat was een nadeel voor de verhuurster. Ik heb namens de huurders geschreven
dat ze zouden blijven zitten en dat de huur
verlaagd werd. In zo’n situatie gaat het om
strategie en ook wel wat om bluf. We zullen
zien hoe het gaat.

Plooibare wereld

De vraag wordt dan niet
meer wat rechtvaardig
is, maar hoe je iets kunt
oplossen.

De ene huurster had haar hele leven in het
pand gewoond en de ander al 30 jaar. Zij
meenden dat de geplande renovatie niet
noodzakelijk was. De verhuurder had geen
rapporten overgelegd over de noodzaak of
de kosten ervan. Daardoor was het voor
hem geen sterke zaak.
De rechter wilde een schikking. Het is dan
gebruik om op de gang te gaan onderhandelen. Soms is de rechtbank een soort Waterlooplein compleet met afdingen. De
verhuurder had weinig begrip. Hij zei dat

Voor huurders is het vaak verrassend om
te zien hoe slecht je kunt voorspellen wat
de wet en dus een rechter over hun zaak zal
zeggen. Ook is het verrassend als de rechtbank ineens een soort Waterlooplein wordt,
of als in een brief door middel van strategische zinnen en een beetje bluf het doel
wordt bereikt in plaats van door toepassing
van de gerechtigheid. Het is ook gek als de
huurbescherming ertoe blijkt te dienen om
een huurder rijker te maken. Zulke dingen
hebben iets ongepasts. En toch worden ze
legitiem omdat het niet evident is wat er
uit de wet voortvloeit en wat dus “gepast”
moet heten, terwijl er wel gehandeld moet
worden. De keus om niets te doen en af te
wachten tot er ooit duidelijkheid zal zijn, is
er niet.
Het is ook niet juist om dit gebrekkig te
noemen. De wereld blijkt onverwacht
plooibaar als de gerechtigheid niet eenduidig is. Op een terloopse wijze ontstaan er
nieuwe mogelijkheden en in vrijheid kan
men de meest geschikte hiervan erkennen
als uitdrukking van een bijzondere rechtvaardigheid.

Peter Commandeur • Woonspreekuur De Boomspijker • Rechtboomssloot 52
Woensdagmiddag van 2 tot 5 en ‘s avonds van 7 tot 8.
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Nieuwmarktbuurt 1930-1940
Ik wist echt niet wat dat was, want in de
Ridderstraat had je dat niet, dat was aan de
overkant van de Nieuwmarkt.

Oude Zijds Achterburgwal

– Ma, wil jij vertellen over de buurt, toen jij jong was, voor het blad OpNieuw?
– Nou, meid, ik weet het niet hoor! Ik heb geen zin in die vreemden over m’n vloer.
– Maar, Mam, als ik het nou doe?
En zo is mijn moeder begonnen te vertellen over de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam rond de jaren 1930-1940. Deel twee.
De Molensteeg was een smal druk steegie
en op de hoek had je Habolt, een winkel met
worst en zo. Er was altijd wel wat te beleven.
We hingen vaak uit het raam. Dat deed iedereen in die tijd. Dat was onze televisie…
wat er buiten gebeurde. En ja, zo maakten
de mensen ook een praatje.

Hoeren

Ik was net zes jaar toen we in de Molensteeg
woonden en er een hoer aan de overkant
zat. Ik weet nog goed, dat we uit het raam
hingen. En toen vroeg ik: “Moe, waarom
gaan toch steeds die mannen daar naar binnen?” Wat ze geantwoord heb, dat weet ik
niet, maar ik weet nog wel dat ik toen zei:
“Maar ze doet ook de gordijnen aldoor
dicht”.

O N D E R N E M E R S
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Vanuit de Molensteeg zijn we verhuisd
naar de Oude Zijds Achterburgwal nummer 51. Daar hadden we een grotere woning en een wc. Je had overal bedrijfjes.
Maar bij ons had je dan een houtloods.
Die was van ome Toon. En als kind zijnde
mochten we daar gewoon naar binnen.
Dat was een aardige man, ome Toon…
Het hout werd aangevoerd met van die
dekschuiten, en dan lagen er vaak wel twee
naast elkaar.
Daar speelden we dan. Sprongen we van de
kant op zo een schuit. We lieten die touwen
ietsje vieren, zodat die boot wat verder van
de wal kwam te liggen. En steeds overspringen, hè. Maar op een gegeven moment viel
Sally Deegen, het broertje van Izzy Deegen,
tussen de wal en het schip. We waren zo een
jaar of negen. Wij naar binnen rennen, de
loods in: “Ome Toon, Ome Toon! Sally legt
in het water!” Maar ome Toon had een klant
en daar was ie mee bezig. Ik denk niet dat
ie ons echt gehoord heeft. We moesten wegwezen. Vanuit de Monnikenstraat kwam
een man aan rennen en hij dook het water
in. Die heeft Sally toen op het nippertje
gered. Hoe het verder afgelopen is weet ik
niet.
Er komen nog 3 delen van dit bijzondere
interview. Als je niet wilt missen, schrijf je
dan even in voor de nieuwsbrief van www.
BoostYourWorld.nl.
Esther
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Een klompenmaker in sprookjesland
Met zijn etalage vol bewegende knuffeldieren trekt Bruno Jonker veel bekijks.
Hier, in de winkel die hij Knuffels noemde,
koestert hij honderden pluchen beesten in
alle soorten en maten, van honden en katten tot koetjes en konijnen. In dit propvolle

sprookjesland verblijven ze in het kleurrijke
gezelschap van geliefde fantasiefiguren ridders en draken. En voor wie de poppenleeftijd te boven is, zijn er IQ puzzels, gadgets,
optische illusies, typisch Amsterdamse souvenirs en natuurlijk...klompen. Want behalve beheerder van Knuffels is Bruno Jonker ook klompenmaker. Ooit begonnen als
edelsmid in 1981 besloot hij in 1983 zich
te bekwamen in het lucratievere klompenmakersvak. Zijn winkel/werkplaats aan de
Nieuwezijds Voorburgwal werd een groot
succes en als ‘klompenboer’ reisde hij de
wereld over om zijn vakmanschap te demonstreren.
Tot omstandigheden hem dwongen de
werkplaats te sluiten. Niet voor één gat te
vangen, verhuisde hij in 1998 naar de Antoniesbreestraat, waar hij zijn knuffeldomein
opende. ‘Mijn toenmalige vriendin haten

knuffels, en dat bracht me op het idee er een
winkel in te beginnen’, vertelt hij. Maar onder de winkel heeft hij nog altijd zijn klompenmakers Atelier, en een ambachten centrum. Wat helaas door omstandigheden is
nog is afgesloten.
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Politieman in oorlogstijd
Wat deed de Amsterdamse politie in de
tweede wereldoorlog eigenlijk ? En hoe
voelden die agenten zich daarbij? Gerrit
Hoogstraaten schreef er een roman over;
Wat kan ons gebeuren.

D

e Amsterdamse politiebrigadier Herman Hoogenbosch is op een middag
in 1943 met zijn mannen aan het posten
bij een café op de Nieuwmarkt waar veel
zwarthandelaren komen.
Er komt een inval en zij zijn er om het eventueel opdringende publiek op afstand te houden. Dat zal geen zware taak zijn, iedereen
loopt met oogkleppen op en wie per ongeluk
toch hun kant op kijkt, slaat direct de ogen
neer en maakt dat hij wegkomt. Maar een
boertje van buuten tikt hem op zijn schouder. Zo een die stevig zijn blauwe pet op zijn
kop gedrukt houdt als hij de warme buurt in
wandelt. Onder de pet zitten de stiekem uit
het kerkezakje gespaarde centen die hij aan
de dames van lichte zeden wil spenderen.
Herman duwt de kerel van zich af, geeft hem

nog net geen schop onder zijn kont. Maar
als de man zijn mond opendoet, en hem
aanspreekt met ‘Goedemiddag, brigadier !’
herkent hij hem.
Hoogenbosch staat oog in oog met zijn
Joodse ex-collega Ron.
Ron buigt nederig, maar Herman ziet hem
in die buiging aan alle kanten naar onraad
speuren. ‘ Toevallig in de buurt, brigadier.
Maar even zonder geintjes. Wat is hier
gaande, brigadier?’
De laatste woorden zijn dringend uitgesproken. Ron verschikt de plunjezak op zijn rug ;
onder de schouderband op de plaats waar
zijn ster zou horen, zit niets. Zou hij wel een
passend persoonsbewijs kunnen laten zien ?
‘Het is foute boel hier,’ sist hij. En dan, luid
bevelend : ‘ Doorlopen pummel, je hebt hier
niets te zoeken. Vooruit, wegwezen !’
Ron tikt aan zijn pet en loopt zonder op of
om te kijken de Bloedstraat in.
Even later worden de eerste zwarthandelaren
uit het café naar buiten gesleept.

Echt gebeurd ?

Is dit echt gebeurd op de manier waarop
Gerrit Hoogstraaten het beschrijft ? Hij kan
het niet garanderen, maar het moet er wel
heel erg dicht bij zitten. Zijn belangstelling
voor de rol van Amsterdamse politieagenten in de tweede wereldoorlog is begonnen
bij zijn opa. “Hij is overleden in 1963, toen
ik tien was. Dus zoveel heb ik er niet van
meegekregen.” Hoogstraaten heeft tien jaar
geleefd met het verlangen dit verhaal te vertellen. Hij vulde de verhalen van zijn eigen
vader over de oorlog aan met onderzoek
in boeken, artikelen uit illegale kranten als
de Trouw en Het Parool, het dossier van de
Zuiveringscommissie over zijn grootvader
en talloze websites met persoonlijke getuigenissen over de oorlog.

Spiegelingen
René Louman fotografeerde
spiegelingen in de grachten van
Amsterdam en spiegelde die weer
digitaal. Hij bewerkte toen alleen
de kleur. De tentoonstelling
Spiegelingen is tot eind januari te
bewonderen in boekhandel
Panthéon, St Anthoniebreestraat
132-134. Opening zondagmiddag
20 december 16.00 tot 18.00 uur.
Alle lezers van Opnieuw zijn
uitgenodigd.
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“Is Herman Hoogenbosch mijn opa ? Nee.
Ik was al drie jaar bezig met onderzoek en
schrijven toen hij tegen mij begon te praten
als een romanpersonage. Toen kon ik de
vorm vinden die ik uiteindelijk koos. Zoveel historie is beschreven vanuit de buitenkant, vanuit de grote lijnen. Ik wilde een levend personage die helemaal nog niet weet
hoe het allemaal gaat aflopen en zijn afwegingen maakt.”
Hoogenbosch is zo’n personage. Hoogstraaten ontdekte in Dienaren van het gezag van
Guus Meershoek, dat er van alle Amsterdamse agenten er maar een is geweest die
niet met de Duitsers mee wilde werken. Hij

Van alle Amsterdamse
agenten is er maar een
geweest die niet met
de Duitsers mee wilde
werken. Hij werd op
staande voet ontslagen.
werd op staande voet ontslagen. Na de oorlog kwam hij weer in dienst. Zijn collega’ s
werden in zijn persoon geconfronteerd met
een wandelend geweten en meden hem als
ze konden. Terwijl Hoogenbosch een collega was die, vanuit wat voor motieven dan
ook, gewoon zijn werk bleef doen.

Toelaten of afschermen

De ‘waarheid’ van meer dan zeventig jaar
geleden is dus niet eenduidig, een-dimensionaal. Zijn familieverhaal is geen wetenschappelijk te bewijzen verhaal, maar een
roman heeft wellicht nog meer de kracht
om het verleden tot leven te brengen. De
details, de twijfels en zeventig jaar. Het geeft
de roman een afstand en tegelijkertijd een
nabijheid is die onontkoombaar is. Hoe
zouden wij partij gekozen hebben in die
tijd ? En welke afwegingen maken we zelf
bij het toelaten of afschermen van onrecht
en pijn in de huidige wereld ? Gerrit Hoogstraaten is de werkelijkheid heel nabij gekomen.
Anneke Hesp
Wat kan ons
gebeuren is de
tweede roman van
Gerrit Hoogstraaten
en te verkrijgen in
de boekhandel ISBN
978-90-78905-83-7.
Prijs 19,95. Of via
internet

Fotoboek over de Wallen, expositie en debat
zijn er meer overeenkomsten tussen toen en
nu dan je op het eerste gezicht zou denken;
het aanzicht moge veranderd zijn, maar de
prikkel is hetzelfde gebleven: er wordt nog
steeds ‘achter de schermen’ grof geld verdiend en witgewassen en nog steeds is er
sprake van uitbuiting en mensenhandel.
Boek: De Wallen; Foto’s Huub Prickaerts
1993-1996, ISBN: 978 94 90647 391, € 25,Expositie: De Wallen; Foto’s Huub Prickaerts
1993-1996, Amstelkerk op het Amstelveld,
5 – 29 januari.
Debat: De kracht van de Wallen; moderator:
Ruben Maes
Amstelkerk op het Amstelveld, 19 januari,
20.00 uur

H

uub Prickaerts presenteert in zijn fotoboek over de Wallen een kolkende
stroom indringende zwart-wit foto’s uit het
begin van de negentiger jaren. Het is een
optocht van hoerenlopers, scharrelaars, baliekluivers, zwervenden, rondkijkers, hoeren, uitbaters, toeristen uit binnen- en buitenland, winkeliers, verslaafden aan drugs
en alcohol, gewone nette mensen, bewoners, bezorgers, werknemers en bezoekers,
die zich onbespied wanen.
Dit deel van Amsterdam zag er niet best uit,
met scheuren en gaten en halve reparaties
in de weg, scheve trottoirs, kapotte tegels,
gore gevels, verveloze kozijnen, alles achterstallig, met hier en daar een opklaring. Er
hangt altijd iets in de lucht, het kan zo mis
gaan, en eigenlijk is er al van alles mis.

Als je de foto’s ziet, besef je niet dat het nog
maar twintig jaar geleden is dat de Wallen er zo slecht voorstonden. Tegelijkertijd
vormen de beelden slechts een momentopname op de tijdlijn van de meer dan zeven
eeuwen lange geschiedenis van dit oudste
stadsdeel.
Het uiterlijk van de buurt is anno 2015 onmiskenbaar veranderd. Bewoners en ondernemersverenigingen spannen zich al decennia in om de buurt voor iedereen leefbaar te
houden. De gemeente Amsterdam is bezig
om de Wallen van toen op te rollen en - in
het gemeentelijk jargon - de Rode Loper uit
te rollen. Daarom leek het ons een goed moment om dit boek te laten verschijnen.
We zijn misschien geneigd om te denken
dat dit alles anno 2015 verleden tijd is. Toch
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Even denken
2015-4

De beginletters van de
woorden in onderstaande
uitspraak vormen samen
het woord ‘Nieuwmarkt’:
Nemen ik en u wel met
afrekenen Russisch
kleingeld terug?
Een onzinuitspraak. Slaat nergens
op. Kunt u er een maken (met
dezelfde beginletters) die wèl
ergens op slaat? Stuur hem op,
misschien wordt hij wel in het
volgende nummer geplaatst.
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Fietsen naar de maan
Als student woonde Guido Frankfurther
in de Flesseman en nu op het Waterlooplein. Guido zocht destijds bewust naar een
woning die aan het metrotracé lag, zodat
hij makkelijk als medicijnenstudent naar
het AMC kon. Nadat hij acht jaar huisarts
was geweest en dit combineerde met lid van
de gemeenteraad, moest hij kiezen tussen
wethouder en huisarts. Het werd het stadsdeelwethouderschap voor openbare ruimte,
wat hij tot 2006 was. Nu is Guido adviseur,
oliemannetje, zoals hij zichzelf beschrijft,
voor bedrijven in de binnenstad om de weg
te plaveien tussen de ambtenarij en de bedrijven.
Zijn vader P. Hans Frankfurther, heeft ruim
50 jaar geleden de speelfilm Fietsen naar de
maan geproduceerd samen met Jef van der

Heyden. De film is voor een deel in deze
buurt is opgenomen. Het filmarchief van
zijn vader, waaronder Pinkeltje en Fietsen
naar de maan, heeft Guido naar Beeld en
Geluid gebracht. Daar bleek een half uur
film te ontbreken. Een bijzondere zoektocht
door ‘filmrechercheurs’ heeft in De Basel
de ontbrekende filmblikken opgeleverd,
waarna de ‘filmprofessoren’ van Eye de oorspronkelijke film hebben gereconstrueerd.
Guido is graag bereid deze bijzondere film
nog eens in de buurt te vertonen met een
inleiding door hem. Ook is de Dvd nog in
beperkte oplage verkrijgbaar bij Pantheon
en Albert Heijn.
Paula Bos
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Toerist in eigen buurt
Op de Nieuwmarkt staan al drie groepen toeristen met een gids, als een vierde groep op gele fietsen
het plein op komt rijden. We kunnen klagen over de toeristen wat we willen, feit is dat ze allemaal
komen omdat ze iets zoeken wat ze thuis niet vinden. Seks, drank en drugs, maar net zo goed
schoonheid, historie, cultuur. Hoffotograaf van de Nieuwmarktbuurt René Louman en ik stapten in
hun voetsporen en wandelden en keken mee door hun ogen. En we kunnen jullie melden: Dat is leuk!
Waar ook René en ik de stroom toeristen zagen als een amorfe massa, kwamen we door letterlijk in te
zoomen, achter de verhalen van die bezoekers.
En wat is er uiteindelijk leuker dan mensen kijken? Zie hier een bloemlezing met dit soort portretten
van de mensen waar we op af zijn gestapt. Tekst Maartje Smeets. Foto's René Louman
dat ik dat gewoon aan jou als verslaggever kan vertellen! Hier is het
legaal. Echt fantastisch!”
Terwijl haar man doorloopt (die heeft het iets minder op reporters
en fotografen) vertelt Alexis dat dit de zesde keer is dat ze hier op
deze manier hun trouwdag vieren. In Amsterdam, slapen in de Flying Pig and joints roken in de Lost.

Timea uit Hongarije

Timea loopt bij het Rembrandthuis met een plattegrondje in de
hand te zoeken naar een mooie route door de stad. Ze is maar voor
een paar uur in Amsterdam. “Ik heb net als klarinettiste auditie
gedaan voor het Rotterdams Philharmonisch orkest. Ik heb het
helaas niet gehaald. Maar wel fijn om nu even hier rond te wandelen. Vanaf het Centraal Station kwam ik langs de Nieuwmarkt en de
Zuiderkerk. Ik wil eigenlijk naar het Anne Frankhuis, maar ik weet
niet of ik genoeg tijd heb.” Later strandt Timea bij de vele kraampjes op het Waterlooplein, waar ze de tijd neemt om de verloren
auditie weg te shoppen.

Jarno, Remco en Helmi Fierloos uit
het Zeeuwse Nisse

Op de ‘slotjesbrug’ in de Staalstraat treffen we Helmi Fierloos met
haar twee zonen Jarno en Remco. De drie zijn een dagje op en neer
vanuit het kleine Zeeuwse plaatsje Nisse, in totaal 5 uur reizen. Alle
drie waren ze tot vandaag nog nooit in het centrum van Amsterdam geweest. “We kennen het beeld van de grachtjes en gevels
van tv, maar we hadden het nog nooit met eigen ogen gezien,” zegt
Helmi. De ochtend hebben ze doorgebracht in het Scheepvaartmuseum en met een rondvaart door de grachten. “Vanaf een boot krijg
je wel een beetje een beeld van de stad”, vult Remco aan. “Nu zijn
we eigenlijk zonder doel rond aan het dwalen. Gewoon, een beetje
struinen door de stad.” De drukte valt ze reuze mee. Jarno: “Het
is natuurlijk een stuk drukker dan we gewend zijn in Nisse. Maar
ik vind niet dat er teveel mensen of toeristen zijn. Het is juist wel
gezellig, al die verschillende mensen.”

Bob, Jacqueline en zoon Tim Crawly uit
de buurt van Cambridge
Alexis Turner uit Glaucester UK

Met veel tasjes lopen de kleurrijke Alexis en Mike van het Waterlooplein af. Hun doel om Amsterdam te bezoeken is helder: “We
want to get baked. We zijn gisteren aangekomen en meteen zo
stoned als een garnaal geworden. En het mooie van Amsterdam is,
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In het laatst half uurtje dat ze over hebben na drie dagen Amsterdam, zitten Bob, Jacqueline en Tim op de rand van de kade op hun
gemak een hapje te eten. Ze hebben zichzelf getrakteerd op een
maaltijd van Sterk Staaltje uit de Staalstraat. De drie Britten genieten met volle teugen van Amsterdam. Kleine Tim vindt vooral alle
fietsen en fietsers indrukwekkend. “Ze gaan zo hard! En het zijn er
zoveel! That’s really cool!” Voor Bob is het opvallend hoe schoon

natuurlijk de Wallen. Van mijn vader mochten we wel kijken, maar
niets zeggen. Pas aan het eind mochten we vragen stellen. Toen
we eindelijk konden vragen wie die mevrouwen achter de ramen
waren, vertelde hij dat het levende etalagepoppen waren! Kostelijk,
toch?”
Van druk naar drukker, de Zeedijk op. Daar staan Alexandra en
Olivier uit Toulouse zoekend om zich heen te kijken. De ratelende
rolkoffertjes vallen even stil tijdens de zoektocht naar hun AirBnB
in de Nieuwmarktbuurt.

de stad is. “Alles ziet er mooi verzorgd uit, en nergens ligt afval of
troep. En de grachten zijn werkelijk prachtig. Daarom zijn we hier
ook nog even op de grond op de kade gaan zitten. Kunnen we nog
even genieten.”
De drie vinden centrum Amsterdam rustig, vergeleken met
Cambridge. “Als je denkt dat hier veel toeristen lopen, moet je in
de zomer eens in Cambrigde komen kijken. Dat is dan echt net
een openluchtmuseum. Heel druk met heel veel dagjesmensen en
toeristen. Mensen gaan nu eenmaal graag naar mooie plekken.”
De Crawly’s zijn met een Canal Bus naar het Rijksmuseum geweest,
en als historicus was Bob geïnteresseerd in de tentoonstelling over
de Romeinse tijd in de Nieuwe kerk. Als we vragen of Bob soms
professor is aan Cambridge antwoordt zijn vrouw met een knipoog: “Nee, hij geeft geen les, maar Tim en mij leest hij wel de les!”
René en ik laten de drie rustig hun maaltje opeten en lopen verder
langs de stille Kloveniersburgwal. Er is een groot contract tussen de
drukke plekken en de juist meer verstilde grachten. Hoe dichterbij
de Nieuwmarkt, hoe meer de reuring weer toeneemt. Op het plein
staan de gidsen hun verhaal te doen aan groepen toeristen. Maar de
couleur locale komt natuurlijk van de buurtbewoners die het plein
zelf bezoeken en hun eigen verhaal meenemen.

Alexandra en Olivier uit Toulouse

“Amsterdam is precies zoals we het ons voor hadden gesteld. We
kenden de stad nog niet en we zijn er pas net, maar het voldoet
nu al aan ons beeld. De huizen, de hoeren, de grachten. Dit is
Amsterdam!” De twee zijn van plan om ook een boottocht naar
Volendam te maken. Zodat ze wat meer kunnen zien van ‘Holland’.
“En natuurlijk willen we lekker eten en drinken en restaurants
bezoeken. Het Rijksmuseum staat op het verlanglijstje.” Plannen
genoeg voor het stel. Helaas blijkt een dag later bij een toevallige
ontmoeting op de Raamgracht dat Alexandra pech heeft gehad. Ze
is van een huurfiets gevallen en heeft haar enkel lelijk verstuikt. Op
krukken verkent ze in haar eentje de buurt, terwijl haar man naar
het Rijksmuseum is.

Tahama Bownton en Drew Knee uit
New Mexico

Donald Bonnema uit Amsterdam

Donald Bonnema steekt met mevrouw Jos aan zijn arm op zijn
gemak de Nieuwmarkt over. Een uitje in eigen stad. De ogen van de
bewoner van de Jordaan beginnen te glinsteren als we hem vragen
of hij weleens toerist in eigen stad is. “Ik geniet nog altijd van de
schoonheid van Amsterdam. Tuurlijk, er zijn meer toeristen, dat
maakt het onrustiger. Maar wij zeiden net nog dat bijvoorbeeld De
Waag toch zo’n prachtig mooi gebouw is. De details en de historie
ervan! Ik kan daar echt nog steeds met volle teugen van genieten.”
Bonnema weet nog goed hoe het was om als zevenjarig jongetje
vanuit Friesland met de bus voor het eerst naar Amsterdam te
gaan. “We gingen met het hele gezin en bezochten deze buurt en

Op de hoek van de Stormsteeg en de Oudezijds Achterburgwal
zitten Drew Knee en Tahama Bownton uit New Mexico te koukleumen achter een groot glas Heineken. Ze zijn slechts 24 uur in
Amsterdam. “We zijn vandaag aangekomen en gaan morgen verder
op een zesweekse reis door Europa. Het is hier wel wat kouder dan
we gewend zijn in California!” Behalve de kou, maakt ook de architectuur diepe indruk op de twee. “Drew staat de hele tijd foto’s van
de huizen te maken. Meestal maakt hij alleen foto’s van mensen”,
zegt Tahama. “Hier zijn het de gebouwen die de verhalen vertellen”,
zegt Drew.“En hoeveel bakstenen kun je hebben in 1 stad?! Het is
verbazingwekkend.”
En dan, tot slot, komen we op 1 van de stiltste pleintjes van de
buurt aan de voet van de Zuiderkerk, een vermoeid Frans gezin
tegen dat zit uit te puffen op een bankje. Na twee dagen rondlopen
in Amsterdam, moeten Clemence, Valerie, Batiste, Marilou en
Christoph alle indrukken even laten bezinkenk.
René en ik hebben na onze wandeling en al die ontmoetingen in
twee uur hetzelfde gevoel: ‘Al die toeristen’, het is een plaag en een
zegen voor de stad. Maar wat is het toch leuk. Mensen kijken in je
eigen buurt. De hele wereld komt vanzelf langs.
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Even voorstellen: nieuw team De Boomsspijker
den van de (buurt)activiteiten. Denk
aan: computerlessen, bewegingscursussen en buurtrestaurants. Daarnaast
is het team aanspreekpunt voor
iedereen die ondersteuning zoekt
voor zijn of haar idee voor de buurt.
Loop eens binnen
Hebt u vragen en/of wensen? Bent u
op zoek naar activiteiten, vrijwilligerswerk of hebt u een ander idee voor
de buurt? Loop een langs of neem
contact op met Carolien, Pim en/of
Veronika.
Buurtcentrum De Boomsspijker, Recht
Boomssloot 52, tel. 6264002,
boomsspijker@ijsterk.nl, www.ijsterk.
nl, www.facebook.com/boomsspijker

Team Boomsspijker: Veronika, Pim en Carolien. Foto Mila Wybenga

Behalve een prachtige, toegankelijke locatie heeft het Huis
van de Buurt De Boomsspijker ook een nieuw team. Veronika,
Carolien en Pim staan klaar voor al uw vragen en ideeën.
Naast de vele activiteiten (koren,
clubs, cursussen etc.) in De Boomsspijker, hebben ook o.a. de organisaties Wijksteunpunt Wonen, CentraM,
Buurtzorg en IJsterk hun vaste plek in
het pand. IJsterk heeft een nieuw
enthousiast team sociaal werkers:
Carolien Marsman, Pim van Galen en
Veronika Esser.
Het team werkt aan participatie en
activering van bewoners, sociale

samenhang en onderlinge hulp in
buurt. De teamleden ondersteunen
bewoners bij kwesties op alle levensgebieden. Indien nodig helpen ze
bewoners richting intensieve(re) of
specialistische ondersteuning. Altijd
in goed overleg.
2016
Het team Boomsspijker richt zich in
2016 op het stroomlijnen en uitbrei-

Tiende geveltuinendag in 2016
Helpt u mee?
Werkgroep Geveltuinendag zoekt
versterking.
Zaterdag 7 mei 2016, J.S. Siebbeleshof: geveltuinendag editie tien. We
willen dit vieren met buurtgenoten,
planten- en tuinliefhebbers.
Voor de organisatie van deze dag
zoekt de Werkgroep Geveltuinendag
dringend versterking. Het gaat om
voorbereidingen, publiciteit, contacten met kraamhouders, organisatie
van het programma en de logistiek,
hand- en spandiensten. Draagt u de
geveltuinendag een warm hart toe,
schroom dan niet en doe mee. Alvast
bedankt, namens de werkgroep.
Veronika Esser, v.esser@ijsterk.nl, De
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52,
6264002

Huis van de buurt De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52 • Tel. 020 626 4002 • www.facebook.com/boomsspijker • www.ijsterk.nl
In buurtcentrum De Boomsspijker
kunt u terecht voor verschillende
diensten, spreekuren en activiteiten.
SPREEKUREN
Pluspunt
Werkplaats voor financiële en
administratieve zaken, en alle
vragen over de buurt. Open inloop
elke maandag 9.30-11.30 uur.
Chinees spreekuur
Centram houdt elke maandag
9.30-11.30 uur een inloopspreekuur voor Chinese ouderen
vanaf 60 jaar. Ze kunnen terecht
voor alle vragen over hun post en
administratie, in hun eigen taal.
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Wijksteunpunt Wonen Centrum
Geeft huurders informatie, advies
en ondersteuning op het gebied
van huren en wonen. Inloopspreekuren: elke woensdag 14-17 uur
en 19-20 uur. www.wswonen.nl/
centrum Huurteam (op afspraak)
voor controle huurprijs, onderhoudsklachten en woningopnames.
Centram
Maatschappelijke dienstverlening.
Ook voor schuldhulp. Maandag
t/m vrijdag 9-11 uur, tel. 5573338
of kom langs bij het Pluspunt.
Mantelzorg - Markant
Voor actuele tijden inloopspreekuren:
www.markant.org of 06-52414751.

Ymere
Elke 2e woensdag van de maand
houdt de gebiedsbeheerder van
woningcorporatie Ymere een
inloopspreekuur 15.30-16.30 uur.
DIENSTEN EN ACTIVITEITEN
Bibliotheekservicepunt
De Boomsspijker beschikt over een bibliotheekservicepunt van de oba. Elke
dinsdag en donderdag, 10-12 uur is
er een vrijwilliger aanwezig voor hulp.
Internet en leestafel
U kunt dagelijks, ook ’s avonds,
gebruikmaken van de computers
met internetverbinding in de barzaal.
Er is ook een leestafel met diverse
tijdschriften. In iedere ruimte is wifi.

Bewonersraad Nieuwmarkt en
Groot Waterloo
De bewonersraad vergadert elke tweede donderdag in de maand, 20-23 uur
Ouderen 70+/creatieve middag
Elke maandag, 13-16 uur, komen ouderen bijeen om elkaar te ontmoeten.
De ene week voor de bingo en de andere voor de creatieve club. Iedereen
is welkom. Rond de feestdagen zijn
er altijd speciale activiteiten zoals een
paaslunch en een kerstdiner. In de
zomervakantie zijn er bus-dagtochten.
Buurtsoep
Elke maandagochtend is er verse soep
voor alle bezoekers, voor € 1,50.

Gespreksgroep filosofie
Elke twee weken op dinsdag, 10-12
uur. Oosterse of westerse filosofie of
religies kunnen aan de orde komen.
Informatie: Fred Fischer, tel. 6279057.
Filmavond met maaltijd
Iedere 2e vrijdag van de maand, 18
uur, eet u voor € 12,50 een heerlijke
maaltijd. Aansluitend is er een film
in de theaterzaal. Reserveren vanaf
de eerste maandag van de maand bij
de Boomsspijker of via 6264002.
Fotografieworkshop,
Mentrum/Roads
Elke vrijdag, 15.30-17.30 uur. Basisregels van compositie en praktijk.
Ervaring niet nodig. Kosten: € 3,50.
Aanmelden bij Danielle Maas,
danielle.maas@roads.nl,
tel. 06-11346829
Kunstclub en filmhuis,
Mentrum/Roads
Elke donderdag, 14-17 uur. Films
en documentaires over alle soorten
kunst, kunstenaars, kunstgeschiedenis. Iedereen is welkom. Informatie:
Sandra Hummel, tel. 06-11077583,
sandra.hummel@roads.nl.
Buurtzorg
Buurtzorg, team centrum, heeft
een kantoor in de Boomsspijker.
Buurtzorg levert wijkverpleging en
-verzorging, op indicatie of pgb.
Nadere informatie: www.buurtzorgnederland.com; amsterdamcentrum@buurtzorgnederland.com, tel.
06-2291 9112 (24 uur per dag).
Gezonde lunch Boomsspijker
Iedere vrijdag, 12-13.30 uur. Info:
Danielle Maas, tel. O6-11346829,
danielle.maas@roads.nl.
Kosten € 3,50.
Computerclub
Elke dinsdag, 13-15 uur. Voor
iedereen die beter met de computer
of tablet wil omgaan. Aanmelden
niet nodig, computers en tablets zijn
aanwezig, persoonlijke begeleiding,
eigen tempo. Kosten 10 x voor € 5.
Restaurant Chef Ferdi
Elke eerste vrijdag van de maand
serveert Chef Ferdi een vegetarisch driegangen menu, voor €10.
Aanvang 18.00 uur. Aanmelden via
De Boomsspijker, 020-6264002
IJsterk
Kijk op www.ijsterk.nl welke
activiteiten voor volwassenen en
kinderen er zijn. Voor het huren
van ruimtes stuurt u een e-mail
naar boomsspijker@ijsterk.nl.

Naar minder auto’s in de buurt
De nieuwe inrichting van de Munt
zorgt voor 30% meer verkeer in onze
buurt. Willen we dit soort negatieve
effecten beheersen, dan moeten we zelf
komen met een goed plan. Daarom wil
de Werkgroep Verkeer een symposium
houden op 17 maart om 19.30 uur.
Er zijn zorgen over de verslechterende verkeerssituatie rond de Nieuwmarkt. Daarom
heeft de Werkgroep Verkeer van de Bewonersraad gewerkt aan een overkoepelend
verkeersplan voor de Nieuwmarkt en omstreken, tussen Prins Hendrikkade, Valkenburgerstraat, Amstel, Rokin en Damrak.
Het stadsdeel heeft zich daaraan nooit willen wagen, maar de noodzaak spreekt voor
zichzelf: als je het een aanpakt zonder het

De Prins Hendrikkade,
Valkenburgerstraat,
Geldersekade en de
Nieuwmarkt zelf staan
steevast in lijstjes van
meest vervuilde straten
van Nederland, en zelfs van
Europa.
andere in je plannen te betrekken, krijg je
zeer onaangename ‘waterbed’-effecten. De
nieuwe inrichting van de Munt is daar een
prima voorbeeld van. Zo kunnen we er op
rekenen dat de Kloveniersburgwal en Geldersekade zo’n 30% meer verkeer moeten
verwerken.
Ons plan, ‘Naar een betere verkeerscirculatie in de Nieuwmarktbuurt’, is in de Bewonersraad van oktober besproken en met
enkele kleine wijzigingen goedgekeurd.
Hierbij nog even in het kort de opzet van
het plan.
Ten eerste: de instelling van ‘buurtparkeren’.
Bewoners en ondernemers met een parkeervergunning krijgen in een aangewezen
stuk buurt een parkeerplaats op straat gegarandeerd. Het uitgiftebeleid van parkeervergunningen (nu bijna twee vergunningen
voor één plaats) moet daarop aangepast
worden. Dat kan makkelijk, als je bedenkt
dat slechts ongeveer 30% van de bewoners
van de binnenstad een auto hebben. Verder
mogen in de aangewezen buurten alleen
mensen parkeren die er echt iets te zoeken
hebben: besteldiensten, onderhoudsmonteurs en andere serviceverleners. Alle anderen moeten een parkeergarage in. Denk
hierbij aan incidentele passanten als toeristen, shoppers, horeca- en wallenbezoekers.
Ten tweede: een taxiplan. We willen de
voortdurende overlast van het eeuwige
rondjesrijden, het stilstaan - liefst met
draaiende motor - waar het niet mag en het

intimiderend gedrag op en rond de Nieuwmarkt en de Dam aanpakken. De standplaats op de Nieuwmarkt wordt vervangen
door opstelzones (bufferzones) rond het
gehele Wallengebied. Daar kunnen de taxi’s
wachten tot ze worden opgeroepen. Alleen
met een oproep via de telefoon of app op
zak mag een taxi vervolgens het gebied in
om een klant te laten instappen. Dit hoeft
dan niet per se op de Nieuwmarkt te zijn.
Dit idee is al opgepikt door wethouder van
verkeer Litjens, die er de kosten van een
pilot voor over heeft om te kijken of het
werkt. De voorwaarden waaronder die pilot
moeten plaatsvinden worden nu besproken door de werkgroep en ambtenaren. Dat
gaat dan om de plaats van een bufferzone,
de tijden waarop het geheel moet gelden, de
regeling door stewards en eventueel aanvullende handhaving.
Als klap op de vuurpijl: terugdringing van
de luchtvervuiling door het verkeer. Iedereen die de binnenstad gebruikt als doorgaande weg wordt geweerd. Dat geldt, volgens de laatste telling, (en schrik niet) zo’n
tweederde van alle automobilisten hier!
Dat dit hard nodig is, zal iedereen die hier
woont, kunnen beamen. Prins Hendrikkade, Valkenburgerstraat, Geldersekade, de
Nieuwmarkt zelf - ze staan steevast in lijstjes van meest vervuilde straten van Nederland - en zelfs van Europa.
Daarom hebben we een drastisch idee ontwikkeld, geïnspireerd op Londen, Utrecht
en andere steden. Auto’s die niet voldoen
aan een strenge milieunorm komen de stad
niet in. Alle anderen, behalve bewoners en
gevestigde ondernemers, moeten betalen
om in de binnenstad te mogen rijden. Elke
keer weer. Ook leveranciers. Iedereen die de
stad in wil, komt wat ons betreft langs een
systeem van kentekenherkenning. Dit kan
worden gebruikt om automatisch te betalen
of automatisch te beboeten. Hiermee hopen
we de stroom auto’s niet alleen heel stevig
terug te dringen, maar ook de auto’s die wel
binnen mogen ‘op te schonen’. Het wordt
tijd dat de automobilist bewust raakt van
het beslag dat een vuil-uitbrakende auto
legt op onze gezondheid.
Het is een plan dat op al deze drie pijlers
rust. Toepassing van slechts één, of zelfs
maar twee onderdelen helpt niet genoeg om
onze buurt én de hele binnenstad schoner,
leefbaarder en veiliger te maken. En dat is
wel hard nodig.
Kom naar het symposium van de Werkgroep Verkeer. Aanmelden kan via jet.willers@gmail.com. Iedere geïnteresseerde is
uiteraard van harte welkom op donderdag
17 maart om 19.30 uur.
Jet Willers
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Piccolo Mondo
EEN NIEUWE GELDERSE
KADE 93
ITALIAAN IN
DE BUURT AMSTERDAM
020-3583875

WELKOM

jnc-ict

Gebruikt u nog Windows XP of Office 2003? Op 8 april 2014 stopt
Microsoft met het repareren van beveilingslekken voor Windows
XP en Office 2003. Uw computer staat vanaf die datum wagenwijd
Slecht bereik,
traag
wifi,soorten
verbinding
valt regelmatig
open voor
allerlei
van misbruik.

oplossen wifi problemen

weg? jnc-ict is gespecialiseerd in het installeren, ver-

U dient tijdig over te stappen naar een latere versie van Windows
beteren
en uitbreiden
wifi voor
particulieren
en
Office. Wij
kunnen dezevan
wijziging
zonder
onderbreking en
van
uw bereikbaarheid uitvoeren.
Neem vrijblijvend contact met ons
bedrijven.
op voor advies.
jnc-ict
Jonathan Cohen
www.jnc-ict.nl

Jonas Daniël Meijerplein 36
020-627 4732 / 06-2506 4567
info@jnc-ict.nl

Heeft uw kind moeite met taal of
rekenen? Aan hun inzet ligt het
meestal niet. Deze kinderen hebben
professionele hulp nodig.

REMEDI AL TEACHI NG
Voor meer informatie of een afspraak:
Judith de Haan - gediplomeerd Remedial Teacher
Tel: 020-6279155 E-mail: judith_rt@telfort.nl

Heeft u ook last van de
volgende klachten?

* Slapeloosheid
* Spanning
* Migraine
* Maagklachten
* Gewrichtsklachten
* Rugpijn
* Jicht
* Schouderpijn
* Stijve nek

* Sportblessures
* Verstuikingen
* Tennisarm
* Muisarm
* Beroerte
* Reuma
* Zenuwpijn
* Neurose
* Of iets anders?

Mercy
Chinese Medical

Kom tot rust
in onze wellness

Com
ver pleet
nieu
wd

50% korting op vertoon van deze advertentie. Normaal €15,-

Oudeschans 30
Telefoon: 020 624 58 58
www.panatta-gym.nl
RELAXRUIMTE SAUNA INFRAROOD CABINE TURKS STOOMBAD POWER TOWER

善心國醫館痛症治療中心

Traditioneel Chinees Geneeswijze: Tuina massage,
kruidenbehandelingen, acupunctuur, en nog veel meer!
Vragen en reserveren: 020-7723536 / 06-42850388
Dr. Zhi Xiong Li & Dr. Sau Ying Liu
Adres: Sint Antoniesbreestraat 74
1011 HB, Amsterdam
Website: www.mercytcm.nl
BEHANDELINGEN KOMEN EVENTUEEL IN AANMERKING
VOOR TERUGBETALING DOOR DE ZORGVERZEKERING
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www.yogalab.nl

Bij de voorplaat

Fotografie zonder
camera
Amsterdam-Centrum
Fysio- en Manuele Therapie

Sint Antoniesbreestraat 88
Tel: 020-623 1706
E-mail: info@fysio-amsterdam.nl
www.fysio-amsterdam.nl
Els van der Monde maakt fascinerende foto’s. Ze klemt
transparante delen van bloemen, planten en zaden tussen
de glaasjes van een diaframe. Deze dia’s worden afgedrukt
in het fotolaboratorium. National Geographic Magazine
liet in juni de resultaten zien van haar bijzondere manier
van werken.

MACBIKE
OOK
ONDERGRONDS

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

MacOosterdok93x73.indd 1

31-05-13 09:37

GRIP
OP UW LEVEN
Steun als het even niet meer gaat
CentraM biedt ondersteuning bij:
• omgaan met geld en schulden
• zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis blijven wonen
• problemen in relaties en een veilig thuis
CentraM ondersteunt en verbindt bewoners en geeft informatie & advies.
U kunt er zonder verwijzing terecht en is kosteloos.
U kunt contact met ons opnemen via:

020 -557 33 38 • tussen 9 en 11 uur

of loopt u langs bij een van onze pluspunten
in de buurt. Voor meer informatie en adresgegevens verwijzen wij u naar:

De techniek van Els van der Monde doet denken aan die
van een fotogram. De allereerste werden rond 1800 gemaakt
door Thomas Wedgwood. Door een voorwerp op een gevoelige plaat te leggen en dan aan licht bloot te stellen wordt
de contour van dat voorwerp zichtbaar op de plaat. Van der
Monde’s manier van werken levert echter interessantere
beelden op omdat ze gebruik maakt van het transparante karakter van natuurlijk materiaal. Het licht vormt een wezenlijk
onderdeel van haar foto’s.
Zij liet zich onder meer inspireren door de Duitse fotograaf
Karl Blossfeldt (1865-1932). Hij maakte detailopnamen van
planten. In zijn boek Urformen der Kunst probeerde hij te
laten zien dat, hoewel kunst en natuur in wezen verschillen,
alle kunst zijn bron in de natuur vindt.
Door het formaat van de foto’s en de extreme scherpte is het
moeilijk voor te stellen dat de oorspronkelijke bron soms een
klein zaadje of bloemblaadje was. Het licht doet wonderlijke
dingen en toont ons details als de nerven in een bloemblad,
de diepe warme kleuren, de schijnbaar achteloze compositie.
Het is bijna onvoorstelbaar dat zoiets kleins nog zo gedetailleerd kan zijn.
De helderheid van de foto’s, het licht dat van achter de plantaardige materialen komt en het transparante karakter zorgen
voor een beeld dat vertedering en verwondering oproept:
verwondering over de kracht van de natuur als inspiratiebron en over de perfectie van zelfs het kleinste onderdeeltje
van de natuur.
Het werk van Els van der Monde is ook te zien op
www.elsvandermonde.nl

www.centram.nl
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De Beste Kerst Ooit
Voor deze Decemberuitgave heb
ik een kerstverhaal geschreven. Ga
lekker met de hele familie bij de
kerstboom zitten en lees dit verhaal
voor de ultieme kerstsfeer.
Fijne kerst!!!

H

ij had een hekel aan
kerst, niet alleen kerst,
iedere dag van het jaar,
maar kerst nog wel het
meest. Als hij buiten op de
stoep met een deken in de sneeuw
zat te trillen had hij uitzicht op de
families, de families die winkelden.
Kalkoen, kerstbomen en hun bijpassende versiering kochten, moeders
die opschepten over hoe lang ze in de
keuken zouden staan voor deze ene
speciale dag, de liefde, de warmte, de
opwinding. Niets van dit alles had hij,
het enige wat hij kon doen was er van een afstand naar kijken
en stiekem meeluisteren als ze voorbij liepen.
Hij had het opgegeven, de hoop op eenzelfde leven als die
mensen. Het was gewoon niet mogelijk, in zijn ogen had je
twee soorten mensen: de blinden, blind voor alles wat hun
niet aanstond en de last. Hij viel onder de tweede; de last was
een groep mensen die er niet toe deed, waar de blinden blind
voor waren, de hopelozen.
Hij had het opgegeven, de hoop dat de blinden hem zouden
zien.
Jack en Amy hielden van kerst, het was hun lievelingsdag.
De cadeautjes, de versiering, de liedjes, de sfeer en natuurlijk
moeders heerlijke kalkoen! Bovendien was de sfeer in de
kruidenierswinkel voorin het huis altijd feestelijk!
Die avond sneeuwde het buiten toen vader Amy op de
schouders nam en haar de piek op de enorme kerstboom liet
zetten. Na haar veilige landing klapte iedereen en zongen ze
kerstliedjes. Het hele huis was versierd! Van de kerstboom tot
de kerstkrans op de deur. Het zou nog een paar dagen duren
voordat het daadwerkelijk kerstavond was, maar de voorbereiding was net zo gezellig als de dag zelf.
De vorige dag hadden ze kerstinkopen gedaan: een nieuw
tafelkleed, kerstboomversiering, kaarsen en nog veel meer.
Tassen vol!
De vrouw van de bakker was alleen niet zo in de kerstmood. Zij had geklaagd over het aantal zwervers: dat het er
steeds meer werden, dat ze over hen struikelde en dat de gemeente ze weg zou moeten sturen. Vader en moeder haalden
hun schouders op en liepen de winkel uit, zij hielden niet van
dat soort praat.
Ze hadden alles, alleen de kalkoen moest nog worden
gekocht op kerstdag zelf.
Niemand had door dat dit de mooiste kerst van hun leven zou
worden.........
Het was zover. Kerstdag. Moeder had haar jas al aan, voorbereid op de sneeuw, toen Amy aan haar mouw hing, “Moeder,
mag ik mee de kalkoen kopen?” Zo gingen ze samen de deur
uit, op weg naar de slager. Het dorp was ook volop versierd,
de grote kerstboom op het plein zag er prachtig uit. Terwijl
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moeder de slager binnenging zei ze
tegen Amy dat ze buiten moest wachten. Aangezien iedereen deze dag een
kalkoen wilde stond er een enorme
rij in de slager, het zou wel een tijdje
duren voordat moeder aan de beurt
zou zijn. Amy ging zitten op de stoep
en staarde naar de versierde straat,
de bakker, de stoffenwinkel, allemaal
versierd. Ze wreef haar handen in
haar wantjes warm. Hoe koud het ook
buiten was, van binnen was ze warm
door de opwinding. Ze zag iets bewegen aan de overkant van de straat. Een
hoopje bruine dekens. Ze kneep haar
ogen tot spleetjes en zag een muts.......
een baard..... een mens! Hij kwam
overeind zitten en wreef zich warm.
Amy stond op en liep naar hem toe, ze
had toch niets te doen. “Goedendag
meneer.” Hij keek vol verbazing op en
zag het kleine meisje tegenover hem staan, haar gezichtje diep
weggestopt in haar muts en sjaal. Hij reageerde niet. “Moet
u zich niet voorbereiden op kerstavond?” vroeg Amy. “Nee”
bromde de man, die zijn stem al een tijd niet had gebruikt.
“Maar waarom niet meneer?”
“Ik doe niet aan kerst.”
“Maar kerst is de leukste dag van het jaar!” Hierop reageerde de man niet.
“Wat is uw naam?”
“Acker.”
“Mijn naam is Amy.”
Op dat moment kwam moeder naar buiten, zoekend naar
Amy. Ze liet een zucht van opluchting toen ze haar aan de
overkant van de straat zag staan. “ Amy?” Moeder bereikte
Amy en zag dat ze met iemand aan het praten was “Oh, Amy,
wie is dit?”
“Moeder, dit is Acker. Hij doet niet aan kerstmis! Dat is toch
raar?!” Moeder glimlachte naar Amy. Toen kreeg Amy een
geweldig plan. “Moeder! Waarom kan hij niet met ons kerstmis vieren! Dan laten wij hem zien dat kerstmis wel leuk is!!!”
Zowel moeder als Acker schrokken een beetje van dat plan,
maar na een tijdje zei moeder: “Waarom niet! Wilt u kerstmis
met ons vieren?” Acker was stil, hij had nog nooit zo’n aanbod
gekregen, laat staan dat hij wist hoe hij erop moest antwoorden! “Kom maar mee,” zei moeder. Acker stond op, pakte zijn
spullen en liep met moeder en Amy mee naar hun huis.
Thuis schrokken vader en Jack van de wilduitziende man,
maar vader liep met hem naar de badkamer, waar Acker zich
kon wassen en scheren en legde schone kleren voor hem neer,
terwijl moeder aan het koken was.
‘s Avonds gingen ze allemaal aan tafel, ze aten, lachten,
zongen en al gauw was het tijd voor de cadeautjes. Jack en
Amy renden naar de kerstboom met allemaal brandende
kaarsjes en rondom de kerststal, op de grond, lagen allemaal
cadeautjes. Na al haar cadeautjes uit te hebben gepakt zei
Amy: “Maar nu heeft Acker niets!”,Waarop vader zei: “Ik weet
wel wat!”
Vanaf die kerstavond stond Acker iedere dag achter de
toonbank in de kruidenierswinkel van vader, hij had werk,
zijn eigen huisje en hij vierde ieder jaar kerst met vader, moeder, Jack en Amy.
Vita Hooglandt
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Foto Sjaak van der Leden

Het oude jaar vervaagt. We sluiten af met kerstboom, muziek en lichtjes.
We wensen iedereen een mooie overgang naar een dynamisch nieuw jaar.

