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Interview met Denise Rosenboom

ʻIk raak
geïnspireerd
door van allesʼ

M

Sati Dielemans

ijn blik werd gevangen door een zwarte inkttekening van twee gezichten. Een beetje droevig,
maar ook mooi. Tussen de twee gezichten stond
de tekst: ‘the devil follows me day and night because he is
afraid to be alone’. De combinatie van tekst en beeld ontroerde me. De duivel werd op slag ongevaarlijk.
Die tekst blijkt een uitspraak te zijn van Francis Picabia,
een Franse kunstschilder en één van de inspiratiebronnen van Denise Rosenboom. Want zo heet de kunstenares
die de tekening gemaakt heeft. Ze gebruikt het raam van
haar huis aan de Geldersekade als een soort tentoonstellingsruimte. Op het raam hangt ook een bordje, waar in
het Engels op geschreven staat, dat je, als je de kunst mooi
vindt en er foto’s van maakt, een centje in het bakje in de
brievenbus kunt doen. Dat vond ik grappig en lief.
Denise Rosenboom komt uit Naarden en heeft een docentenopleiding gevolgd in Amsterdam. Op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag heeft
ze allerlei technieken geleerd en zich gespecialiseerd in
grafiek. Daarna heeft ze in Amsterdam de Rietveld Academie gevolgd, waar ze, naar eigen zeggen ‘meer geleerd
heeft over inhoud’. Drie dagen per week geeft ze tekenles
aan een middelbare school. ‘Dan ben ik docent’, zegt ze
zelf. De andere dagen maakt ze vrij werk. Ze heeft in alle

hoeken van Amsterdam gewoond, zoals dat gaat als je in
deze stad wilt landen, om uiteindelijk een plek te vinden in
de Nieuwmarktbuurt.

Hoe ben je eigenlijk aan dit huis gekomen?

“Ik was aan het nadenken over een verhuizing naar Den
Haag en toen liep ik een keer over de Nieuwmarkt en dacht
ik ‘ik wil nog niet weg uit Amsterdam, ik ben hier nog
niet klaar’. Niet lang daarna kwam dit huis voorbij. Omdat
ik onderwijzeres ben, kon ik op dit huis reageren via een
voorrangsregeling voor onderwijzers en ambtenaren. Ik
was er meteen verliefd op, maar ik was nummer 9, dus ik
dacht niet dat ik het zou krijgen. Toch kreeg ik het. Gek he,
iedereen wil hier toch wonen”, ze lacht erbij “alsof het zo
moest zijn”.

Hoe kwam je op het idee voor dat geldbusje
in de brievenbus? Ik vond het zo grappig.

“Dat idee kwam eigenlijk van de kinderen van mijn exvriend. Zoveel mensen reageerden op mijn werk, lachten,
werden er vrolijk van, belden aan, maakten foto’s. Dus toen
die kinderen hier een keer waren zeiden ze ‘eigenlijk moet
je er een centje voor vragen’. Kinderen zijn zo vrij dat ze
dat ook durven vragen, zelf denk je al snel: ‘dat kan ik toch
niet vragen’. Nou toen hebben we samen dat busje en dat
briefje gemaakt. Al die muntjes, ook veel buitenlandse van
toeristen, verzamel ik in een pot. Nu voor de sigaretten,
onder andere.”

Kun je iets vertellen over de inspiratiebronnen voor je werk?

“Teksten zoals die van Picabia zijn geweldig. Dat zijn
eigenlijk cadeautjes. Maar ik raak geïnspireerd door van
alles. Ik zie iets, ik lees iets of ik kom iets tegen. Die klappertandjes (een gebitje uit de feestwinkel), waar ik voor de
laatste Open Ateliers-route iets mee gedaan heb, zag ik in
een winkel liggen. Zoiets zie ik en dan vraag ik me af ‘kan
ik daar iets mee?’ en dat ga ik dan verder onderzoeken.
Die tekening bij die tekst van Picabia begon met een
gezicht, getekend met inkt. Die tekening heb ik daarna
dubbelgeklapt. Daaruit ontstonden die twee gezichten die
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elkaar als het ware spiegelen. Dat vond ik passen bij die
tekst. Die duivel in die tekst is voor mij ook iets van jezelf,
iets donkers dat je zelf bij je draagt. Dat is een soort gelukkig toeval, dat ontstaat tijdens het maken.
Religie, vond ik ook een tijd heel interessant. De Vlaamse
primitieven, die beelden zijn zo sterk. Heel onschuldig.
Zo’n beeld nam ik als uitgangspunt, en daarna veranderde
ik de ogen en de mond, en dan werd het ineens een heel
luguber beeld.”
Ze leidt me rond door haar huis, waarvan een groot deel
als atelier in gebruik is, en praat enthousiast verder.
“Ik houd ook erg van het ambachtelijke, van het maken
en van wat daaruit ontstaat. Ik werk vaak met gemengde

Als ik de duivel was, zou ik Denise Rosenboom
volgen. Of je er minder eenzaam van wordt,
weet ik niet, maar je hoeft je in ieder geval geen
moment te vervelen
technieken, stof in-inkten en dan door de drukpers halen
of grafiek op hout en daar dan later weer op schilderen bijvoorbeeld. Ik heb voor een tentoonstelling in een kerk eens
een paneel gemaakt met allemaal kleine luciferdoosjes met
tekeningen, met licht erachter, geïnspireerd door het licht
dat in de kerk door de glas-in-lood ramen komt en door
het werk van de kunstenaar Christian Boltanski.
Maar inspiratie kan ook van iets heel anders komen. Ik
heb een keer geprobeerd te stoppen met roken en daar
kreeg ik pillen voor. Van die pillen kreeg ik allemaal bizarre
dromen. Ik werd er sowieso een beetje raar van. Over die
dromen heb ik een verhaal geschreven met getekende
woorden erin. Die tekeningen heb ik weer groot tentoongesteld met daarbij een boekje met korte verhalen.”

Je lijkt ook steeds een soort tegenstelling op
te zoeken?

“Eigenlijk ben ik altijd op zoek naar een bepaalde sfeer,
een emotie. Wat ik maak heeft altijd iets te maken met mijn
eigen leven. Mijn werk is vrij persoonlijk. Mijn leven is
redelijk turbulent en dat verwerk ik in mijn werk. De emotie die ik zelf zoek, blijkt dan vaak ook te zijn wat mensen
raakt, zonder dat ik nou precies weet hoe dat werkt.
Het klopt denk ik wel dat ik tegenstellingen interessant
vind, ook voor mezelf. Normaal-gek, man-vrouw, leven-
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dood, goed-kwaad. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar, waar
zit de spanning? Ik ben ook een onrustig persoon, en die
onrust is ook een motor voor mij om dingen te maken.
Ik neem niet snel iets voor lief en ik houd van gekke en
bijzondere mensen. Gewoon wordt al snel te saai.”

Wat heb je trouwens met haar, ik zie veel haar
in je kunst?

“Als je haar toevoegt, aan dieren bijvoorbeeld, maak je
ze meteen menselijker. Ik heb de behoefte om ze menselijker te maken, denk ik. Ze wijst naar de stokstaartjes met
menselijk haar. Haar maakt dingen ook meteen vrouwelijk,
daar kan ik dan ook weer mee spelen.”

Maak je ook werk in opdracht?

“Sinds een tijdje maak ik ook illustraties ja, in samenwerking met Angelique Hoorn. Zij heeft haar Agency ook
in de Nieuwmarktbuurt en bemiddelt voor onder andere
illustratoren en fotografen. Ik heb nu meerdere artikelen
in opdracht geïllustreerd voor de Viva. Het artikel krijg
ik opgestuurd en ik haal eruit wat mij aanspreekt en dan
begin ik met tekenen. Dus ook dat is redelijk vrij werk.
Eigenlijk zijn er weinig restricties, behalve dat de tekening
natuurlijk wel het artikel moet versterken.”

Een plek in de buurt

Zijn er mensen in de buurt die eventueel een werkplek
en of verkoopplek kennen voor Denise? Zelfs een plek die
alleen op bepaalde dagen in de week beschikbaar is, zou al
ontzettend fijn zijn. Het is heel moeilijk om iets te vinden,
dus alle suggesties zijn welkom.
“Een plek waar je verrast wordt door kunst. Ik zou het
zo leuk vinden om de buurt nog leuker te maken, met nog
meer kunst in plaats van nog meer ijswinkels.”
Ook van die ijswinkels vindt ze iets. En natuurlijk heeft ze
er meteen een beeld van gemaakt. Een zwarte rat met een
charmant wit schortje, zit verlekkerd bovenop een reuze
pot Nutella.
Als ik de duivel was, zou ik Denise Rosenboom volgen.
Of je er minder eenzaam van wordt, weet ik niet, maar je
hoeft je in ieder geval geen moment te vervelen.
Nieuwsgierig geworden naar het werk van Denise Rosenboom?
Website: www.deniserosenboom.blogspot.com
E-mailadres: deniserosenboom@gmail.com

De smerige geschiedenis van
ons grachtenwater

Evert van Voskuilen en Anneke Hesp

W

ie in de vorige eeuw in de
gracht viel kon meteen door
naar het ziekenhuis voor een
tetanusprik. Maar tegenwoordig organiseert Amsterdam zelfs zwemwedstrijden
in het binnenwater. Dat is vooral te danken aan een goede riolering.
Herman Heijermans publiceerde zijn boek
Diamantstad in 1904. Het was een geëmotioneerde aanklacht tegen de slechte
woonomstandigheden op Uilenburg. De
hoofdpersoon Eleazar groeide op in dit
stukje wereld tussen de Oude Schans en de
Valkenburgstraat. In het begin van het boek
laat Heijermans ons weten dat Eleazar de
wereld heeft rondgezworven en terugkeert
naar de oude jodenbuurt. ‘Rondom wigden
de huizen hun daken. Muur stond naast
muur, goorbruin, bloedbruin, slijkzwart,
doorklodderd van lood-morsig wit …. –
daar wist hij het groezel gespeel van jochies
met zeere oogen –.’
Enkele pagina’s verderop proberen vier kinderen een appel te redden (zie Roeren in de
stront). Als de appel samen met een reeks
groene klodders uit het riool is gevist, wordt
deze zonder omhaal met een beetje spuug
afgeveegd aan hun kleding. Waarna de kinderen om beurten een hap nemen. Zorgvuldig bijten ze om een rotte plek heen. Dat
dan weer wel. De kinderen zijn morsig, mager, hebben korsten op hun huid en een gelige gelaatskleur. Ze wonen in klamme huizen met kleine kamers voor veel personen.
Er was geen kraan aan huis, wel een emmer
in een kast voor de ontlasting die officieel
moest worden geleegd in de beerput, maar
ook wel eens gemakshalve in het straatri-

Roeren in de stront

De Houtkopers Burgwal gezien naar Marken. Ca 1860. Links op de voorgrond de
Uilenburgergracht. Rechts de bebouwing aan de voormalige Joden Houttuinen; gesloopt
ten bate van het Maupoleum, waar nu ondermeer de Hema en Albert Hein zijn gevestigd.
Behalve dat de gracht werd gebruikt voor het wateren van hout en transport loosde ook de
riolering er op.

ool of in de gracht werd gekieperd. Dat er
bij dat legen soms op de trap werd gemorst
verbeterde de situatie ook niet. Men had gewoon nog weinig besef van hygiëne.

Stinkstad sinds de middeleeuwen

Met haar vele veehoudende kloosters en
halve boeren was Amsterdam tot en met
de 15e eeuw niet veel meer dan een uit haar
krachten gegroeid dorp. Koeien, varkens,
geiten, kippen en bijbehorende mestvaalten

Uit een zinken afvoerbuis, grauw beslagen, tikkelde water in
een zoeten-stank walmend riool, bedekt door een klein houten
luikje. Meijer had het plankje gelicht en in den vet-modderen koek,
rotting uitspoegend als opene, lang-gedekselde beerput, roerden
ze met latten. Om het gat lagen kluiten dik-donkere pap, groenrottende kwakken gepeurd uit den stinkenden buik, die onder de
krotten zijn darmen had.
« Ik zie d’m gedoome, » zei Jan, pratend met bromstem door
dichtknepen neus.
« Kè-je d’r bij ? »
« Hou nou effen je smoel !... ‘t Stinkt as de pest ! »
Voorzichtig tastte de lat in de modder benee. De drie gezichtjes,
aandachtig, bogen bij het riool, dat z’n zwaarzoete walmen door
openen slijmstrot tegen roodzwarte huismuren hijgde.
« Laat mijn het dan doen. » zei Saar.
« Je ken d’r niet bij.…. Hou nou je smoel. .. ‘t is me govergeefme
een stank. Jessus, jessus wat een mietersche stank. Allemaal stront
en swijnerij.»

waren gewoon binnen de stadsmuren. Was
wellicht de boerderijlucht nog te verteren
– op dorpen wordt immers niet geklaagd -,
de walm van de grachten viel daarentegen
zwaar en waren een aanslag op de gezondheid. Niet verwonderlijk. Zowat alle onwelriekende zaken werden er in gedumpt. Van
afvalwater en bedrijfsafval tot slachtafval en
kadavers. Dat nog los van lastige buren die
een kopje kleiner waren gemaakt. Veel vuiligheid bleef ook drijven omdat het water in

>

« Ken die niet sinke? », vroeg Saar, handjes in de uitgebaggerde
modder. Jan antwoordde niet, zacht schrapjes aaiend in den
drekpoel beneden. Vol en zacht, hijgend, dof-klukkend, gurgelde
de stank uit de darmspleet langs de vaalbruine wanden.
«Hou jij ‘m teuge met je lat, Meijer. Houe hoor… Zachies...
Houe !… »
Licht klonk het gejuich. Bij het riool bleven ze zitten, Saartje den
appel verkluffend in ‘t verschoten-groen rokje, de modderpitten
zorgzaam wegwrijvend, Meijer sopte de kwakken terug in den put.
« Je ken ‘m zoo best vrete,’ zei Jan, maar Saartje spoogde witte
schuimpropjes op ‘t rood van den appel, wiesch ‘m na met ’r hand
dat het ‘t kringelend slijkte, droogde sekuur met ‘t grijs van ‘r rokje,
tot de appel rooderig-glom.
« Nou krijge jullie allemaal een stikkie… eerst Jan. »
De tandjes beten een hap. Jan hield de hand op, zwart van het
slijk. Saartje gaf hem ‘t stukje, dan Meijer, dan Moos.
Uit Diamantstad van Herman Heijermans
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www.indewaag.nl

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

Antwoord op
je vragen

en doordacht
ondernemen.

Informatie en inspiratie
Je begint voor jezelf, dus wil je direct aan de slag.
Maar wel doordacht. Een speciale Rabo website
met kennis, tools en ervaringen van anderen staat
voor je klaar. Een goede start is het halve werk.

Piccolo Mondo
EEN NIEUWE GELDERSE
KADE 93
ITALIAAN IN
DE BUURT AMSTERDAM
020-3583875

Kijk op rabobank.nl/ikgastarten
Een aandeel in elkaar

WELKOM

Wijs en
grijs?

Amsterdam-Centrum
Fysio- en Manuele Therapie

Sint Antoniesbreestraat 88
Tel: 020-623 1706
E-mail: info@fysio-amsterdam.nl
www.fysio-amsterdam.nl

Deel je
kennis en
ervaring als
vrijwilliger
Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Geldersekade 101 | www.vca.nu/centrum | 020- 5301220
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grachten vaak amper doorstroomde.
> deBuurtgenoot
en ingenieur Nic Frederiks

legt uit hoe dat kwam: ‘Er was dikwijls te
weinig wateraanbod van de Amstel en de
lozing op het IJ was moeizaam vanwege de
getijdenwerking. Bij vloed kon het water
gewoon niet weg. En was het extreem hoog
water, dan kon het gebeuren dat zelfs de
Dam blank stond. Eeuwenlang was het de
gewoonste zaak van de wereld dat de kelderwoningen dan onderliepen.’
Dat was onvermijdelijk dacht het gemeentebestuur, dat geen oplossing zag ondanks
de klachten van de bevolking. De Nieuwe
Vaart werd gegraven voor een betere doorstroom naar de Zuiderzee, er werden vuilwatermolens geplaatst, maar het hielp niet.
Mensen die in souterrains woonden hadden het zwaar.
(Zie Wonen in de natte kelder)

Verzuipen of enge ziekte

De jichtige keizer Karel V, in 1540 op bezoek in Amsterdam, vluchtte al na één
nacht weg van de walmende grachten en
stinkende mestvaalten. Een eeuw later was
de stank voor gegoede burgers een belangrijke reden om buiten de stad er een tweede
huis, van tuinhuisje tot buitenplaats, op na
te houden.
Er vielen nog al eens mensen in de gracht,
vooral ’s avonds omdat de verlichting lang
niet geweldig was. Werden ze er levend
uitgehaald, dan was het nog de vraag of ze
bestand waren tegen de vele ziektes die ze
konden oplopen. Keuze genoeg, diarree,
dysenterie, difterie, cholera (het “kraig de
klere” is daar van af geleid), geelzucht, de
pest, ziekte van Weil en/of worminfecties.
Met de opkomende industrialisatie in de
19e eeuw verslechterde de toch al beroerde
water- en luchtkwaliteit sterk toen zich onder meer een zwavelzuurfabriek, sodafabriek en stoomsuikerraffinaderij in de stad
vestigden. Er was zelfs een chloorfabriek
aan de Jodenhouttuinen, ter hoogte van de
huidige Albert Hein aan de Jodenbreestraat.
Niet vreemd dat de stad werd geteisterd
door een reeks cholera-epidemieën. In De
Bazel aan de Vijzelstraat hangt een kaart die
duidelijk maakt dat in de armste buurten de
meeste doden vielen. Tot grote maatregelen leidde dat niet, hooguit werd een enkele
gracht gedempt. Getuige het fragment uit
Diamantstad was onder de bevolking het
begrip van een relatie tussen hygiëne en gezondheid nog slecht ontwikkeld. Er heerste
in het midden in de 19e eeuw een soort fatalisme jegens vuilnis en stank. Het hoorde
er bij en men zag geen mogelijkheden dat te
veranderen.

De tweede Batavierdwarsstraat. Gesaneerd na 1916. Links op de voorgrond het open riool,
afgedekt met planken.

Zichzelf bedruipen

Wethouder Sarphati had zich al eerder ingespannen om de afvoer van vuil te regelen, en het was stadsingenieur Jacob van
Niftrik die verbetering van de vuilafvoer

Slop bij de Joden Houttuinen 1901. Illustratie
bij een inventarisatie van slechte woonomstandigheden.

op de agenda zette. Net als Sarphati, en in
tegenstelling tot zijn ambtenaren, had hij
wel oog – en neus – voor de ‘verpestende
stank, walgelijke uitwasemingen en afschuwelijke vuilnishopen’. Hij stelde in 1870 een
rioleringssysteem voor in de gehele toenmalige stad, maar zijn voordracht strandde
in de gemeenteraad. Te duur. Niet vreemd,
want de toenmalige gemeenteraad bestond
uitsluitend uit mannen, die bovendien zelf
welvarend waren en weinig oog hadden
voor de minder bedeelden.
Het duurde nog negen jaar voordat een
alternatief werd geïntroduceerd, het stelsel van ingenieur Liernur. In dat systeem
wordt de stront via een vacuüm gezogen
buizenstelsel in beerputten opgevangen.
Door leging met behulp van zogenaamde
beerwagens en verkoop van de ‘stadsmest’
aan boeren en groentetelers (warmoeziers)
zou het systeem zichzelf moeten bedruipen. Dat lukte niet en de riolering is altijd
een zorggebied gebleven van de gemeente:
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Links: principe van
het rioolsysteem
langs de grachten.
Hemelwater en
afvalwater worden
gemengd afgevoerd en gezuiverd.
Rechts: principe van
het gescheiden rioolsysteem. Hemelwater en afvalwater
worden gescheiden
afgevoerd. Alleen
afvalwater wordt
gezuiverd.

goed voor de bevolking, maar voor kapitalisten geen droog brood in te verdienen.
Maar de wetenschap maakt vorderingen
en onlangs was in het journaal te zien hoe
faecaliën worden ingezet in de strijd tegen
darmklachten.

Smeerpijp

Drie jaar na publicatie van Diamantstad
besloot de gemeenteraad over te gaan op riolering. Maar dan uitsluitend in de nieuwe
wijken buiten de Singelgracht en via het
goedkope gemengde stelsel. Veel huizen
hadden inmiddels waterleiding en het afvalwater van toilet en gootsteen (badgelegen-

heid was zeer zeldzaam) werd gezamenlijk
met het hemelwater in één buis afgevoerd.
Het verzamelde afvalwater werd tot 1982
via de ‘smeerpijp’ bij Zeeburg geloosd op
de Zuiderzee/het IJsselmeer. Aanvankelijk
ongezuiverd, maar na 1926 ook gezuiverd,
toen in een reeks van jaren rioolwaterzuiveringsinstallaties werden gebouwd. Vanaf
1935 werd de binnenstad, met uitzondering
van de grachtengordel, aangesloten op het
riool. Nic Frederiks: ‘Op de Heiligeweg is in
1987 het laatste huis aangesloten op de riolering. Je kunt daar in de bestrating nog een
putdeksel vinden wat daar toen is geplaatst.’
In de laatste tien jaar zijn zelfs alle woonbo-

ten in de binnenstad aangesloten.
Watermanagement via sluizen, spuien en
lozen is veel verfijnder dan pakweg dertig
jaar geleden toen iedere avond op gezette
tijd de grachten schoongespoeld werden.
Het oppervlaktewater in Amsterdam is tegenwoordig schoner dan het drinkwater
in India. Zo schoon dat zelfs (toen nog)
Prinses Maxima in 2012 meedeed aan een
zwemtocht over de Amstel ten bate van de
spierziekte ALS.
Meer weten?
Herman Heijermans: Diamantstad (gratis te downloaden via www.joodsebibliotheek.nl)

Wonen in de ondergelopen kelder

«Nou ku-je-‘t verdomme is zien ! En dat hei-je zoo telkes, telkes
als ‘t water maar effen rijst.»
Samen keken ze in het keldertje waarvan de vloer blank stond. In
een bedstee met wijdstaande deuren zaten drie kinderen, wakker
geschrikt. ‘t Jongste meisje huilde…
«Hou je smoel », zei woedend de vrouw. Ze had kousen en
schoenen uitgetrokken, den zwarten rok hoog om de heupen
gewrongen, de strikbanden van den broek boven d’r knieën gebonden. Zoo trachtte ze ‘t water in een emmer te dweilen, telkens
den doek als een vangnet uitspreidend, ‘m wringend in ‘r roode
knuisten dat het slijkwater met proesten in den emmer spoot.
In een hoek van den kelder, op schraging van stoelen, lagen
dingen, ruw-weg daar neergezet om ze droog te houden, een oud
matras, een deken, een mat, een ijzeren pan, een paar waterlaarzen, een pollepel, wat kinderkleeren. De waterpot, helwit, dreef
bij de pooten der tafel, zachtjes dobbrend door ‘t golvend beweeg
van de dweil. Stank van vuil, lang in warmte gebroeid, stank van
riolen en beerputten, door ‘t rijzend water geloosd, ontsteeg het
glad-kalme water, dat de vrouw probeerde te hoozen.
Ze had een emmer vol, reikte ‘m toe den beenige man die bukte
en ‘t hengsel greep. Donker-gebogen in ‘t duister der poort, dofvloekend, liep-ie naar de gangstraat, smeet met een smak dat ‘t
ketste tegen den muur, den emmer over den grond, kwam terug,
begon weer te klagen. « ‘t Is verdomme om bij te griene !... Je hart
draait om in je boddie… al de stront van een ander in je huis !
Schei toch gedoome uit met je geschep! Het helpt geen sodeflikker ! Hoe meer je roert in die zwijnerij, hoe meer het stinkt !»
«Da’s verrek-me je dank!» vloekte de vrouw, kwaadaardig de
dweil op het water kletsend, dat ‘t spette tot over de tafel: «Help
liever wat mee.» Ze kneep weer de dweil met wringende rukken,
telkens bukkend, opmoddrend het water dat bruin werd, valer van
stank. Haar rok losgeslierd door het verbeten werken, viel even
neer dat de rand het water indronk. ∆1
Uit Diamantstad van Herman Heijermans
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Voorbeeld van een kelderwoning 1901. Links de bedstede. Illustratie bij een inventarisatie van slechte woonomstandigheden.
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Wie heeft er in ons huis gewoond?

at is wat ik mijn vader zaterdag
vroeg. Ik dacht dat hij wel een of
andere grafiek paraat zou hebben,
of een stoffig boek uit de kast zou trekken,
wat hij meestal doet als ik vraag naar het
verleden, maar hier wist hij geen antwoord
op. Nou ja, de naam van de vrouw die er
voor ons woonde, maar ik was benieuwd
naar wie er woonde vlak nadat het huis gebouwd werd (in de 18e eeuw). ‘Maar’ zei
mijn vader ‘je kan wel in het stadsarchief
kijken.’ Wat ik mij hierbij voorstelde was
mijzelf, zittend op de grond, met papieren
op mijn schoot waar ik met grote ogen naar
kijk, omringd door eeuwenoude boeken,
foto’s en papieren. Dit doe ik wel eens op
mijn oma’s zolder: mij verdiepen in de familielijn, waarbij ik dan de geweldigste foto’s
tegenkom van júrken, niet normaal! Als
ik dan vraag over iets van de zolder komt
mijn oma met de mooiste verhalen! Dus ik
keek er al naar uit. Maar mijn enthousiasme
werd bruut de kop ingedrukt door de volgende woorden van mijn vader: ‘Ga maar
naar hun site, daar vind je wel het antwoord
op jouw vraag.’ Hierdoor realiseerde ik me
dat ik weer eens aan het fantaseren was: natuurlijk laten ze niet de eerste beste vreemdeling in het archief!
Ik ben naar de site gegaan en werd meteen
teleurgesteld doordat ze niet verder teruggingen dan 1853. Nou ben ik toch verder
gegaan en kwam op een lijst van mensen
die van 1853 tot 1863 in het huis hebben
gewoond. De informatie die ze ter beschikking stelden was: naam, geboortedatum,
(on)gehuwd, geboorteplaats en heel soms

D

het beroep. Dan was er nog een fotootje van
een paar millimeter (dus onleesbaar) waar
je geld voor moest betalen om ze te kunnen
downloaden. Nu snap ik dat het archief ergens geld vandaan moeten halen, maar om
geld te vragen voor een foto van een papier
waar dezelfde informatie op staat als wat
ernaast getypt staat, maar dan met een eeuwenoud handschrift dat je waarschijnlijk
tóch niet kan lezen, dat vond ik raar.
Bovendien was ik veel meer geïnteresseerd
in foto’s van het huis in die tijd, of foto’s van
de mensen die er gewoond hebben, daarom
googelde ik de namen. Als eerste is het wel
leuk om te vermelden: ik merkte op dat er
heel veel mensen woonden (terwijl ik dacht
dat er maar één gezin in een grachtenhuis
woonde), de geboortedata liepen uit van

1802 tot 1829, het waren allemaal mannen,
één is gehuwd en ongeveer de helft had als
geboorteplaats Heemse (Overijssel). Er waren twee mannen met de achternaam Warnderink en drie mannen met de achternaam
Vinke, waarvan twee J. Vinke, waarvan één
winkelier was. Een andere man was knecht.
Wat ik me voorstelde was een soort van studentensfeer: allemaal mannen in één huis,
alleen zouden studenten zich geen knecht
kunnen veroorloven. Maar, ik googelde dus
de naam J. Vinke. Het resultaat: J&J Vinke
Ship Chandlers Warehouse (J & J bleek voor
Jan en Jannus te staan). Jans vader had het
bedrijf opgericht in een pakhuis (Geldersekade 8): een winkel met van alles en nog
wat (lang houdbare levensmiddelen, tabak,
olie, verfwaren, teer, pek, zeildoek, kabels
en bezems). Zijn grootste klanten waren kapiteins van zeilschepen. Deze winkel werd
overgenomen door zijn zoon en neef en was
heel beroemd! Kijk voor meer informatie
op de tweede link.
Dit vond ik toch wel een grote ontdekking,
dat deze mensen hier hebben gewoond!
Ik ben zeker nog niet klaar met onderzoek
doen, maar ik wil ook alle bewoners van een
oud huis aanraden te zoeken naar de geschiedenis van hun huis! (Op de beeldbank
kwam ik bijvoorbeeld ook het bouwplan
van ons huis tegen, allemaal zo gaaf!) Hieronder staat de site van het stadsarchief. Veel
plezier!
Vita Hooglandt

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/
vergeet niet in te loggen!
http://www.winkelstories.com/Vinke02.html

De Sociale Kruidenier

e Sociale Kruidenier opent dit voorjaar zijn deuren met een echte winkel.
De winkel is bedoeld als aanvulling op de
noodhulp van de voedselbanken en zal het
eerste half jaar, tijdens de pilot, uitsluitend
beschikbaar zijn voor klanten van de voedselbanken in de Marnixstraat en het Corvershof. In een later stadium wordt de winkel ook open gesteld voor anderen.
Het is de bedoeling dat de klanten bewust
blijven van de kosten van levensonderhoud,
daarom vragen we een eigen bijdrage voor
de spullen. Dat kan via een tegoed dat op
een pasje wordt gestort. Met dit tegoed kun
je producten met een hoge korting aanschaffen. De korting kan variëren op basis
van de gezinssamenstelling.
Naast de winkel wordt een ontmoetingsplek ingericht waar klanten terecht kunnen

cursussen aangeboden op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling. Wekelijks wordt
een financieel café georganiseerd waar je terechtkunt met vragen over financiële kwesties. Ook zijn er plannen voor bijvoorbeeld
een repaircafé, kookworkshops en een cursus voedselconservering.
De openingsdatum van de Sociale Kruidenier is bij het ter perse gaan van dit nummer
nog niet bekend. Houd daarom de facebookpagina in de gaten. Het is nu al mogelijk om spullen in te brengen. Wilt u spullen
inbrengen, neem dan contact op met
info@socialekruidenier.nl.
voor een kop koffie en een luisterend oor.
In samenwerking met Centram en Stichting Regenboog worden er ondersteunende

De Sociale Kruidenier
Nieuwe Herengracht 18 sous
www.socialekruidenier.nl
www.facebook.com/socialekruidenier
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www.jasperengelschilder werken.nl
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info@jasperengelschilder werken.nl

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.

Koningsstraat 19

-

020-3200611

-

www.ilsogno.eu

www.knaw.nl
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Oude Waal 11
1011 BZ Amsterdam
020 - 624 32 03
www.hemelsemodder.nl
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Programma De Boomsspijker

Huis van de buurt, Recht Boomssloot 52, tel. 626 4002,
boomsspijker@ijsterk.nl, www.facebook.com/boomsspijker, www.ijsterk.nl.
Work-out – vrijdagochtend - info: renske.tewitt@
gmail.com; t.06-5498330
Voor ouderen
55+ Tai Chi, Gymnastiek
Chinese ouderen, Yoga,
60+ Gymnastiek - info:
mbvo_amsterdam@hotmail.com; tel.8861070
of bij de docent.

Weekprogramma

Maandag - 9.30 uur –
Pluspunt, open spreekuur/ 9.30 uur Spreekuur
Chinese ouderen/ 13.00
uur – 70 + middag

Avondeten

Middageten

Elke vrijdag van de
maand is er om 18.00
uur een avondmaaltijd.
Eerste vrijdag - Chef Ferdi
kookt vegetarisch en werelds - €10 p.p. Reserveren
via v.esser@ijsterk.nl.
Tweede vrijdag – Eten en
daarna film - €12,50 p.p.
Reserveren tel. 626 40 02.
Derde vrijdag – Oma
Kookt: traditionele Oosteuropese maaltijd met
verhalen €6. Reserveren
via Nemo, voetpaden@
gmail.com, tel. 681 70 13
Vierde vrijdag – Psychiatriecafé en daarvoor een
eenvoudige, verse maaltijd,
€3 p.p. Reserveren via informelezorg@deregenboog.org, tel. 683 92 60.
Daarna Psychiatrie Café met
gastspreker en ervaringsdeskundigen over zaken
als trauma’s of schulden.
Wil je ook een keer koken,
bijvoorbeeld op de vijfde
vrijdag? Laat het ons weten.

Elke maandag tussen
de middag voor iedereen buurtsoep €1,50
Elke vrijdag is er een
gezonde lunch €3,50. Info:
danielle.maas@roads.
nl, tel.O6-11346829

Bewegen
Voor kids

Wing Tshung Kung Fu
- op vrijdag en zaterdag - info: Sifu Maarten
Blok,t.06-16784489, info@
wtaa.nl, www.wtaa.nl

Dinsdag - 10.00 uur OBA/
10.00 om de week gespreksgroep filosofie, info
Fred Fischer, tel. 6279057/
13.00 uur individuele les
voor computer of tablet
Woensdag - 14.00 uur
Huurspeekuur/ 19.00
Huurspreekuur, info www.
wswonen.nl/centrum /
15.30 Ymere, elke tweede
woensdag van de maand

Donderdag - 10.00 uur
OBA/ 14.00 uur Kunst en
film. Informatie: Sandra
Hummel, tel. 06-11077583,
sandra.hummel@roads.
nl/ 20.00 uur – Bewonersraad –elke tweede donderdag van de maand
Vrijdag - Fotografieworkshop, danielle.maas@
roads.nl, tel. 06-11346829

En verder

Altijd open leestafel, internet en wifi/ Elke ochtend
open voor schuldhulpverlening en maatschappelijke dienstverlening
Voor Mantelzorg zie www.markant.org of
bel 06-52414751./Voor
wijkverpleging zie www.
buurtzorgnederland.com,
amsterdamcentrum@
buurtzorgnederland.com
of bel 06-2291 9112
Wist u dat wij ook
ruimtes verhuren?

Voor iedereen

Hatha Yoga – op maandagmiddag – info via
marieke.starreveld@roads.
nl, t.06-46731338; op
dinsdagavond – info via
roberta.amador@gmail.
com, t.06-2460 6386.
Iyengar Yoga - op
woensdagavond – info
Marike op den Akker,
m.opdenakker@icloud.com
Pilates/stretching - op
maandagavond - info:
damasu@hetnet.nl

Geveltuinendag

Wie wil helpen om de tiende geveltuinendag op 7 mei
voor te bereiden?
Laat het weten aan Veronika Esser, v.esser@ijsterk.nl

Fysiotherapeuten
die krachten bundelen
Thuis
in fysiotherapie!
Korte Keizersdwarsstraat
8, 1011 GJ8,Amsterdam
Korte Keizersdwarsstraat
1011 GJ Amsterdam, tel 020 6225477
Thuis in fysiotherapie!
tel 020 6225477, e fysiotherapeuten@gmail.com
e fysiotherapeuten@gmail.com

Korte Keizersdwarsstraat 8, 1011 GJ Amsterdam, tel 020 6225477
e fysiotherapeuten@gmail.com
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Interview met Herbert van Hasselt

‘Stop de beeldenstorm!’

Van Hasselt in de ‘verloederde’ Bethlehemsteeg.

D

e Amsterdamse binnenstad barst
van de sloppen en stegen: nauwe
doorgangen, sluiproutes en drukke
looproutes. Bij de aanleg van de metrolijn
zijn in de Nieuwmarktbuurt veel van deze
stegen verdwenen, maar gelukkig lang niet
allemaal. Zo herinnert de Brandewijnsteeg
aan de Rechtboomssloot nog aan de grootse
distilleerderijen die hier vanaf de 16e eeuw
gevestigd waren. Vaak verraden de namen
van stegen hun geschiedenis. De ligging en
vorm van de stegen geven het ontstaan van
het Amsterdamse stratenpatroon prijs. Het
is daarom dat Herbert van Hasselt, ouddirecteur van de Oude Kerk, zich zo ergert
aan de manier waarop Amsterdam met haar
stegen omgaat.

Verkwanselde potentie

Van Hasselt heeft hart voor Amsterdam.
Met grote overtuigingskracht kan hij vertellen over haar geschiedenis. Hij lijkt uit
zijn hoofd te weten wie er allemaal begraven liggen in de Oude Kerk en waar ze vandaan kwamen. In elke straat kan hij wel het
woonhuis van een belangrijk persoon uit
de stadsgeschiedenis noemen, die nu in de
Oude Kerk ligt begraven. Maar zijn passie
voor de geschiedenis van Amsterdam zet
zich naadloos om in ergernis over bestuurders die zijn passie niet delen. Van Hasselt:
‘Er is een bepaalde ongeïnteresseerdheid
onder de stadsbestuurders. Ze begrijpen
niet hoe mooi dit gebied in potentie is, er
zijn te veel lelijke en verkwanselde gebie-
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den. Neem de Bethlehemsteeg in de Sint
Annendwarsstraat, genoemd naar de moeder van Maria. Anna en Maria hangen daar
ook aan de muur. Dat is mooi, zo confronterend met de aardse realiteit van het rosse
leven. Die namen zijn natuurlijk uit de katholieke tijd, dat is van 500 jaar geleden. Als
je er nu loopt zien deze stegen er onooglijk
uit. Ze zijn verloederd en verlaten. Daar zou

je als bestuurder van Amsterdam een keer
moeten lopen, onder begeleiding van een
kenner.’
Stegen zijn voor Van Hasselt net als mensen. Door de vele indrukken die er door de
eeuwen heen zijn achtergelaten krijgen stegen een eigen identiteit. Het zijn vooral de
grote figuren waar Van Hasselt graag over
vertelt. Jan van der Heyden bijvoorbeeld,

die was niet alleen uitvinder van de brandspuit maar ook schilder en hij introduceerde de eerste stadsverlichting. Hij woonde
in de Koestraat, bij de Nieuwmarkt. En
ontdekkingsreiziger Adriaen Block: ‘Eigenlijk een veel belangrijker figuur dan Henry
Hudson, dat was een onbetrouwbare Brit.
Block bracht als eerste Nieuw-Nederland
in kaart en ontdekte dat Manhattan een
eiland was. Hij woonde met zijn vrouw en
een paar kinderen op de Oude Waal, nummer 34.’ Maar al die verhalen zijn amper in
de stad zichtbaar. ‘De stad moet inzien dat
de kansen vergroten door met een historisch vergrootglas naar de binnenstad te kijken. In de tijd van Den Uyl en de metrolijn
moest alles plat. Alles moest modern en efficiënt, echt Hollands. Het is maar goed dat
de burgers toen in opstand zijn gekomen.’

Madurodam

‘Het gaat mij niet om nostalgie of Madurodam-achtig herstel. Je moet gewoon realistisch zijn. Je moet met een praktische,
historische insteek zeggen: waar zijn nog
steegjes die min of meer leuk zijn gebleven?
Maar er is altijd die neiging om alles steeds
te vernieuwen. Dat komt door de beeldenstorm die in dit land nooit is opgehouden.’
Van Hasselt haalt graag buitenlandse voorbeelden aan. In Boston hebben ze bijvoorbeeld mooie gestandaardiseerde borden die
de geschiedenis van een buurt weergeven.
In Italië, Frankrijk, Zweden of Denemarken… Overal zijn daar steden waar de oude
straten veel beter zichtbaar zijn en mooi

oud mogen worden. ‘Wat willen wij zelf
zien als we op vakantie gaan? Dan zoeken
we de oude binnenstad, het authentieke.
En dat hebben we hier verprutst.’ Eigenlijk
vraagt Van Hasselt helemaal niet veel, om
de schoonheid en geschiedenis van de binnenstad zichtbaar te maken. Gestandaardiseerde bordjes, hier en daar kinderhoofdjes

in de stegen, passende verlichting, uithangborden en muurschilderingen. Rond de
Oude Kerk zijn die kinderhoofdjes en bordjes in ieder geval aanwezig, daar heeft Van
Hasselt wel voor gezorgd. Nu de rest van de
binnenstad nog: ‘Ik ben voor het terughalen
van schoonheid. Wie is er nou tegen mooie
Machiel Spruijt
dingen?’

Morgenster

column

V

Maarten Henket

roeger zag je hem alleen ’s nachts, in het café. Er
bestond in die dagen geen sluitingstijd, tenminste
niet voor iedereen. Als je de juiste contacten had
hoefde je niet dicht, op de gordijnen na dan. Hij kwam
meestal tegen enen binnen, bestelde een flesje bier en ging
op z’n vaste plek zitten, links naast de kachel. Een onopvallende man. Geen prater, ook geen kijker trouwens, meer een
dromer. In zichzelf gekeerd zat hij erbij terwijl de andere
nachtvlinders en -brakers zich overgaven aan de merkwaardige rituelen van het toenmalige plaatselijke nachtleven.
Hij had zijn eigen ritueel: flesje bier, links naast de kachel.
We wisten weinig van hem. We wisten trouwens ook weinig
van elkaar, meestal niet meer dan een voornaam. Van hem
wisten we zelfs die niet.
Tegenwoordig zie ik hem weer af en toe, maar nu ’s ochtends vroeg. Voordat het vuilnis wordt opgehaald kijkt hij
of er wat van z’n gading bij zit. Tot mijn verbazing sprak hij
me laatst ineens aan: ‘Ik ken jou’. Hij had blijkbaar zin in een
praatje. Dat klopte; sterker nog, ik kwam niet meer van hem
af. Hij was ‘geboren en opgetogen’ op de Recht Boomssloot.
Later was hij verhuisd naar de polder. Een purmer was hij

niet (‘al dat gepurm’ ), ook geen wormer, dat spreekt, meer
een schermer, althans met woorden. Woordspelingen,
iemand met taal klem zetten, daar hield hij van, op z’n tijd.
Maar wel met open vizier: ‘geen schijnbewegingen, soms
dwars, soms kort maar altijd rechtbooms’. Krompraat, daar
kon hij niet tegen, ‘daar krijg je lamme kaken van’.
Zijn specialisme was lege flessen. Een vuilniszak even
bekijken, oppakken, aftasten en eventueel openmaken.
‘Professioneel’, dat wil zeggen: zodanig dat ie weer goed
dicht kon en het geen rotzooi werd. Vroeger deed hij het
voor het statiegeld, tegenwoordig deed hij het meer ‘voor de
sport’, om zijn oude vaardigheid op peil te houden, en uit gewoonte. ‘Ik ben nu eenmaal een flessenman, altijd geweest’.
Af en toe kwam hij een Bourgognefles tegen van een goed
wijnjaar, bijvoorbeeld 2009 of 2010. Die nam hij dan mee
naar huis, daar schonk hij z’n Hemawijn in over, en als hij
dan een glas nam en er met gesloten ogen van nipte, waande
hij zich de bezitter van een wijngoed in Frankrijk. ‘Maar ik
hoor de vuilniswagen. Ik moet door, dag!’. En hij reed weg.
Een morgenster die droomt, een dromerige morgenster.
Mooi begin van de nieuwe dag.
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E

r wonen veel interessante mensen in de Nieuwmarktbuurt, op allerlei gebied:
kunstenaars, wetenschappers, schrijvers, ondernemers, modeontwerpers en nog
veel meer. In de OpNieuw willen we af en toe zo’n bijzondere buurtgenoot aan het
woord laten. Professor Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira past zeker in deze categorie; hij
heeft er een werkend leven op zitten waar je u tegen zegt, is meerdere keren geëerd voor
zijn werk, heeft een interessante familiegeschiedenis en heeft, op zijn 82e, voorlopig nog
geen plannen om te stoppen met werken.
Je bent in je werkzame leven altijd
professor geweest toch?
“Ja, ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en ben in 1971
begonnen als professor in de rechtsfilosofie
in Groningen. In 1974 ben ik teruggegaan
naar Amsterdam en professor internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking
geworden aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn promotor was gestorven en die
heb ik opgevolgd. Van 1987 tot 1995 was ik
hoogleraar aan het Europees Universitair
Instituut in Florence en van 1995 tot 1998
was ik professor in het migratierecht aan de
Universiteit van Amsterdam. In 1998 ben ik
met pensioen gegaan.”
Ondanks dat, werk je nog steeds toch?
“Ja, nog volop. Ik ben adviseur van advocatenpraktijk Prakken d’Oliveira. Die heb
ik in de jaren tachtig samen met mijn exvrouw Ties Prakken en anderen opgericht.
Sinds twee jaar heet de praktijk Prakken
d’Oliveira. Het is door wonderbaarlijke vermeerdering een groot kantoor geworden en
net verhuisd naar een plek in het Koninklijk
Instituut voor de Tropen (KIT). Ties Prakken was een bekende naam in de krakerstijd; ze werd wel ‘de moeder van de krakers’
genoemd. Veel krakers uit die tijd hadden
haar telefoonnummer op hun hand geschreven en als ze opgepakt werden bij ontruimingen, belden ze als eerste naar Ties.
Wij werken nu vooral nog als adviseur.
Eigenlijk deed ik de praktijk er altijd al bij,
naast mijn werk als hoogleraar. Daarnaast
ben ik literatuurcriticus. Zo heb ik vorig
jaar (2015) een boek uitgebracht met essays
over de gedichten van Lucebert, één van
mijn favoriete dichters1. En ik schrijf nog
regelmatig wetenschappelijke stukken voor
onder meer het Nederlands Juristen Blad,
waar mijn huidige echtgenote, Else Lohman, de secretaris van is.“
Waar gaan die stukken bijvoorbeeld over?
“Ik heb pas een stuk geschreven over nationaliteitsrecht. Er zijn veel Nederlanders
in het buitenland die, zonder dat ze zich
daarvan bewust zijn, na tien jaar hun Nederlandse nationaliteit zo maar verliezen.
Daar krijgen ze geen informatie over en
als ze hun Nederlandse nationaliteit eenmaal kwijt zijn, is dat bijna niet meer terug
1 H.U. Jessurun d´Oliveira, Luceberts
zoekend oog, Uitgever: Prometheus, 2015,
ISBN: 9789044629934
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te draaien. Als ze dat zouden willen, dan
moeten ze weer naturaliseren. Dus ik heb
een stuk geschreven waarin ik betoog dat de
bepaling waarin dat vastgelegd is, zou moeten veranderen wegens strijd met internationaal en Europees recht.”
Je hebt, naast je werk als professor en je
werk als advocaat, ook veel voor literaire
bladen geschreven, kun je daar iets over
vertellen?
“Ik heb geschreven voor Propria Cures, Tirade en Merlyn. Dat laatste tijdschrift vind
ik eigenlijk het belangrijkste. Dat blad heb
ik samen met letterkundigen Kees Fens en
J.J. Oversteegen opgericht en het heeft bestaan van 1962 tot 1966.“
Hij haalt de vier jaargangen in gebonden
boekvorm uit zijn boekenkast, die bijna de
hele lengte van de kamer beslaat.
Waarom vond je Merlyn het belangrijkste
blad?
“Het blad gaf een klap in de literatuurkritiek. Wij kozen voor een hele andere kritische benadering. Vóór Merlyn ging het
veel over allerlei dingen om de literaire
tekst heen. Veel context en heel veel over
de schrijver en wat hij bedoeld zou hebben. Wij zijn begonnen met literaire kritiek
te leveren over de tekst zelf, over de structuur van de tekst. In het buitenland noemen
ze dat close reading. Je bekijkt een tekst als
autonoom taalbestand en probeert aan
de hand van structuur, woordvolgorde en
dat soort dingen iets te zeggen over de betekenis van de tekst. Na Merlyn is dat heel
lang zo’n beetje de standaard gebleven voor
tekstkritiek. We zijn nu weer terug bij af.”
Op de koffietafel voor hem ligt de pas verschenen biografie over Geert van Oorschot
van Arjen Fortuin2. “Naar aanleiding van
de oprichting van Merlyn, heb ik ook ruzie
gekregen met Geert van Oorschot”, zegt hij
“ daar schrijft Fortuin ook over in dit boek”
(p. 375, red.).
In een artikel in De Groene Amsterdammer
van 1 juli 2009, zegt hij er zelf het volgende
over: “De voorgeschiedenis van Merlyn was
deze. In de tijd dat ik redacteur van Tirade
was (1959-1961), was ik steeds meer autonomistische opstellen gaan schrijven en had
2 Arjen Fortuin, Geert van Oorschot,
uitgever, Van Oorschot, 2015, ISBN
9789028261150.

Interview met
Professor Hans
Ulrich (Ulli)
Jessurun d’Oliveira
ik geprobeerd de andere redacteuren daar
warm voor te laten lopen. Dat lukte uiteindelijk niet, en eind 1961 barstte de bom.( ……)
Ik nam ontslag bij Tirade en zoals gebruikelijk kreeg ik nog wat trappen na. Geert van
Oorschot, de redacteur-uitgever van Tirade,
speelde daarbij een dubbelrol. Enerzijds wilde hij wel verder met mij optrekken en koos
hij publiekelijk mijn partij, anderzijds vond
hij de sprong in het duister toch te riskant en
koos hij uiteindelijk de kant van de andere
redacteuren(………)Intussen waren er al
sondages verricht naar nieuwe redacteuren
van Tirade. Ik woonde toen nog ongemakkelijk op zolder bij Geert, die inmiddels de huur
en de vriendschap had opgezegd.”
Met die vriendschap is het nooit meer goed
gekomen. Terugkomend bij de literatuurkritiek, zegt hij: ”Nu is de schrijver weer
belangrijker geworden. Er is weer meer
aandacht voor de persoon en minder voor
de tekst.”
Is dat luiheid of gewoon een andere
opvatting over literatuurkritiek?
“De twee richtingen zijn altijd ‘vorm’ of
‘vent’ geweest, zoals ze dat noemen. Er is nu
weer een persoonlijkheidscultus ontstaan
met meer aandacht voor de persoon dan
voor de tekst.

vormen bij het naar buiten gaan om de gemoederen rustig te houden. Die krakers,
allemaal jonge mensen, wilden natuurlijk
wel graag manifesteren dat ze het niet met
de ontruiming eens waren. Aan de andere
kant had je de ME, allemaal jonge mannen
uit de provincie en die wilden ook wel graag
matten’. Wij hadden de opzet, door de eerste
rij te vormen, het bloedvergieten tegen gaan
en dat is wel gelukt.”
Wanneer kwam je dan in de
Nieuwmarktbuurt wonen?
“In 1995 kwam ik uit Florence terug naar
Amsterdam en was ik op zoek naar een
huis. Ik wilde graag wat water voor de deur
en ik wilde graag in de binnenstad wonen.
Dit huis was om de hoek bij de UVA, waar
ik toen werkte. Mijn toenmalige vriendin
werkte als raadslid, dus ook voor haar was
het om de hoek van haar werk.”

Met veel geluk en
een beetje wijsheid
Maar ik ben de andere stroming toegedaan.
Ik denk dat de schrijver in zijn werk zit en
dat je hem daar moet zoeken. Het heeft er
ook mee te maken dat beschouwingen in de
krant steeds korter worden; er worden ook
te veel boeken uitgegeven om die allemaal
echt goed te recenseren, dan is het makkelijker om te schrijven over de dingen om de
tekst heen. Er is sowieso weinig ruimte voor
serieuze literatuurkritiek. Er zijn wel een
paar goede sites op internet voor literatuurkritiek: de Reactor (http://www.dereactor.
org) en Literair Nederland (http://www.
literairnederland.nl) bijvoorbeeld, die
bieden meer ruimte, maar het is allemaal
liefdewerk oud papier. Hoewel ik een paar
maanden geleden natuurlijk wel een boek
met essays over Lucebert heb uitgebracht,
dus serieuze kritiek is nog wel mogelijk in
boekvorm.”
Kan je iets vertellen over dat boek?
“Lucebert is één van mijn favoriete dichters.
Zijn gedichten fascineren me al heel lang.
Zijn taal is rijk en exuberant. Het lijkt bij
eerste lezing een overvloed waar je niks aan
vast kunt knopen. Maar als je je erin verdiept en er meer tijd aan besteedt, ontdek je
allerlei vervlechtingen tussen die woorden.”
Als ik vraag waar de interesse voor een

dichter als Lucebert begint, antwoordt hij:
“Ergens in je gonst er iets, iets dat je wilt
onderzoeken. Het kan ook een negatieve
emotie zijn, iets dat je ergert. Op zoek naar
de waarheid wil je macht uitoefenen. Als je
recensies schrijft wil je toch invloed uitoefenen, wil je mensen overtuigen. Een uitgebreide kritiek schrijven doe je ook om anderen mee te nemen in je manier van lezen.”
Ik vraag of hij zelf ook gedichten geschreven heeft. “Ja”, zegt hij “maar dat was niet
goed genoeg, dat wist ik al snel. En de aandrift is ook minder geworden. Ik ben toch
meer de wetenschapskant op gegaan. Ik ben
wel nog altijd pathologisch talig.”
Heb je altijd in de Nieuwmarktbuurt
gewoond?
“Nee, ik woon hier sinds 1995. Ik kwam uit
de Sint Jacobsstraat. Een straatje tussen de
Nieuwezijds Voorburgwal en de Nieuwendijk. Om de hoek bij Wijers, dat was een kolossaal kraakpand aan de Martelaarsgracht,
daar had een handel in textiel in gezeten.
Toen ik daar in de buurt woonde zaten er
krakers en kunstenaars in. Tot het grootkapitaal toesloeg en er een hotel in moest
komen. Wijers zou ’s ochtends ontruimd
worden en een aantal advocaten, waaronder ik, hadden besloten om de eerste rij te

Hoe ervaar jij het wonen in de
Nieuwmarktbuurt?
“Ik woon hier nu twintig jaar. Het is een interessante buurt. Eén van de oudste buurten van Amsterdam. Er is hier in de buurt
altijd veel textielnijverheid geweest. Vandaar de naam Groenburgwal, bijvoorbeeld,
vanwege het groen van de verf in het water.
De Staalstraat is vernoemd naar de stalen
van de lakens die te drogen hingen. Hier
keurden de staalmeesters; even verderop is
letterlijk de Ververstraat. De naam Raamgracht heeft niks met ruiten te maken, het
woord raam verwijst hier naar de houten
rekken waar het textiel op gespannen werd.
Wat ik ook boeiend vond, was iets dat ik
las in het laatste nummer van Amstelodamum over +/- 1853. Daar stond een artikel
in over wie er allemaal stemrecht hadden
voor de gemeente en het rijk in deze buurt.
Je had toen census stemrecht, alleen hogere inkomens mochten stemmen, dus dat
zegt iets over de welstand van de bewoners.
Op dit stukje Groenburgwal had maar éen
iemand stemrecht en op de chique Kloveniersburgwal bijna iedereen. Terwijl hier
nu de gentrificatie heeft toegeslagen en hier
een hoge hooglerarendichtheid is ontstaan.
Ik moet trouwens wel zeggen dat ook de
toeristendruk hier enorm is toegenomen.
Onafgebroken mensenstromen en bootjes
die met veel lawaai door de gracht varen. Je
kunt bijna niet meer door deze buurt lopen
zonder aangeklampt of aangereden te worden door toeristen. We worden langzamerhand wel een soort Venetië, Marken, Volendam. Wij gaan over een paar jaar wel weg
uit de buurt.“
Lagen er ook Joodse familiewortels in
deze buurt?
“Nee, mijn familie komt niet uit deze buurt.
Ik kom uit de Kromme Mijdrechtstraat in

>

OpNieuw 17

Logo’s
Websites
&Meer

Grat
advieis
s

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

vormwijs.nl

DE AmsTErDAmsE KooKsCHool

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

18 OpNieuw

>

Daar ben ik geboren in
> de1933Rivierenbuurt.
en opgegroeid, met alle razzia’s van

dien tijdens de oorlog. Jaap Cohen heeft in
opdracht van mij en mijn nicht Suzanne
Rodrigues Pereira een boek geschreven
over onze grootvader: De onontkoombare
afkomst van Eli d’Oliveira3. Dat boek is tot
stand gekomen met Maror-gelden (Maror is
het bittere kruid (mierikswortel) dat wordt
gegeten tijdens de Pesachmaaltijd). Die gelden waren een soort Wiedergutmachung
van de Nederlandse overheid. Wij hebben
besloten dat we dat geld graag wilden besteden aan een literair monument als eerbetoon aan het leven en de werken van onze
grootvader, de Portugees-Joodse schrijver,
stenograaf en psycholoog Eli d’Oliveira. Het
is uiteindelijk, ook met financiële steun van
de Universiteit van Amsterdam, ontaard in
een promotie waar Jaap Cohen cum laude
op gepromoveerd is. Ik heb nog geopponeerd bij zijn promotie vanuit de zaal. De
3 De onontkoombare afkomst van Eli
d’Oliveira, Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis. Uitgever: Querido, 2015 ISBN:
9789021456775

eerste d’Oliveira die we hebben kunnen
terugvinden in de zoektocht naar familie,
kwam uit het getto van Venetië. Het was
geen hele beroemde of hele arme joodse familie. Het ging een beetje op en neer door
de generaties, zeg maar. Mijn vermoorde
grootvader was een knap jongetje. Ik ben
ook weer een knap jongetje.”
Hoe heeft jullie gezin de oorlog overleefd
in de Rivierenbuurt in Amsterdam?
“Met veel geluk en een beetje wijsheid. In
1941 moesten alle Joden zich melden en
opgeven hoeveel Joodse ouders en grootouders ze hadden. Mijn vader had twee Joodse
ouders en vier Joodse grootouders. Mijn
moeder had een Joodse vader. Dus ik was
driekwart Joods en dat was slecht nieuws.
Mijn moeder heeft geprobeerd om mijn
Duitse grootmoeder te laten verklaren dat
mijn moeder een bastaardkind was uit een
avontuurtje en dus geen kind van die Joodse
vader. Daarmee zou ik dan nog maar half
Joods zijn. Maar mijn grootmoeder wilde
dat mijn allang overleden grootvader niet
aandoen, dus die optie was afgesloten. Mijn

grootmoeder zat in de politiek en het verhaal in de familie ging later dat zij de akten
van de burgerlijke stand van mijn grootvader weggemaakt zou hebben om zijn bestaan te verdonkeremanen en op die manier
toch haar dochter te helpen. Ik heb later de
archieven in Halle/Saale doorgezocht en
daar was hij inderdaad niet te vinden en hij
stond ook niet in de telefoonboeken, dus
dat verhaal leek plausibel. Maar toen ik verder ging zoeken, bleek hij in een andere stad
wel gewoon in de boeken te staan. Niet in
de aktes van de burgerlijke stand, maar die
zijn in de oorlog ‘ausgebombt’ en dat was
dus niet omdat mijn grootmoeder die had
weggemaakt. Dat verhaal dat in de familie
de ronde deed, was dus niet waar. Uiteindelijk hebben we de oorlog overleefd, omdat
mijn moeder waakzaam was. Zij had tot
1932 in Duitsland gewoond en was politiek
oplettender dan mijn vader. Zij heeft haar
Joodse vader niet opgegeven, ze is na de
oproep gewoon niet gegaan. Zo verstandig
en dapper waren er maar weinig. De waakzaamheid van mijn moeder heeft uiteindelijk ons gezin gered.”
Sati Dielemans
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Nieuwe energie bij wijkcentrum d’Oude Stadt
Het wijkcentrum viert in 2017
haar zestigjarig jubileum. In al
die jaren heeft het wijkcentrum
haar bestaansrecht bewezen, maar
ook verschillende veranderingen
ondergaan. Van een actieve organisatie
voor het bevorderen van het
woon- en leefklimaat, met betaalde
medewerkers, is het wijkcentrum
eind 2014 voortgezet door alleen
vrijwilligers.

Veranderingen

Het vorige bestuur heeft ervoor gezorgd
dat het wijkcentrum ook na 2014 open
is gebleven. Daarmee bleef het pand aan
de Nieuwe Doelenstraat 55 beschikbaar
voor vergaderingen van bewonersgroepen. Door het buurtenoverleg met
relevante thema’s en gasten is de belangstelling van bewoners toegenomen en is
andermaal het bestaansrecht bewezen.
Om de bewoners nog meer te betrekken
bij het wijkcentrum is eind 2015 in alle
7 buurten een oproep gedaan om zich
kandidaat te stellen voor de wijkraad. In
oktober zijn 21 buurtgenoten benoemd
tot wijkraadslid en sinds november is er
een nieuw bestuur. Op initiatief van het
nieuwe bestuur is met de wijkraad voor
de komende jaren voor het wijkcentrum
een nieuw werkplan opgesteld.

Werkplan 2016-2019

De nieuwe richting die het wijkcentrum
in 2015 heeft ingeslagen wordt voortgezet. Het centrum wordt veelvuldig
gebruikt door vergaderingen van bewonersgroepen met verschillende aandachtsgebieden. Ook worden er lezingen
gehouden op het gebied van kunst en
cultuur en de Amsterdamse historie.
Verder worden er avonden georganiseerd met thema’s die bij bewoners uit
verschillende buurten leven. Zo verbindt
het wijkcentrum de 7 buurten in zijn
werkterrein.
Het wijkcentrum is bovendien een kenniscentrum voor individuele bewoners
en bewonersgroepen. Computers,
printers, WiFi e.d. zijn aanwezig.
Vrijwilligers wijzen bewoners dan de
weg, wanneer zij bijvoorbeeld verdwalen in de gemeentelijke organisaties en
procedures, wordt hulp geboden bij het
schrijven van brieven, bezwaarschriften,
enz.

Samenwerken

In de verschillende buurten bestaan
groepen bewoners die zich vaak met dezelfde problemen bezighouden. Een van
de doelstellingen van het wijkcentrum
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is het samenbrengen van deze groepen,
zodat ze kennis kunnen uitwisselen en
bij oplossingen ook rekening kunnen
houden met wat er in de andere buurten
aan de hand is. Buurt-initiatieven kunnen dan ook uitdrukkelijk een beroep
doen op de faciliteiten en kennis van het
wijkcentrum.

Het wijkcentrum voor en door
bewoners

Het wijkcentrum versterkt dus de sociale
structuur en geeft bewoners de kans
hun woon- leef- en werkklimaat te verbeteren. Alleen met voldoende kennis
kunnen bewoners volwaardige gesprekspartners zijn van ambtenaren, politici
en anderen die de dienst uit maken en
daardoor besluitvorming beïnvloeden.
Verbonden aan het wijkcentrum zijn
specialisten op allerlei terreinen. Dat
doen zij als vrijwilliger. De meesten zitten in werkgroepen van het wijkcentrum
(o.a. verkeer, water en ouderen) en beantwoorden vragen van bewoners. Ook
is er iedere donderdagmiddag van 14.00
-16.00 uur een juridisch spreekuur.
Door alle moderne middelen hoeft
die deskundigheid niet steeds fysiek
aanwezig te zijn in het wijkcentrum.
Immers informatie kan ook gevonden
worden op de website, vragen kunnen
daar ook gesteld worden en door de
experts beantwoord. Daarnaast heeft
het wijkcentrum van oudsher samenwerkingsverbanden met plaatselijke en
landelijke organisaties.

Doe ook mee!

Omdat het wijkcentrum meer wil doen,
zijn er meer mensen nodig die op vrijwillige basis hulp bieden. Bewoners die
het belangrijk vinden dat dit wijkcentrum blijft bestaan, over relevante kennis
beschikken en/of zich in diverse onderwerpen willen verdiepen. Bewoners die
onze werkgroepen willen versterken, of
nieuwe willen beginnen. Hele nieuwe
ideeën voor het wijkcentrum hebben,
of gewoon willen helpen bij het organiseren.

Het Groot
Amsterdams
Geluksonderzoek
Alle bewonersnetwerken en –initiatieven binnen en buiten het werkgebied
van het wijkcentrum d` Oude Stadt vin-

den elkaar rond bepaalde thema’s in hun
buurt en hebben als gemeenschappelijk
doel het leven in de buurten aangenamer
te maken, of te wel “het geluk van de
bewoners te verhogen”.
Het wijkcentrum meent dat mensen
gelukkiger worden als ze eigen invulling
kunnen geven aan de omgeving waarin
ze wonen en werken. Dit sluit ook aan
bij de ontwikkeling van de gemeente
om meer ruimte te creëren voor actieve
burgerparticipatie. In het werkplan staat
dan ook dat het wijkcentrum de mate
van geluk inzichtelijk wil maken door:
“Het Groot Amsterdams Geluksonderzoek”.
Voor het onderzoek zijn al gesprekken gestart met wetenschappers van
universiteiten, worden ook andere samenwerkingspartners gezocht uiteraard
financiering.
Wordt vervolgd.
Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een
centrum voor informatie en burgerparticipatie van en voor bewoners die
het woon-, werk- en leefklimaat in hun
buurt willen verbeteren.
Loop binnen voor informatie en advies,
ook als u mee wilt helpen. Of heeft u
vergaderruimte, pc, internet nodig? Ga
naar de website voor meer informatie:
www.oudestadt.nl

Succesvolle
Meet Up
Donderdagavond 11 februari was de
Meet Up Amsterdamse luchtkwaliteit.
Besproken werd wat we gezamenlijk
kunnen doen om sneller naar gezonde
lucht te komen. Meer dan 30 enthousiaste bewoners waren aanwezig. Aandacht
werd gevraagd voor wat de politiek nu
al doet aan schone lucht inclusief de uitbreiding van de milieuzone te beginnen
in 1-1-2017. Ook is besproken de uitvoeringsagenda mobiliteit. Maar toch vinden bewoners dat te weinig, of in ieder
geval gaat dat niet snel genoeg. Na een
brainstorm zijn een aantal actie-ideeën
benoemd. Die worden uitgewerkt. De
volgende afspraak staat gepland op 10
maart om 19.30 uur in het Wijkcentrum
d’ Oude Stadt.

De markt en de distributie

V

orige week kwam er een
student op het spreekuur, die samen met twee
anderen een woning huurde aan
de Nieuwezijds Voorburgwal
voor €1800 in de maand. In het
huurcontract was opgenomen
dat de huur na anderhalf jaar
verhoogd zou worden met €700.
De student vroeg of hij aan die bepaling vast zat. Ze
hadden het afgesproken. Dus dat leek duidelijk. Maar
waarschijnlijk zou de woning daardoor boven het
marktniveau komen. Konden zij dan niet een voorstel
doen tot huurverlaging? Dat komt in de huidige
markt minder vaak voor en ik had er niet meteen een
antwoord op. Maar inmiddels is het duidelijk: zo’n
voorstel konden ze niet doen. De reden daarvoor is
de huurbescherming. De verhuurder kan de huur
verhogen, omdat hij de huur niet zomaar kan opzeggen. Maar als een huurder vindt dat hij te veel betaalt,
kan hij gewoon de huur opzeggen en een goedkopere
woning nemen. Daarom kan hij niet in een bestaande
huurovereenkomst de huur verlagen. De wetgever is
uitgegaan van de markt en die houdt er geen rekening
mee dat je gehecht kunt zijn aan een woning of aan
een buurt of dat je gewoon geen tijd hebt voor een
verhuizing. Zij moesten €2500 betalen of de huur
opzeggen. Een huurprijs van €2500 in de maand voor
een woning van 60m2 is tamelijk schandalig.
Enige tijd geleden was er een Braziliaanse huurster.
Ze had een slechte gezondheid, zodat ze lange tijd in
ziekenhuizen had doorgebracht, en ook was ze vaak
in Brazilië. De verhuurder, een corporatie, dreigde
met huuropzegging, omdat ze de woning te weinig bewoonde. Ik had geprobeerd om mondeling te situatie
aan de corporatie uit te leggen. Dat was niet gelukt. De
medewerkster was er volstrekt van overtuigd dat dit
“woonfraude” was met een sociale-huurwoning, waar
lange wachtrijen voor waren. De huurster moest een
huuropzegging ondertekenen, en anders zou ze uit
de woning worden geprocedeerd. Daarbij moet men
bedenken dat corporaties vrijkomende woningen van
een gemiddelde grootte van 60m2, 70 m2 alleen nog in
de verhuur doen voor huurprijzen van €800 tot €1000.
Dat zijn geen sociale huurwoningen meer. Ze zijn
daardoor zelf een belangrijke reden voor de wachtrijen. Dit nam niet weg dat de medewerkster niet het
woord ‘wanprestatie’ in de mond nam maar het woord
‘woonfraude’. Daarmee deed ze alsof de huurster iets
strafbaars had gedaan, waarmee ze naar de politie kon
gaan. Maar dat was helemaal niet zo. Het was mogelijk
wanprestatie, omdat in de huurovereenkomst was
afgesproken dat de huurster op de woning haar hoofdverblijf zou hebben. Maar zo lang was ze ook weer niet

in Brazilië. Mij leek hier vooral
sprake te zijn van eigengerechtigheid en hypocrisie.
Als je zulke gevallen met
elkaar vergelijkt, lijken we
met het failliet geconfronteerd te worden van zowel het
verdelingsmechanisme van de
markt als van dat gebaseerd
op noodzaak en wachtlijsten. Distributiewoningen
werden de woningen vroeger genoemd die via wachtlijsten verdeeld werden. Is er nog iets buiten het botte
egoïsme van de markt en de hypocriete eigengerechtigheid van een sociaal distributiesysteem?
Van de dichter J.H. Leopold is het volgende kwatrijn:
Zolang de zon gaat langs de lichtwarande,
zullen er dagen zijn van vrees en schande;
wie reinheid zoekt zal angst en kommer vinden,
de spiegelslijper zelf heeft zwarte handen.
‘Lichtwarande’ is een woord voor ‘hemel’. Wie ‘reinheid’ zoekt, dat wil hier ook zeggen ‘eerlijkheid en
rechtvaardigheid’, zal de ondeugden vinden en hun
gevolgen, die Leopold ‘angst en kommer’ noemt,
want ‘vrees en schande’ zijn overal. Vooral de laatste
regel van het kwatrijn vind ik onovertroffen: zelfs
degene die mooie, heldere spiegels maakt, heeft zwarte
handen. Wie gaat er dan nog wel met een onbevlekt
blazoen door het leven? Ook wij kunnen daar geen
aanspraak op maken; ook aan ons zijn noch de
huisjesmelker, noch de eigengerechtigde medewerkster wezensvreemd. We worden medeschuldig, maar
daarmee ook minder machteloos.
De laatste regel klinkt verontwaardigd. Maar
natuurlijk kunnen smerige handen helemaal geen
oorzaak zijn van angst of kommer. Voor degene die
geen uitweg meer ziet, wordt alles onverdraaglijk,
zelfs smerige handen. Dat maakt de verontwaardiging
enigszins lachwekkend.
Laat ik de vraag nog eens stellen: Is er nog iets buiten het botte egoïsme van de markt en de hypocriete
eigengerechtigheid van een sociaal distributiesysteem? De vraag is retorisch en vraagt om een ontkennend antwoord. Dat is ook een nogal verontwaardigd
antwoord. Maar dan komt die laatste regel van het
kwatrijn aan de orde: over zoveel verontwaardiging
kunnen we maar het beste lachen, mede gezien de
betrokkenheid van degene zelf die dat antwoord geeft.
Peter Commandeur

Peter Commandeur • Woonspreekuur De Boomspijker • Rechtboomssloot 52
Woensdagmiddag van 2 tot 5 en ‘s avonds van 7 tot 8.
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Een markante plek voor de Rabobank
Er is iets veranderd op de Nieuwmarkt.
Nauwelijks zichtbaar voor de oppervlakkige beschouwer heeft de Rabobank haar
vestiging getransformeerd van een bescheiden dienstenbank naar een cashcentrum. Niet toevallig. Maar het pand blijft
een rol spelen.

G

erbert Mos en Carlo Verhart, respectievelijk directeur en adviseur
marketing & communicatie van
de bank, vertellen er graag over. Voor de
gelegenheid is afgesproken op de twaalfde
verdieping van hun centrale vestiging in
Amsterdam aan het Amstelplein bij het
Amstelstation. Tekenend voor het nieuwe
beleid. Nog maar enkele jaren geleden zou
de afspraak als vanzelfsprekend hebben
plaatsgevonden op de Nieuwmarkt. Maar in
dat markante pand met die bijzondere gevel
worden is er geen mogelijkheid meer om
een gesprek te voeren
Gerbert Mos: ‘Nu het thuisbankieren gemeengoed is geworden bezoekt een klant
de bank nog maar een enkele keer. Bij het
openen van een rekening, het zetten van
een handtekening onder contracten, het
afsluiten van een hypotheek of een evaluatie. Te weinig om het groot aantal kantoren
dat we hadden allemaal open te houden.’
De Rabobank volgt daarmee een trend die
overal in de bankwereld valt waar te nemen.
De accountmanagers met contacten in de
Nieuwmarktbuurt werken nu veelal van
hun kantoor op de Dam of op het Amstelplein. Echter, de mogelijkheid voor het opnemen en storten van geld blijft. Belangrijk
voor de lokale ondernemers en vanwege de
toeristen het cashcentrum met de hoogste
omzet in Nederland.
Met het vallen van het woord toeristen
komt het gesprek bijna als vanzelfsprekend
op andere rollen van de Rabobank in de
binnenstad. Namelijk als deelnemer in gremia die nadenken over de het functioneren
en de toekomst van de (binnen)stad.
Carlo Verhart: ‘De organisatie van – en
de activiteiten rond de sinterklaasviering
en het Europees voorzitterschap zijn daar
voorbeelden van. Daartoe behoort ook
deelname aan de “gesprekken in de burgemeesterswoning”; een semiformeel platform waar de top van het bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties en de politiek
elkaar ontmoeten. Maar ook Amsterdam
Marketing dat onder andere de stad Amsterdam promoot.’ Evenals veel bewoners
ondervinden Mos en Verhart aan den lijve
dat het vol wordt in de binnenstad. De fiets
is in de stad hun belangrijkste vervoermiddel. Ze onderschrijven dan ook dat het gebied binnen de Singelgracht autoluw zou
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moeten zijn. Goed voor bewoners en ondernemers.
De bank is weliswaar commercieel partij
maar onderscheidt zich als coöperatie van
andere banken. Namelijk doordat een deel
van de winst via het coöperatiefonds wordt
aangewend voor maatschappelijke doelen.
Donaties, sponsoring of door het organiseren van manifestaties waar leerlingen van
scholen uit de hele stad elkaar ontmoeten.
Zowel opvallend als achter de schermen.

Een bijzonder pand

En dan het prachtige pand. In 1605 gebouwd op de plek waar de na de alteratie1
in 1578 in onbruik geraakte tuinen van
het Minderbroederklooster lagen. Hoewel
verbouwd is het nog steeds een prachtig
voorbeeld van Haarlemse renaissance architectuur. Niet voor niets dat de Vereniging Hendrick de Keyser het al bijna honderd jaar in bezit heeft. Het werd gebouwd
in opdracht van Jan Hermansz. van Reen,
koopman en bewindvoerder van de OostIndische Compagnie. De plek vlak bij zijn
werk aan de Oude Hoogstraat was interessant geworden door de sloop van de oude

stadsmuur waarmee vrij uitzicht over de
Stadsgracht ontstond. Maar niet voor lang
want enkele jaren daarna werd die gedempt
ten gunste van het Nieuwmarktplein. Oorspronkelijk was het één breed woonhuis
maar vanwege de grote maat voorzien van
twee topgevels aan de straat. De ramen uitgevoerd als kruiskozijnen. Merkwaardig is
de asymmetrische verdeling van de ramen.
Een stijlbreuk die voortkomt uit de achterliggende plattegrond. Gezien de monumentaliteit van het pand had het een relatief bescheiden voordeur. De achteruitgang kwam
uit op een plaatsje aan de Huidevettersloot.
Merkwaardig is nog steeds het kleine raam
onder de zakgoot.
In de loop der eeuwen is het huis van tijd
tot tijd gesplitst en weer samengevoegd.
Anders dan in de oorspronkelijke opzet
is nu de begane grond verzelfstandigd ten
opzichte van de bovengelegen woningen.
Grote veranderingen vonden plaats in de
19e eeuw toen de begane grond werd voorzien van puien en de kruiskozijnen werden
vervangen door ramen met roeden. In de
jaren twintig van de vorige eeuw was nr 20
het café ‘Café Roemer’ gevestigd; bekend
vanwege een ‘Orchestrion’ dat over de hele
Nieuwmarkt te horen was en ook speelde
voor de radio. Op nr 22 zat in die tijd een
wat minder proza oproepende aardappelhandel.
Blijkens de notitie in de gevel werd in 1932
de transformatie van het pui in Amsterdamse Schoolstijl voltooid. Dat van nummer 22
werd ook vernieuwd, maar wel anders zodat
duidelijk sprake is van twee neringen. Kruidenier de Gruyter trok in beide panden en
verving enkele beschadigde consoles onder
de balklaag van het interieur door exemplaren die ze in bruikleen kregen van het Rijksmuseum. Ze zijn nog steeds zichtbaar. Na
vertrek van de Gruyter in de zestiger jaren
van de vorige eeuw werd de begane grond
weer gesplitst waarna de Rabobank zich
vestigde op nr 20. De verdiepingen werden
in die periode weer samengevoegd en als
woning gebruikt door de musicus Gustav
Leonhard. De bank vervulde een bijzondere
rol doordat een chinees sprekende employé
jaren lang een even vriendelijke als nuttige intermediair vormde tussen de bank
en Chinese ondernemers in de buurt. Dat is
voorbij, maar vanwege de klassieke uitstraling van het gebouw wordt de vestiging van
tijd tot tijd nog steeds gebruikt in de beeldvorming en publiciteit.
Evert van Voskuilen

met dank aan Gerbert Mos en Carlo Verhart van de
Rabobank en bewoner Dirk Kuiper.
1
alteratie betreft de afzetting van het katholieke
stadsbestuur ten gunste van een oranjegezind
protestants bestuur. Kloosters werden daarna
ontmanteld.

gedichten

E

Vreemde lente

r lagen diverse onderwerpen klaar voor
het lentenummer van de OpNieuw. Een
lente die in de war is en was, omdat half
december de narcissen al in bloei stonden.
Zo wilde ik gaan schrijven over het vernieuwde café Bern, want na dat bezoek kreeg ik
de volgende ochtend commentaar van mijn
collega’s op school, omdat ik verschrikkelijk
(lekker) naar knoflook van de saus op de sla
stonk (rook). En dan had ik de heerlijk ruikende kaasfondue niet eens genomen. Ook
wilde ik de daghap van de Engelenbewaarder
roemen, als een soort van culinair recensent.
Ik wilde ook, als stripliefhebber, melding
maken over de komst van Lambiek, de stripwinkel, die vroeger in de Kerkstraat zat en nu
in de Koningsstraat is gevestigd. Ook wilde
ik melding maken van mijn toevalstreffer met
dartpijltjes, in de week dat de film Star Wars
uitkwam. Ik gooide in het kleinste zwarte gat
en won een dartvaderpoppetje. Dat was in
comicswinkel Henk, waar regelmatig echte
film- en stripfiguren rondlopen. Ook wilde
ik de dood van mijn vriend Willem noemen,
maar aangezien hij op de Stadionkade woont,
had de redactie dat nooit goedgekeurd.
Hoe vaak hij deze buurt ook bezocht met
zijn vriend Willem. Willem en Willem waren
52 jaar samen en 15 jaar getrouwd. Dat is
dan weer een mooi feit en een opstapje
naar het onderwerp dat mij op het laatste
moment in de schoot geworpen werd.
Zag ik vorige keer Henk vanuit mijn
raam bij de Zuiderkerk lopen... zag
ik nu veel wit kant en fiere banieren,
die een bruidsfair aankondigden.
Ik zei het tegen mijn zoon van 21: ‘Marc, ik ga
naar een bruidsbeurs in de Zuiderkerk’. Hij
keek mij vreemd aan, daar hij weet dat zijn
vader niet zo trouwlustig is, is geweest en zal
worden. Mijn drie kinderen wel erkend en zij
dragen mijn achternaam, voor de duidelijkheid. ‘Voor de Opnieuw’, zei ik maar snel.
Ook meldde ik dat ik een woord zocht voor
iemand die niet zo snel zal trouwen, een soort

atheïst. Ik vond mijn eigen vraag te moeilijk,
maar hij reageerde binnen een seconde. ‘Dan
ben je wantrouwig...’ was zijn antwoord.
Met een glimlach liep ik naar de Zuiderkerk.
Binnen verging mij het lachen. Mijn vooroordelen werden aan de ene kant bevestigd,
maar aan de andere kant werd ik totaal verrast
door deze, voor mij, totaal andere wereld. De
beurs was erg mooi opgezet en voor esthetiek zou ik het hoogste cijfer geven. Om elk
misverstand uit de weg te ruimen had ik
onder mijn arm een stapeltje OpNieuws mee
genomen. Want ik merkte wel dat ik bekeken werd als huwelijkskandidaat. Prachtige
bruidstaarten waren er te zien. Schitterende
ringen, complete serviezen, bruidsauto’s,
cateringpresentaties, bruidsschoenen, fotoreportagepresentaties, fotoshots (met attributen). Werkelijk mooi gepresenteerd. Als klap
op de vuurpijl de pakken en de bruidsjurken.
De bruidscouture van Jeannine was een lust
voor het oog. Verfijnd en elegant. Uiteraard
noemde ik nog even dat je bij Zeeman voor
29.99 euro ook een bruidjurk kon kopen.
Maar dat was appels met peren vergelijken.
De jurken werden gepresenteerd door twee
beeldschone modellen. Als ik met twee tegelijk kon trouwen, zou ik er nog een nachtje
over slapen. Verrast door mijn eigen enthousiasme liep ik naar buiten en het begon te
sneeuwen. Even was de wereld mooi en wit.

de dood is wit
de nacht is wit
sneeuw hangt
ergens in de lucht
de dood is zwart
de nacht is zwart
sneeuw zwijgt krachtig
op de vlucht
de kleur van twijfel
de kleur van liever licht
sneeuw valt
en ogen vallen dicht
geduld blijft
iets raakt
wat je niet eerder zag
dan zien we
tranen lopen
in een drukke straat
dan zien we
tranen hopen
waar de stilte staat
Jorge

Onze moeder sprak

Migratie
Trekvogels waren we,
we pikten pijnboompitten
van de droge grond

We spraken een eigen taal
met mensen die we niet verstonden
‘heart to heart’ zeggen de Engelsen

tot kromme weduwen
ons verjaagden
met stenen in de rug

en het klopt
dat een goed verhaal
geen woorden nodig heeft

en we leerden
dat land altijd van iemand is
ook als er geen hek omheen staat

Twijfel

Sati

in kleur
van bloemen die ze borduurde
het blauw van een diepe en ondiepe zee
hoe alles verbleekt door zon en zout
en geur
van pijn en tijm en oregano
zeewater op de rotsen
olijfolie met citroen op onze huid
Ze bracht ons van ver
naar steeds dichterbij
en toen zij stil was
schreeuwden wij
om het grote vergeten

Sati

OpNieuw 23

elk wel honderdduizend liter kon bevatten.’ Onder Recht Boomssloot 2, gebouwd
op resten van de voormalige bierbrouwerij
De Witte Haan, ligt nog een kleine kelder.

Adellijk water

De kelders worden niet meer gebruikt.
Maar zou het water uit de grachten ooit
weer geschikt zijn voor drinkwater? Vorige
zomer stonden er twee mannen te vissen in
de Recht Boomssloot. Nee, ze vingen niet
wat visjes voor de braadpan. Het waren biologen die de kwaliteit van het binnenwater
moesten controleren aan de hand van het
welvaren van wat er zoal in de gracht zwom.
Ze lieten in het midden of dit water ooit geschikt zou kunnen gemaakt worden voor
consumptie.
Ons drinkwater wordt nog steeds geïmporteerd. Frederiks: ‘Een deel komt uit de
Bethunepolder bij Maarssen en stroomde
van de Utrechtse Heuvelrug naar de Vecht.
Een andere bron is het duinwater van Bloemendaal. De adellijke schrijver Jacob van
Lennep nam 175 jaar geleden het initiatief
om Amsterdammers hetzelfde schone water
te gunnen dat hij op zijn landgoed dronk. In
drie jaar werd er een verbinding gemaakt
tussen Bloemendaal en Amsterdam.

Gemengde afdronk

Gratis gemeentepils op de
Nieuwmarkt

Het water uit de Amsterdamse kranen is beter van kwaliteit dan water uit een flesje.
Maar het ene water is het andere niet. Wie proeft het verschil bij het nieuwe tappunt
naast de ingang van metrohalte Nieuwmarkt?

E

r was vroeger wel een kraan waar
water uit kwam op de Nieuwmarkt.
Maar wie herinnert zich nog waar die
stond? De kraan werd eind vorige eeuw verwijderd toen al te veel junkies en zwervers
de plek gebruikten als openbare wasplaats
en de boel niet altijd netjes achterlieten.
Maar het drinkwater is terug, voor iedereen
die gratis gemeentepils op prijs stelt.

Ingenieur Nic Frederiks legt uit hoe mensen
het probeerden op te lossen: ‘Veel huizen
hadden regentonnen of bakken om water
op te vangen voor drinken en wassen. Een
even voor de hand liggende als giftige oplossing vanwege het vele lood dat er in terechtkwam. Bewoners van huizen zonder
dergelijke voorziening waren aangewezen
op stadswaterbakken.’

Giftig drinkwater

Waterkelders

Vroeger moest schoon water duur betaald
worden. De waterkwaliteit binnen de stad
was in de middeleeuwen zo slecht dat al
vanaf 1480 de bierbrouwers schoon water
met schuiten lieten aanvoeren uit de omgeving. Aanvankelijk uit het Haarlemmermeer en later uit de Vecht. De vissen hadden het zo moeilijk dat het binnenwater
vanaf de 16e eeuw niet meer werd verpacht
aan vissers.
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Grote waterverbruikers zoals bierbrouwerijen hadden een eigen waterkelder. Architectuurhistoricus Pieter Vlaardingerbroek
van Bureau Monumenten en Archeologie
weet dat er nog veel meer zijn. ‘Amsterdam kent veel kleine waterkelders, ook
onder woonhuizen. Zelden verkeren ze in
goede staat. Vijf jaar geleden werden er aan
de Lauriergracht, beneden een oud weeshuis, twee grote waterkelders gevonden die

Vaak is het water een mengeling meent Frederiks. ‘In welke verhouding? Dat is afhankelijk van variaties in waterniveaus op de
twee verschillende plekken. Maar over het
algemeen heb je meer kans om Vechtwater
te drinken in het oosten van Amsterdam en
meer kans om duinwater te drinken in het
westen. Sommige mensen kunnen trouwens het verschil proeven.’
Zou dat verschil ook te merken zijn op verschillende dagen vanaf het tappunt bij de
ingang van de metro? Graag nodigen we
onze lezers uit om het experiment te wagen
en de afdronk te beschrijven die op duindan wel op Vechtwater kan duiden.
Proost!
Evert van Voskuilen en Anneke Hesp
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D

ood en liefde op de steiger in de
Zwanenburgwal. Men noemde het
“de vissteiger”, maar vissers waren
er bijna nooit - op een ploeg agenten en
een duiker na die naar een hoofd visten
dat iemand in het water had zien drijven;
de rest van een Chinese meneer hadden ze
een week eerder uit een van de Burgwallen
gehaald. De steiger - luwe drempel tussen
wal en water - vormde een wereldje op zichzelf en was vaak een podium voor spontaan
realistisch stadstheater - een genre waar
niet iedereen van houdt. In deze ongeorganiseerde voorstellingen kwamen bijna alle
aspecten van het leven aan bod - het was
er allemaal: amusant, rumoerig, hilarisch,
ergerlijk, soms saai en soms schokkend
en door dat alles onweerstaanbaar. Het
plankier van zeven huisnummers lang en
fors breed was een goede plek om te lanterfanteren. Verkeer was er niet en het was
er zonnig. Meisjes lunchten er. Studenten
van de Theaterschool oefenden er stakerige
danspasjes met geblankette gezichten en
soms lag er iemand te slapen. Er stond een
huisje op. Twee banken aan weerszijden
van een grote tafel met een dak. Een bron
van ergernis. Het huisje werd druk bezocht
door allerlei volk en omwonenden wilden
het graag met een slijptol wegzagen. Hang-

Petflessen
jongeren zaten er na zonsondergang te rappen met muziek uit hun telefoontjes, verliefde stelletjes liefkoosden er; jonge Russen
plaatsten hun bagage op de tafel en mepten
vervolgens al tierend elkaars gezichten tot
bloedens toe; roeiers van het soort Zwitserleven-gevoel gleden in een wherry langszij
en lunchten uit een rieten mand zittend op
witte servetten. De tafel fungeerde als massagetafel, als werkbank of als bed. Elegante
Italiaanse jongens met fraaie verzorgde
haardossen in geborduurde spijkerbroeken
en met rolkoffers streken er neer, luidkeels kwetterend als bosjes mussen en het
gebeurde dat aan het eind van het seizoen
een vale geborduurde spijkerbroek in het
huisje zat - de rolkoffer was een plastic zak
geworden en van het wufte kapsel was niets
meer over. Met de rug naar de straat werd
een mouw opgestroopt voor de middagnaald; gekomen voor de verhalen, gevallen
voor de kick. Een man wilde op een avond
naar het huisje, sprong op de steiger maar
kwam op zijn hoofd terecht en verdween in
het water. Hij werd bewusteloos opgedregd
en terwijl ze op zijn borstkas drukten werd
hij in de ambulance geschoven. Er werd
muziek gemaakt, getrommeld op jembe’s
of op het stalen dak. De Fanfare van de
Eerste Liefdesnacht scheepte zich al spelend

in en allerlei boten kwamen en gingen.
Werkschepen stopten er voor de middagpauze; pleziervaartuigen en rondvaartboten
namen mensen aan boord of er stapten
groepen toeristen en feestgangers af en dan
stond de steiger vol mensen en klonk het als
een kroeg. Er werden toespraken gehouden,
het glas werd geheven op het bruidspaar
en als het lang duurde gingen de mannen
pissen tegen de iepen of in de bloembakken
van de buren. Op een dag meerde er een
grote sloep af met dikke mannen. Ze waren
opgewonden en dronken breed blikjes bier
met de elleboog omhoog - zo bellen ze ook.
Op de kant stopte een zwarte geblindeerde
Mercedes. Een agent stapte uit en gooide
zijn pet in de sloep. Blond haar golfde over
de schouders en onder gejuich sprong de
agent in de boot en begon op de muziek uit
het open portier het politieuniform uit te
trekken. Het meisje werd steeds bloter en
de dikke mannen brulden. Toen ze vrijwel
naakt de broek van de jarige dikke man los
begon te knopen ging er op de gracht een
raam open: “Hé daar! - nog gefeliciteerd!
Maar nu wegwezen - zo is het wel mooi
geweest!” Het meisje kreeg uit de auto een
deken toegeworpen en stapte in. De Mercedes verdween. De sloep met de mokkende
dikke mannen gooide los en vertrok; het

>
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weer stil en de eenden kwamen terug.
> werd
Toen het tijd was om boodschappen te

doen, was er uit het raam een mast te zien
met een klein Belgisch vlaggetje. Er lag een
groot schip aan de steiger. Midden op het
dek stonden een man en een vrouw. Hij
had een vierkant geknipte grijze baard en
was gekleed in bruin manchester met leren
inzetstukken op de schouders. Zij had een
grijs knotje, een kort jackje en een rok van
dezelfde bruine stof. Een stevig stel. Ze
bestudeerden een kaart die ze samen open
hielden. Voorop het schip, zo ver mogelijk
van het paar vandaan, stonden een jongen
en een meisje, ongeveer veertien en twaalf
jaar oud, met een rugzakje, zo te zien klaar
om weg te rennen zodra de gezinsband
minder knelde. Op de achterplecht pruttelde een buitenboordmotor. Er kwamen
kleine blauwe wolkjes uit het water. Een
sleepboot met een dekschuit tufte voorbij en maakte grote golven die tegen de
wallekanten klotsten. Tot mijn verbazing
golfde het dek van het Belgische vaartuig
net zo heftig als het water in de gracht. Het
was een vlot, gebouwd van lege petflessen
kunstig samengebonden met sjorbanden
en netten. Een Belgisch petflessenvlot
van meer dan duizend lege flessen met
een blauwe dop. Maandenlang moet de
manchesterman vrijdagsavonds na de vis
de lege flessen-oogst van de afgelopen week
geïnspecteerd en bijgeschreven hebben in
de petflessenadministratie tot het moment
dat er met de bouw van het vlot kon worden
begonnen. Aan de twee kinderen op het
voorschip was te zien dat de petfles het
gezinsleven langdurig had gedomineerd.
De vader had echter flink doorgezet en daar
waren ze dan, in het centrum van Amsterdam, vastbesloten om die Hollanders te
laten zien dat je niet alleen met nootmuskaat en peper maar ook met lege petflessen
gouden tijden kunt beleven. In gedachte
gunde ik ze een goede reis en ging op pad
voor het avondmaal.
Toen ik bij Tis Fris het trapje van de brug
op liep hoorde ik het buitenboordmotortje
pruttelen. Daar kwamen ze, net los van de
steiger. Ik stopte op de brug om naar ze te
kijken en zag hoe ze in de bocht wat van
vorm veranderden - ze gingen als het ware
een beetje de hoek om waarbij het zachte
gekraak van sjorbanden en petflessen te
horen was. Het meisje en de jongen stonden
nog steeds op de voorplecht en keken strak
voor zich uit. De man stond aan het roer en
de vrouw hield de kaart vast. De mast met
het vlaggetje lag plat op het dek. Toen de
neus van het vlot onder de brug verdween
riep een man van boven af:
“He ouwe! Had je van al dat statiegeld geen
knappe boot kenne kopen?” Er werd haast
nooit gevist. Het hoofd hebben ze niet
gevonden.
John ter Marsch.
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Zwembad voor de Gewone
Mensch 2

W

oensdagavond deden m’n vriendin en ik een spelletje, we doen
dat vaker. Het werd een top

avond.
Spelregel 1: Geen gloomy talk. Niet over bijensterfte praten, toeristen, woningprijzen,
mega dierenleed, corrupte bankiers, nutellawinkels en of de derde wereldoorlog nu
al wel of nog niet is begonnen. Nee, nee en
nog eens nee.
Alléén vrolijke onderwerpen.
Spelregel 2: Zodra dat lukt begin je met
fantasie (hoe meer hoe beter) te leven in
een wereld waarin alles goed geregeld is.
Vervolgens samen iets concreets in die
rechtvaardige wereld neerzetten. En daarop
voortborduren. Dat is alles.
Het ging goed. We verzonnen een zwembad. Eigenlijk bedachten we een groot gebouw met onderin de kelder een zwembad
voor de gewone mensen. De burger. De
bewoner van de Amsterdamse binnenstad
(dus niet uit oost, west, zuid of noord, want
daar zijn al zwembaden). Het zwembad
onderin die kelder van het imaginaire gebouw was geen gewoon zwembad, niet zo’n
blauwe met choolwater maar iets fijners,
een namaakbergmeer waarnaast een rotspartij met waterval. Namaakstrandjes met
daarachter grasveldjes. Namaakwind met
extra zuurstof, namaakvogelgeluiden. En ga
zo maar door. Super kitsch. Heel lief. Echt
abnormaal.
De rest van het gebouw bestond uit ruimtes die uitsluitend waren ingesteld op het
zich laten ontstressen van opgejaagde Amsterdamse binnenstadbewoners (mensen
uit oost, west, zuid of noord uiteraard welkom, toeristen niet, die mogen in het hotel
zwemmen).
Geen filmzalen, néé, meer van van alles in
het gebouw wat in de werkelijkheid nog helemaal niet bestaat. Wel allemaal antistress.

Dat wel. Een fitness zonder ijzeren stangen.
Warmte en veiligheid. We verzonnen van
alles en waren uren zoet. Nu mag ik u hier
niet verder mee vermoeien. De werkelijker,
veel gekker trouwens, blijft interessanter.
In de werkelijkheid behoren zwembaden in
Amsterdam tot de meest intensief gebruikte
sportvoorzieningen, voor jong en oud. Behalve in Amsterdam Centrum, want daar is
geen zwembad. Het verlangen naar zwemmen bleek al eerder, toen tussen 2001 en
2008 een poging werd gewaagd om op de
Dijksgracht een zwembad te verwezenlijken. Dat mislukte.
Amsterdam is booming. De Amsterdamse
economie presteert beter dan de rest van
Nederland. Een groeiend aantal kinderen
wordt in Amsterdam geboren. Sport en
beweging blijken steeds belangrijker, maar
tegelijkertijd wordt alles bijna uitsluitend
ondergeschikt gemaakt aan de logica van de
markt. Mensen in het centrum wonen meer
en meer in een pretpark waar voor bewoners steeds minder plaats is.
Voor een zwembad is daarom ook geen
plaats en dus geen geld. Het is te onbelangrijk. Het moet grootser. Een paleis op de
Dam. Renovatie van het Amstelhof. Een
Stopera.
Een Nemo. Een trein diep onder de grond
van Noord naar Zuid en straks ook eentje
naar Schiphol. Steeds sneller, harder, sneller. En scheurend duur.
Maar welke bewoners hebben hier ooit om
gevraagd? Bij beleidsmakers zit een driedubbele watervrees, weinig moed maar veel
drammerigheid.
Maar nu vragen binnenstadsbewoners om
een zwembad Wie wil helpen? Wie is geïnteresseerd? Wie heeft vragen of antwoorden?
info@zwembadbinnenstad.nl
Martijn van der Molen

In het tijdschrift Amstelodamum van april 1958 is een hoofdstukje
gewijd aan oude gezegden van Amsterdamse oorsprong.
Algemeen bekend zijn de gezegden Hij ligt voor Pampus (hij kan niet
verder); of
Ze zijn winkels kijken in het Vondelpark (ze zijn op vrijersvoeten); of
Het lijkt hier wel het Waterlooplein (je hebt hier een polsstok nodig om
over de rommel heen te springen).
Minder bekend is het volgende liedje uit de volksmond:
Op de Oude Schans, daar heb je de Spokendans,
en aan de Overzij, daar lopen de meisjes vrij!
Wie het kan duiden mag het melden aan OpNieuw

Concert Kamerkoor
Scala en Orkest
Mozart Weer In Amsterdam

Stabat Mater

Jubileum

G.B. Pergolesi
25 maart, Zuiderkerk

Geveltuinendag
Zaterdag 7 Mei

Zondag 24 april, aanvang 15:00 uur
Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam
Dirigent: Jetze Dubbelman
Presentatie: Piet Verwijmeren
Tweehonderdvijftig jaar geleden trad de
toen tien jarige Mozart op in Amsterdam.
Op 24 april 2016 is hij weer in Amsterdam.
Kamerkoor SCALA geeft een concert rond
de mis van Mozart ‘In honorem Sanctissimae Trinitas’, ter ere van de Allerheiligste Drie-eenheid. Een mis die klinkt als
een opera en uitnodigt tot een dansje.
Mozart componeerde de mis in 1773,
op zeventien jarige leeftijd.
Joseph Haydn (1732 – 1804) en Johan
Sebastian Bach (1685 – 1750) hadden met
hun werken grote invloed op Mozart.
Om u een idee te geven van de muzikale
context uit die tijd zingen wij daarom
voorafgaand aan de mis het motet “Insanae et vanae curae” van Haydn en Bach’s
cantate “Weinen, sorgen, klagen, zagen”.
Piet Verwijmeren, fluitist en auteur van
‘Mozart op reis’, verzorgt bij de verschillende stukken presentaties en vertelt
hoe Mozart zijn passie voor opera laat
doorklinken in een religieus muziekstuk.
Mozart
In honorem Sanctissimae Trinitatis
Haydn
Insanae et vanae curae
Bach
Weinen, sorgen, klagen, zagen
Toegang
15 € aan de zaal
reservering via
scalakamerkoor@gmail.com.
www.scalakamerkoor.nl

Dit fameuze Stabat Mater van Pergolesi is
na de Mattheuspassie het meest bekende
paasoratorium, een weergaloos stuk
muziek dat steeds weer tot tranen toe weet
te ontroeren. Ook in deze versie voor twee
vrouwenstemmen met saxofoonkwartet
slaagt het er in binnen het tijdsbestek van
een uur een volkomen paasgevoel te
geven. Ervaar dit meeslepende Stabat
Mater op goede vrijdag in de serene sfeer
en de buitengewoon fraaie akoestiek van
de Zuiderkerk.
Het Pergolesi Ensemble
Else-Linde Buitenhuis - sopraan
Marianne Selleger - alt
saxofoonkwartet bestaande uit:
Naomi Sato - sopraansax, Ivo Ronkes - sopraan- en altsax, Dirk Hooglandt - tenorsax, Eefje Benning - baritonsax
25 maart Zuiderkerk
aanvang: 20:00
toegang: € 17,50 (kinderen tot 12 jaar
€ 12,50)
reserveren: marianneselleger@tiscali.nl
adres Zuiderkerk: Zuiderkerkhof 72, 1011
WB Amsterdam, 020-3080399
www.pergolesi.nl

O N D E R N E M E R S
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Op het J.W. Siebbeleshof,
wordt op zaterdag, 7 mei
van 11 tot 16 uur voor
de 10e keer een Geveltuinendag gehouden.
De Geveltuinendag staat
in het teken van ‘meer
Groen in de binnenstad’.
Op het J.W. Siebbeleshof,
het pleintje tussen de Sint
Antoniesbreestraat en Dijkstraat, kunnen bezoekers
zich laten informeren over
aanleg en onderhoud van
geveltuinen. En natuurlijk
zijn er planten te koop,
voor balkon, dakterras en
stoep. Buurtcentrum De
Boomsspijker zorgt voor
een kinderprogramma,
zoals bloemschikken voor
Moederdag en er zijn
knutselactiviteiten. De dag
wordt opgeluisterd door
Draaiorgel De Hofmeester
en andere buurtoptredens.
- Voor meer informatie:
Buurtcentrum de Boomsspijker, v.esser@ijsterk.nl.

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

Masseur Paul

Als kind kwam Paul in aanraking met
“pidjitten”, de Indonesische natuurlijke
wijze van masseren. Pas jaren later viel het
kwartje en besloot hij, na een carrière in de
fotografie, een nieuwe carrière te beginnen
als masseur. Hij volgde een opleiding bij
Leffelaar en vestigde zich als masseur op de
Krom Boomssloot, waar hij een mooie rustige ruimte heeft.
Dat is tevens kenmerkend voor zijn massage: een stille massage, waarbij Paul voelt
wat het lichaam hem emotioneel of fysiek
vertelt.
Soms verwijst hij cliënten door naar specialisten en soms krijgt hij cliënten van specialisten. Hij garandeert geen succes, maar

de cliënten zijn vaak tevreden. Zelf is hij
ook tevreden: “alles komt op z’n plek”, zegt
hij. Hij combineert wat hij heeft meegekregen uit zijn jeugd met acupunctuur en de
triggerpoint filosofie. Hij kijkt vooral naar
de mens als geheel en niet alleen naar een
pijnlijke spier. Hij combineert allerlei massagetechnieken en voelt vaak aan wat er aan
de hand is.
Wie wil Paul hebben als klant? Iedereen die
zijn aanpak waardeert.
Als u een eerste behandeling wil uitproberen, dan kost die, met de flyer die is rondgedeeld, €35,-.
Zie voor gegevens de advertentie op pagina
4 in deze OpNieuw.
Paula Bosch
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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

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,
wifi, verbinding
regelmatig weg?
opentraag
voor allerlei
soorten vanvalt
misbruik.

oplossen wifi problemen

jnc-ict is gespecialiseerd in het installeren, verbeteren en

U dient tijdig over te stappen naar een latere versie van Windows
uitbreiden
van wifi
voor
particulieren
bedrijven. van
en Office.
Wij kunnen
deze
wijziging
zonder en
onderbreking
uw bereikbaarheid uitvoeren. Neem vrijblijvend contact met ons
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

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:

www.centram.nl

WI LT U OOK A DVER TE R E N IN
Heeft uw kind moeite met taal of
rekenen? Aan hun inzet ligt het
meestal niet. Deze kinderen hebben
professionele hulp nodig.

R E ME D IA L T E A C H ING
Voor meer informatie of een afspraak:
Judith de Haan - gediplomeerd Remedial Teacher
Tel: 020-6279155 E-mail: judith_rt@telfort.nl

OpNieuw
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Fitness
Rustig

Schoon

€ 24,95 Wellness
pmnd*

*Lees de voorwaarden
op onze website

panattagym.nl
RELAXRUIMTE SAUNA INFRAROOD CABINE TURKS STOOMBAD POWER TOWER

www.yogalab.nl
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Mijn Favorieten

oor de mensen die denken dat je pas
leuke winkels kunt vinden in het midden van het midden van Amsterdam (de
Dam, Kalverstraat, enz.): ik bewijs het tegendeel!
Ik vind het namelijk heel leuk om in de
buurt te shoppen of wat te eten of drinken.
Zo ga ik graag naar Sugar & Spice bakery
op de Zeedijk 75 voor de lekkerste taarten,
broodjes, drankjes en nog veel meer. Ook
vind ik het heel leuk om een broodje te eten
bij de Broodbar op de Kloveniersburgwal
18, wanneer ik vroeg uit ben van school.
Hier kun je je eigen broodje samenstellen!
Betty Blue op de Snoekjessteeg 1-3 is een
hippe, nieuwe lunchroom waar mijn vriendin en ik altijd nog naartoe willen (ze zijn
trouwens op zoek naar bakkers en personeel).
Om superleuke kleding te kopen ga ik naar
Zipper en Timemachine vintage in de
Nieuwe Hoogstraat. Dit zijn tweedehands
winkels met hele leuke kleren. Timemachine is een aanrader voor feestjurken! Iets
verder zit de Kiloshop, bij het Waterlooplein, ook tweedehands, waar je de kleding
moet wegen voor de prijs. Nu we het toch
over tweedehands winkels hebben, ik vind
dat Bis! ook een plaats hierin verdient.
Deze driedelige winkel op Sint Antonies-

Even denken 2016-1
‘Psst’ betekent iets anders dan
‘Ksst’.
Kunt u de betekenis van deze
uitdrukkingen zodanig uitleggen
dat duidelijk wordt waarom er in
‘Psst’ een P staat, en in ‘Ksst’ een K?
Stuur uw antwoord naar OpNieuw,
misschien wordt het wel in het
volgende nummer geplaatst.
Oplossingen van Even denken
2015-4
De opdracht was: maak een zin van
tien woorden met als beginletters
n,i,e,u,w,m,a,r,k,t.
Er zijn twee fraaie oplossingen
binnengekomen:
Niet in Engelsesteeg urineren
wegens mijn actie Redt kleine
tuintjes (Barbara Wichers Hoeth),
en
Nietsvermoedend in een
uitgeleende woning met
achtergelaten rondlopend konijn
terugkomen (Iek Boeles)

30 OpNieuw

breestraat 25 bestaat uit een navy/army
deel en twee ladies vintage delen. Ik heb een
oogje op de gele regenjassen!
Dan koop ik nog graag cadeautjes voor
vriendinnen in Toko Dun Yong in de
Stormsteeg 9, zoals boekjes of mooie kommetjes. Bovendien kun je er boodschappen
doen voor het avondeten! Ook kom ik graag
in Knuffels op Sint Antoniesbreestraat 51,
waar ik veel herinneringen aan heb van
toen ik klein was.

Ik hoop dat jullie een keer een kijkje nemen
bij deze winkels, maar vergeet ook niet om
zelf op pad te gaan! Er zijn zo veel leuke,
nieuwe of oude winkeltjes om te ontdekken! Er is genoeg te doen op en rondom de
Nieuwmarkt!
Vita Hooglandt

H

Woongroep voor ouderen:
wie doet er mee?

Woongroep voor ouderen: wie doet er mee?
Wij zijn nu op zoek naar ouderen die mee willen
werken aan het opzetten van een woongroep en
ouderen die in de buurt op zoek zijn naar een (beter) toegankelijke woning.
Oudere buurtbewoners wonen niet altijd in een
toekomstbestendige woning. Vaak kan een bestaande woning niet aangepast worden. Door de
algehele krapte op de woningmarkt in het centrum van Amsterdam en de wetgeving vanuit Den
Haag komen in de buurt weinig woningen vrij in
de sociale sector en als er dan toch een vrijkomt,
wordt die niet buurtgebonden toegewezen, ondanks welwillende pilots, regelingen van hooglaag en groot-beter, enzovoort.
Een woongroep kan afspraken maken met de
gemeentelijke overheid en de eigenaar-woningbouwcorporatie om woningen buiten het woningnet om toe te wijzen aan leden op de wachtlijst
van de woongroep. We zoeken samenwerking
met woningcorporaties in gebied 1011. Het hoeft
geen aaneengesloten aantal woningen te zijn,
maar kunnen wat ons betreft ook een aantal woningen in een groter complex zijn, zelfs woningen
waar al ouderen wonen kunnen meegenomen
worden.
Interesse: stuur een mail naar ouderen1011@gmail.com
Van: Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt – Groot Waterloo

Aan alle buurtbewoners

et is inmiddels
maanden geleden
(22 augustus), dat António Saraiva uit de Nieuwe Uilenburgerstraat is
overleden. Omgekomen
in Portugal en daar begraven. Velen die hem
gekend hebben zullen
wellicht gedacht hebben
“Hee, ik heb António al
een tijd niet gezien. Misschien is hij ziek, of even
naar zijn moeder in Portugal . . .”
Dat klopt, hij was ziek en desondanks
“even” naar Portugal.
In zijn jonge jaren was hij fotojournalist
voor een linkse krant in Coïmbra. Betoverd
door de straatoptredens daar van een groep
rondtrekkende Amsterdamse kunstenaars
(hippies genaamd destijds), is hij met hen
meegereisd naar Amsterdam en hier gebleven.
António is getrouwd geweest met Dunya.
Later kreeg ik een relatie met hem en samen
kregen we een zoon, Robin.
António was prominent aanwezig op de
groenteafdeling van de Weegschaal, toen
die in 1986 naast het Rembrandthuis ge-

opend werd.
Hij is lange tijd ziek geweest, daardoor minder
zichtbaar. Ondertussen
en tot op het laatst de
mensen van de Nieuwmarkt fotograferend,
sinds 2000 digitaal. Stapels portretfoto´s heeft
hij nagelaten. Vooral
van mensen in de omgeving van de Tisfris.
En foto´s van straatoptredens, o.a. van de
Theaterschool. Hij wist
mensen snel aan het lachen te krijgen en
op datzelfde moment had hij zijn foto al gemaakt.
Tussen zijn papieren heb ik een A-viertje
van buurtgenoot John ter Marsch gevonden, die António bedankte voor een paar
foto´s. Hij voegde er aan toe `António, je
bent de beste buurtfotograaf van de Nieuwmarkt op dit moment´.
Daar sluiten wij ons met veel weemoed van
harte bij aan.
Francine Kooij
Dunya Willeman
Robin Kooij

023 8925382
06 38741446
06 50501711

Op naar de
autoluwe
Binnenstad;
of niet

SYMPOSIUM VERKEER
17 MAART 2016, 19:30 U
IN DE ZUIDERKERK

D

Agenda Verzetsmuseum
Plantage Kerklaan 61
1018 CX Amsterdam
tel 020-620 25 35
info@verzetsmuseum.org
Donderdag 11 februari, 15.30 - 17.00 uur
Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis
Begin 2015 promoveerde Jaap
Cohen op een proefschrift over de
pogingen van Portugese Joden in
Nederland om de bezetter ervan te
overtuigen dat ze niet bij het Joodse
maar bij het Portugese ‘ras’ zouden
horen. Cohen vertelt over de aangrijpende familiegeschiedenis van Eli
d’Oliveira.
Donderdag 17 maart,15.30 - 17.00 uur

Fout!

Historicus Bas Kromhout over zijn
nieuwe boek Fout! waarin hij ‘foute’
artikelen selecteerde die tijdens de
bezetting verschenen in tijdschriften
en kranten die niet per se als ‘fout’
bekend stonden.
Donderdag 28 april, 15.30 – 17.00 uur

Oud-verzetsmensen

Journaliste Clairy Polak interviewt
oud-verzetsmensen. Wat deden ze in
de oorlog? Hoe hebben ze het
ervaren en hoe kijken ze er op terug?
Inspirerende verhalen nu het nog kan.
Donderdag 19 mei, 15.30 - 17.00 uur

Gevangenissen in oorlogstijd

Historici Bas von Benda-Beckman en
Ralf Futselaar te gast n.a.v. hun
publicaties over respectievelijk het
Oranjehotel, waar veel verzetsmen-

sen na hun arrestatie terechtkwamen,
en over de relatie tussen gevangenen
en hun bewakers tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Ook zullen er oudgevangenen spreken. Directeur van
het Verzetsmuseum Liesbeth van der
Horst leidt de bijeenkomst.
Toegang: 12,50 euro per keer of
55,- euro voor een passe-partout
inclusief museumentree en borrel.
Met korting 10,- of 45,- euro (zie
website voor diverse kortingsmogelijkheden). Gratis toegang met een
studentenkaart.
Reserveren is sterk aanbevolen:
telefoon 020 620 25 35 of
lezingen@verzetsmuseum.org
22 april 2016 t/m 25 september 2016

Tentoonstelling
World War Two Today.
Fotografie van Roger Cremers

Jongere generaties zoeken overal in
Europa naar nieuwe manieren om de
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Daarbij
vervaagt de grens tussen herdenking
en belevenis, tussen herinnering en
vermaak. De Nederlandse fotograaf
Roger Cremers merkte deze ontwikkelingen op en begon ze vast te
leggen. Zijn foto’s maakten veel los,
ook internationaal. Verzetsmuseum
Amsterdam organiseert voor het eerst
in Nederland een solotentoonstelling
met het werk van World Press Photowinnaar Roger Cremers
https://www.verzetsmuseum.org/
museum/nl/pers/persfoto-s/worldwar-two-today

e Amsterdamse binnenstad heeft
te maken met steeds toenemende
verkeer- en parkeerdruk. De daaraan
gepaard gaande problemen als filevorming, onbereikbaarheid, vertragingen, onveiligheid en luchtvervuiling
bij de verkeerscirculatie; evenals het
niet of nauwelijks kunnen vinden van
een parkeerplaats zijn een toenemende
bron voor irritatie. De taxibranche is
daar een niet onaanzienlijk onderdeel
van. Zowel weggebruikers als bewoners, ondernemingen en instellingen
hebben er last van.

De Werkgroep Verkeer van de Bewonersraad Nieuwmarktbuurt/Groot
Waterloo wil meer dan symptoombestrijding en is op zoek naar fundamentele oplossingen. Ze heeft daarom een
analyse gemaakt van de problemen en
mogelijke scenario’s uitgewerkt, gericht op een zowel bereikbare als leefbare binnenstad. Deze zijn namens
de bewonersraad Nieuwmarktbuurt/
Groot Waterloo aan de gemeenteraad
aangeboden.
Om deze plannen te toetsen maar ook
om draagvlak te vinden voor haar
ideeën organiseert de Werkgroep Verkeer Nieuwmarktbuurt/Groot Waterloo daarom een
Symposium op 17 maart 2016 in de
Zuiderkerk. Aanvang 20:00
Onder meer zijn daarvoor uitgenodigd
de verantwoordelijk wethouder Pieter
Litjens, politici uit de gemeenteraad,
betrokken ambtenaren, verkeersdeskundigen en belangenorganisaties.
Belanghebbenden als ondernemers en
bewoners zijn meer dan welkom.
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