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Interview met Hanneke Dikboom door
Sati Dielemans
Als ik bij Hanneke thuis kom voor ons
gesprek is het eerste wat me opvalt,
na haar open, jeugdige blik, dat de
ruimte waar ze in woont zo sereen en
leeg oogt.
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De Zondagsschilders, opgericht op 17 april 1935 in
Hotel Krasnapolsky door vijfenzeventig mensen, is al
ruim veertig jaar gevestigd op de Geldersekade en
heeft nu 500 leden.
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botje gekregen en ik, van mijzelf,
een onverwachte borrel. Wij mijden
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26 Ik doe mee! door Fenneke Voorsluis

In het vorige nummer van OpNieuw deed John
ter Marsch een oproep om je buurtgenoten
te omarmen (“Omhels geen smart – omhels
buurtgenoten. Ik doe mee. Wie ook?”).

10 Dansen van de Zanddwarsstraat naar Afrika

door Anneke Hesp
Wat zou het fijn zijn als er meer openheid en
samenwerking tussen buurt en school was. Flash
mobs op de bruggen en pleinen, theateraanbod
in de buurtbladen, gezamenlijke projecten in de
tradities van het Pintohuis, de Aprilfeesten, de
Boomsspijker, de Vrijwilligerscentrale enzovoort.
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volgende klachten?
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* Sportblessures
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* Tennisarm
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* Beroerte
* Reuma
* Zenuwpijn
* Neurose
* Of iets anders?

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

Mercy
Chinese Medical
善心國醫館痛症治療中心
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Traditioneel Chinees Geneeswijze: Tuina massage,
kruidenbehandelingen, acupunctuur, en nog veel meer!
Vragen en reserveren: 020-7723536 / 06-42850388
Dr. Zhi Xiong Li & Dr. Sau Ying Liu
Adres: Sint Antoniesbreestraat 74
1011 HB, Amsterdam
Website: www.mercytcm.nl
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Heeft de wereld een deur?

‘Look at me I’m as’, Hanneke Dikboom, beeldend kunstenaar in combinatie met stem,
kleur, taal en ruimte’, staat er op haar handgeschreven visitekaartjes. Interview door
Sati Dielemans

O

m me voor te bereiden op ons gesprek, keek ik op
haar website www.hannekedikboom.nl. Ze doet
ontzettend veel verschillende dingen: schilderen,
tekenen, schrijven, lithografie en performance. Ik werd meteen geraakt door de kaarten die ze maakt, waarop ze situaties uitbeeldt met houten modelpoppen en allerlei attributen
(schuimrubber, spaarvarkens, rubberen ringetjes, ijzerdraad,
wat niet?). Zelf noemt ze deze figuren ‘de figuranten’. De situaties die ze met de figuranten vormgeeft, voorziet ze van
teksten. Met veel humor en soms een serieuze of trieste noot,
maar nooit zwaar. Een zittende figurant met een pillendoosje
op het hoofd, krijgt als tekst mee ‘de dagelijkse hoeveelheid
pillen’. Een andere figurant, gekleed in een soort wikkelpak
met watten op het hoofd en ijzerdraad aan de handen, een
warrig beeld, krijgt als tekst mee ‘waar ik nu woon, weet ik de
weg niet meer’. Door de anonimiteit van de houten poppetjes krijgen de herkenbare menselijke situaties iets bevreemdends. De teksten getuigen van mededogen met het menselijke gemodder.
Als ik bij Hanneke thuis kom voor ons gesprek is het eerste
wat me opvalt, na haar open, jeugdige blik, dat de ruimte
waar ze in woont zo sereen en leeg oogt. De veelheid van haar
kunst op de website is hier fysiek niet aanwezig.
“Ik houd het graag leeg en ruimtelijk”, zegt ze, “want ik werk
en woon hier. Ik doe vaak dingen weg.”
Het licht dat door de ramen aan de gracht naar binnen valt is
zacht, al zegt zij dat dat komt door de daglicht tl-buizen. De
groene bomen voor de ramen versterken het gevoel van rust
en ruimte. Op tafel liggen de figuranten weerloos op hun rug,
klaar voor nieuwe avonturen. Ze zet koffie voor me en heeft

brownies gebakken. Ze heeft een selectie van haar werk opgehangen aan de muur, “daar wil ik het straks ook graag over
hebben”, zegt ze “maar eerst over een groot project dat ik eind
2012 gedaan heb.”
Eind 2012 mocht Hanneke een kleine week (dinsdag tot zondag) gebruikmaken van het Glazen Huis in het Amstelpark.
Daar organiseerde ze een improvisatie in beeld en geluid met
medewerking van 112 kleine figuranten en bevriende kunstenaars, met als titel “Heeft de wereld een deur?”. De glazen
ruimte in een hoek van het Amstelpark was alleen voorzien
van een berg dunne houten plankjes en verder leeg. De dochter van Hanneke en een vriendin richtten de ruimte in. Ieder
gewapend met een lijmpistool, maakten ze van de plankjes
ruimtelijke constructies, een beetje als open huizen, en zetten
daar de figuranten in.
“Er was niet veel tijd om op te bouwen”, zegt Hanneke “en ik
was met hele andere dingen bezig. Ik had een soort van basisidee bedacht. Elke dag had een kleur, ik was ook gekleed in
de kleur van de dag en de lunch, verzorgd door Ada Harmsen, paste ook bij de kleur van de dag. Aardbeien en bessen
op de rode dag, zwarte olijven en drop op de zwarte dag. Ik
maakte iedere dag een tijdelijk kunstwerk van allerlei rommel
van de straat. Daar werkte ik ’s ochtends aan en ’s middags
deed ik een performance met muziek. De figuranten bleven
staan, maar het kunstwerk was elke dag anders. En elke dag
werkte ik met andere mensen samen. Aan het einde van de
dag ruimde ik alles op en de volgende dag begon ik opnieuw.
De ruimte was geweldig, ook door dat glas en het park eromheen. Het kijken van binnen naar buiten en andersom. Het leverde mooie spiegelingen op. De kleur bleek heel bepalend te
zijn voor de sfeer en de muziek die er gespeeld werd. Verder
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liet ik het gewoon gebeuren.”
Je bent niet bang om het gewoon te laten ontstaan volgens mij, klopt dat?
“Ja, dat klopt. Ik ben geboren met het lef.
Zet me in de schouwburg en dan doe ik
iets. Er is voor mij niks anders belangrijk in
mijn leven dan kunstenaar zijn, te spelen. Ik
wist vanaf mijn vierde ik dat ik kunstenaar
wilde zijn. Mijn leven begon op de kunstnijverheidsschool (voorloper van de Rietveld Academie).”
Wie is er bang voor geel, rood, blauw, grijs,
zwart en wit?
“Het effect van de gekozen kleuren was heel
sterk, misschien nog wel meer dan ik verwacht had. We begonnen op dinsdag met
de kleur geel, dat was een hele zonnige dag.
De woensdag was rood. Toen heb ik samen
met een pianist een kunstwerk gemaakt en
’s middags heeft hij samen met zijn vrouw,
een violiste, muziek gemaakt bij mijn performance. Dat was een heel heftig optreden,
over de dood en het bloed, slagersachtig
bijna, heel dramatisch.
Donderdag was blauw, een intiemere kleur,
nachtblauw, spookachtig, het blauwe uur,
het moment waarop er van alles kan gebeuren. Het verlangen ook, het zoeken naar dat
moment waarop er iets kan gebeuren. Die
dag ontstond er een wonderlijk kunstwerk,
met een blauwe muur als een soort scheiding tussen twee werelden. Eigenlijk twee
cafés waarin de figuranten kotsend over de
barkrukken hingen en, al duwend tegen een
blauwe muur, naar elkaars wereld wilden,
terwijl die werelden beiden even erg waren.
Voor die dag had ik een Afrikaanse vriend
uit Ivoorkust gevraagd om een verhaal te
vertellen in zijn eigen taal. Hij kwam in een
pak van zijn stam en vertelde een verhaal
over met zijn opa in het oerwoud jagen op
grote dieren, zoals tijgers. Hij zeurde altijd dat hij met zijn opa mee wilde en toen
mocht hij een keer mee, eerst op de brommer en daarna lopend en vond hij het heel
eng. “Opa, opa, mag ik naar huis?” Maar hij
moest verder mee en opa vertelde hem van
alles over sporen en wat je daar allemaal in
kunt zien en hoe je daarmee het bos kunt
lezen. Ik vertelde het verhaal in mijn eigen
woorden.”
Op één van de kaarten die Hanneke gemaakt heeft werpt een figurant een lange
schaduw voor zich uit. Eronder staat de
tekst: In deze nacht zal ik niet bang zijn en
een groot dier vangen. Een stukje uit het
verhaal van de donderdag, maar ook op
zichzelf een sterk beeld.
“Vrijdag was een grijze dag. Ik heb een
enorme verzameling platgereden stukken
ijzer verzameld en de vloer van het glazen
huis is van grijs grint. Ik heb een grote cirkel gemaakt van al die metalen objecten
met af en toe een woord ertussen. Die dag
was ik alleen. Vóór het glazen huis waren
drie Chinezen Tai Chi aan het doen en dat
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paste perfect bij de sfeer. Het was zo mooi,
zo stil, zo magisch. ’s Middags was er een
muzikant die door middel van elektronisch
geluid live met mijn klanken en teksten
improviseerde, wat vervreemdende muziek
opleverde. Door die vervormingen ontdekte ik wat ik met mijn stem nog meer kon.
Poëzie, zingen, improviseren. Als ik op een
podium sta, laat ik me leiden door impulsen, door sfeer. Vaak komen er dan woorden, poëzie, maar soms ook klanken of een
soort fantasietaal.
Zaterdag was zwart. Dat was een zware dag.
Ook in de samenwerking. Enorme grote
zwarte lappen op een ladder. Ondoordringbare en doorzichtige stof. Er is ook gefilmd
door die lappen heen. Het publiek was die
dag ook moeilijker. Alles was zwaarder, ook
de muziek. Een celliste en een gitarist. De
improvisatie was ook zwarter. Het was een
dramatische dag.
Zondag was wit en dat beeld maakte ik samen met een goede vriendin die keramiste
is. De figuranten waren ook weer aanwezig in de kunstwerken. Met stokken en een
soort enorme draaimolen. Mondlapjes die
schilders gebruiken figureerden als schommels voor de figuranten. Ik had alles slordig weer wit gemaakt. Er was een violiste
die door de ruimte liep en hele hoge tonen
speelde. Ik had een hele leuke witte jurk aan
met veel kant. Het was druk en heel leuk.
Het was ook een opluchting ten opzichte
van al dat zwart van de vorige dag.
Dit project was voor mij spectaculair om te
doen. Er was eigenlijk niks. Alleen de figuranten, de kleuren en een berg rommel. En
natuurlijk steeds een ander publiek, afwisselend druk en stil, andere mensen die meewerkten en een andere sfeer. Er hebben heel
veel vrienden meegewerkt en geholpen en
veel muzikanten uit mijn netwerk. Het was
een prachtige compilatie van alles wat ik in
me heb. Eigenlijk wilde ik er een film van
laten maken, ik heb ook alle film nog, maar
het editen is uiteindelijk niet gelukt en zelf
kan ik het niet. Als iemand dat ooit nog zou
kunnen doen met het beschikbare materiaal, zou ik heel blij zijn.”
Als ze klaar is met vertellen, wordt haar
gezicht van heel expressief plotseling heel
rustig. Het lijkt wel een andere vrouw.
Je bent een mens van tegenstellingen volgens
mij?
“Ja, dat klopt, ik hou van explosief, maar ik
heb ook grote behoefte aan stilte. Ik onder-

zoek ook graag de verhouding tussen groot
en klein.”
Om te illustreren wat ze bedoelt, zet ze een
figurant op de vloer neer ongeveer een meter van een grote grijze bol die op de vloer
ligt, alsof hij er naartoe loopt.
“Kijk”, zegt ze “nu wordt het figuurtje als
beeld met die grijze bol ineens groot in de
ruimte, terwijl het nog steeds klein is, dat
fascineert mij.”
Ze maakt er ook meteen een foto van.
“Ik speel eigenlijk altijd, ben altijd een kind
geweest. En ik doe alles wat ik bedenk. Dat
is misschien wel mijn kracht.”
Ze wijst op de schilderijen aan de muur, het
werk dat ze speciaal opgehangen had voor
mij. Er hangt een landschap op groot doek
(120 cm bij 90 cm) en een heel klein landschapje (4,5 cm bij 3,5 cm) en beide hebben
een enorme kracht ondanks hun verschil
in grootte. Het grote doek is rustig met wat
sombere kleuren, een prettige leegte. Het
kleine is fel van kleur, blauw en licht en
heeft, gek genoeg, net zoveel kracht als het
grote doek.
“Dat grote doek heb ik een hele tijd geleden
gemaakt, maar het was niet goed. Nu heb ik
het pas geleden afgemaakt. Ik heb het veranderd, rustiger gemaakt, meer ruimte gegeven, na een fietstocht in Groningen waar
ik heerlijk kon ademen en nu is het goed.
En dat kleine werk is ook fijn, dat ontdek ik
nu dat ik ook op klein vlak iets kan zeggen,
en dan kan ik gewoon naar buiten met mijn
materiaal, dat is ook heel fijn.
Ik heb nooit kunnen leven van de kunst,
dus ik heb altijd ander werk ernaast gedaan.
Ik werkte drie dagen per week als creatief
therapeut in Duin en Bosch, een psychiatrisch centrum. Daar heb ik ook gezien wat
er los komt bij mensen als je begint met
geleide fantasie. Bijvoorbeeld de opdracht:
maak een wereld. En wie mag daar dan
wonen. En wat is er dan in die wereld, hoe
ziet die eruit? Naar wie kun jij kijken vanuit
je huis, wat zie je? Als je bijvoorbeeld psychotisch bent, kun je die kleine wereld nog
wel aan. Vanuit die kleine wereld kun je dan
een verbinding maken naar de werkelijke
wereld.”
Hanneke’s vraag of de wereld een deur
heeft, kan ik niet beantwoorden (hoewel hij
me wel bezig houdt), maar als Hanneke een
deur opent, komt er daarna nog een deur en
nog één en nog één, dat weet ik wel zeker.
Nieuwsgierig geworden?
Hanneke’s werk is te zien via www.hannekedikboom.nl
De mapjes met kaarten zijn te koop á € 15,per 10 stuks.
Hanneke heeft ook een map gemaakt met
12 overpeinzingen (losse vellen met tekeningen en gedichten, geprint op een hoge
kwaliteit papier, beter dan zeefdruk) á € 40,per stuk. Daarvan zijn er nog twee te koop.
Als je serieus geïnteresseerd bent, kun je
bellen om het werk te zien, via 020 3206368.

Kun je nog
een sociale
huurwoning
krijgen in
Amsterdam?
Sinds 1 januari van dit jaar is de nieuwe
regeling ‘Passend toewijzen’ van kracht:
een beperking in het aanbod van sociale
huurwoningen voor mensen met een
bruto jaarinkomen tot 22.100,- euro.
Deze huurders mogen alleen reageren op
woningen met een huur tot 586,68.

B

en je op zoek naar een woning met een
huur per maand tot 586,68, dan zie je
drie categorieën: Woonwensen (direct gekoppeld aan je profiel), Aanbevolen aanbod
(waarover de infolijn van Woningnet zegt
dat het mensen het idee aanreikt dat ook
buiten Amsterdam, in de regio Amsterdam,
gezocht kan worden.) en Passend Aanbod,
hier worden woningen aangeboden met een
huur tot 586,68. Een woning kan echter in
drie categorieën geplaatst worden en wordt
dan ook drie keer meegeteld. Het werkelijke
aantal aangeboden sociale huurwoningen
is veel lager dan de som van de drie categorieën.

Een voorbeeld

In de week van 7 juni zou je denken dat er
104 sociale huurwoningen worden aangeboden. Het aantal bij Woonwensen blijkt
te kloppen: 26 sociale huurwoningen in
Amsterdam. Bij Aanbevolen Aanbod lijken het er 19 maar het zijn er slechts 4, in
de regio. 15 sociale huurwoningen worden
dubbel geteld, ze zijn al eerder aangeboden
bij Woonwensen. Bij Passend aanbod lijken
het er 58, maar het zijn er maar 15. De overige 43 zijn ofwel reeds vermeld in de andere categorieën ofwel sociale huurwoningen
buiten de regio, vrijsectorhuur en parkeerplaatsen. Het werkelijke totale aanbod in de
regio Amsterdam is niet 104, maar 35 sociale huurwoningen in Amsterdam en 12 sociale huurwoningen buiten Amsterdam.

Hogere huren

Woonduur en voorrang

Een woonduur van 39 jaar en
dan?

Wat zal de toekomst brengen?

Huurders kunnen tegenwoordig niet meer
reageren op woningen, waar het tot vijf jaar
geleden nog de normaalste zaak van de wereld was om op in te schrijven. De woningen zijn voor hen te duur geworden. Een
(letterlijk) klein voorbeeld: voor 31 m² in
de Hugo de Vrieslaan 131hs betaal je tegenwoordig 723,78. De doorberekening van de
WOZ-waarde waardoor een woning aanzienlijk meer punten heeft gekregen waarmee de hoogte van de huur wordt bepaald,
en de ingevoerde verhuurdersheffing hebben daartoe geleid. Mijn woning in de Pijp
had 62 punten en heeft er nu 120, een vermeerdering van 58 punten. Het is een woning zonder douche of badkamer.

Een oriëntatie op verhuizen vijf jaar geleden leidde voor mij tot de conclusie dat de
huren door de opwaardering van de woningen door minister Donner te hoog waren geworden. Wie besefte toen dat de huren nog explosiever zouden gaan stijgen?
Terug naar de oriëntatie van vijf jaar geleden. Er werd een huis in de Waalstraat aangeboden en op de ranglijst van gegadigden
stond ik nummer 5. Het aantal reacties was
202. Kort geleden werd er weer een huis
in de Waalstraat aangeboden. Nu stond ik
nummer 66, het aantal reacties was dit keer
1011. In vijf jaar tijd is het aantal reacties op
een woning in dezelfde straat gestegen van
202 naar 1011 en is mijn positie op de ranglijst van gegadigden gedaald van 5 naar 66.
Ondanks mijn woonduur van inmiddels 39
jaar.

De kans op een toewijzing bij mooie aanbiedingen (die er ook tussen zitten) is heel
klein. De invloed van de woonduur is zeer
gering. Kandidaten met urgentie en indicaties (voorrangskandidaten, 65+/MI/WVG/
WMO, en zéér veel stadsvernieuwingskandidaten) gaan altijd voor.
De woningmarkt creëert nog meer stadsvernieuwingskandidaten. Na een forse renovatie van een huis, wie weet het na jaren
eindelijk aanpakken van het slepende achterstallig onderhoud, zal het rendement
aanzienlijk toenemen. De hoogste prijs
binnen de sociale huurgrens, een nog hogere prijs binnen de vrije sector of de woning wordt verkocht. Veel huurders moeten
daardoor (ongewenst) hun huis verlaten.
Veel Amsterdammers zitten zo in een akelig schuitje. Hoe wordt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties aan de afspraak gehouden die zij met de gemeente
gemaakt heeft: “Het in een lager tempo liberaliseren van delen van hun sociale woningvoorraad en het minder verkopen van deze
sociale woningvoorraad”? Hoe blijven sociale huurwoningen behouden? Hoe wordt
iemand ooit nummer 1 op de ranglijst van
gegadigden? Waartoe dient het behoud van
woonduur als je zelfs met een woonduur
van 39 jaar nauwelijks een woning kunt vinden?
Saskia Koster
61 jaar, in Amsterdam geboren en getogen

Twee wachtlijsten

Woningnet maakt voor de sociale huurwoningen onderscheid tussen de twee
groepen huurders, de 710-huurders en de
586-huurders’. De 710-huurders mogen op
alle aangeboden sociale huurwoningen reageren, ook op die met een lagere huur; de
586-huurders mogen alleen reageren op de
woningen met een huur tot 586,68. Dit zal
uiteindelijk leiden of heeft al geleid tot twee
wachtlijsten van sociale huurwoningzoekenden.
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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

WELKOM

Amsterdam-Centrum
Fysio- en Manuele Therapie

Sint Antoniesbreestraat 88
Tel: 020-623 1706
E-mail: info@fysio-amsterdam.nl
www.fysio-amsterdam.nl
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Kijk op rabobank.nl/ikgastarten
Een aandeel in elkaar

De bomen in de tuin van Walenburg

I

n de voormalige daklozenopvang Walenburg aan de
Montelbaansstraat – tussen de Oude Waal en de Recht
Boomssloot – komen 17 appartementen. Als alles is verkocht gaat er verbouwd worden.
Eigenaar Walenburg BV wilde de drie bomen aan de kant
van de Nieuwe Ridderstraat kappen: een grote esdoorn tegen
de gevel, een prunus langs de afscheiding en een hulst, waar
overigens nog maar een stam van een meter van over was. De
Bestuurscommissie Centrum verleende daarvoor op 21 april
2016 een vergunning, met de verplichting om één (1) boom
terug te plaatsen.
Met 20 omwonenden hebben we bezwaar aangetekend tegen de kap van de bomen. De argumenten van de gemeente
dat de bomen geen bijzondere waarde zouden hebben en ook
geen bijzondere functie vervullen voor de omgeving hebben
we betwist. Er waren voor ons veel redenen om de bomen te
behouden.
In het gebied tussen Recht Boomssloot en Oude Waal
(Lastage) zijn ooit prunussen geplant. Deze zijn zeer geliefd
in de buurt door hun prachtige roze bloemenpracht in het
voorjaar. De prunus in de tuin van Montelbaanstraat 6 geeft
de verbinding aan met de rest van de Lastage. De omwonenden beschouwen de Lastage nog steeds als één binnenterrein. Bij het toenmalige stadsdeelbestuur is vaak aandacht
gevraagd voor de tuinen en erven, en gepleit voor het creëren
van een binnentuin in plaats van de nu gerealiseerde woningen in het oude bedrijf van Blom. Twee daken van Blom
zijn uiteindelijk met groen bedekt met medewerking van de
Bestuurscommissie Centrum. Als de bomen van Walenburg
verdwijnen is er in de Nieuwe Ridderstraat geen boom meer
te vinden.
De bomen hebben ook een bijzondere functie waar het gaat
om verbetering van de luchtkwaliteit en bestrijding van het
hitte-eiland effect.
In het Gebiedsplan 2016 voor postcodegebied 1011 schrijft
de bestuurscommissie: “De bewoners en ondernemers in
deelgebied 1011 hechten veel waarde aan groen in de buurt.
Veel bewoners hebben geen tuin en vinden daarom groen in
de openbare ruimte erg belangrijk”. In het gebiedsplan staat
ook dat er aandacht moet zijn voor de luchtkwaliteit. In de
Valkenburgerstraat en op Prins Hendrikkade worden de normen daarvoor ver overschreden. In de gemeentelijke Agenda
Groen 2015-2018 staat dat ‘elke Amsterdammer straks een
groene omgeving in de buurt moet hebben’. En ‘meer groen in
de stad voor een prettig leefklimaat, koeling en waterberging’.

Ondertekening van afspraken met omwonenden op 20 juli
(op de foto Marianne Dijkman van Walenburg BV en Lineke
Joanknecht) foto: Ria Stalman.

De prunus en de bomen aan de Nieuwe Ridderstraat, foto:
Lineke Joanknecht

En: ‘In een duurzame stad vervullen bomen een sleutelrol.
Bomen verdampen veel water en dit heeft een verkoelend
effect. Onder een boom kan het op een hete dag zo’n 10 tot
15˚C koeler zijn (Wageningen Universiteit, 2012). Bomen
vervullen dus een belangrijke functie in het dempen van zomerhitte. Daarnaast kan de groeiplek van een boom, als deze
goed is ingericht, een functie vervullen voor het tijdelijk vasthouden van regenwater.’
Van alle groen blijken bomen het meest effectief bij het opnemen van fijnstof uit de lucht.
Omwonenden hebben het hitte-eiland-effect gemerkt na
het recent kappen van bomen op de Recht Booms- en Krom
Boomssloot voor het herstel van de kademuren.
Om al deze redenen vonden we het advies: ‘terugplaatsing van 1 boom’ wel bijzonder mager. We willen geen enkele
boom meer kwijt!
Om er voor te zorgen dat het kappen zou worden opgeschort vond op 10 juni een zitting plaats bij de voorzieningenrechter. Die ochtend was al begonnen met de kap van de
esdoorn. Na fors aandringen van onze kant en telefonisch
contact met de rechtbank en het stadsdeel werd die kap gestaakt. De rechter besloot alleen een oordeel te geven over de
kap van de esdoorn, omdat Walenburg BV ter zitting aangaf
dat ze de bomen langs de schutting voorlopig wilden laten
staan en bereid waren tot overleg met de omwonenden. Op 5
juli kwam de uitspraak. De esdoorn mag gekapt worden, omdat hij te dicht op de gevel staat en de wortels schade toebrengen aan de fundering.
Op 30 juni was de hoorzitting van de gemeente, waarin
afspraken zijn gemaakt over het intrekken van de kap van de
prunus.
En op 20 juli 2016 zijn er uiteindelijk afspraken ondertekend door Walenburg BV en de omwonenden waarin is afgesproken dat de prunus en de andere boom langs de schutting
aan de Nieuwe Ridderstraat zullen blijven staan en ook door
nieuwe bewoners (middels hun koopcontract) niet gekapt
mogen worden. Daarnaast wordt er een prunus bijgeplaatst.
In goed overleg zijn de afspraken uiteindelijk tot stand gekomen en naar tevredenheid van de omwonenden.
Lineke Joanknecht
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Dansen van de Zanddwarsstraat naar Afrika

‘D
D

e lente was veel mooier toen ik
jong was. En dat de meisjes mooier
waren, is het laatste wat ons oudjes blij maakt.’ Dat schreef Bertold Brecht
toen hij 25 was en zich probeerde voor te
stellen hoe het zou zijn om oud te zijn. Ook
nu proberen jonge theatermakers zich soms
in te leven in die toekomst die voor ouderen het leven van alle dag lijkt. Irina Hüfner
ademde de woorden van Bertold Brecht
nieuw leven in door met oudere amateurs
een voorstelling te maken als onderdeel van
haar opleiding tot dansdocent.

De intelligentste bijdrage kwam van Enero
Moestalam die hakkende gabbers opvoerde.
Het monotone puur ritmische gespring van
een groepje fanatieke gabbervrienden gaat
geleidelijk over in de rituele bewegingen
van de Nieuwzeelandse haka, zoals die ook
voor internationale rugbywedstrijden gebruikt wordt. Een verrassende keuze – het
hoogspringen van de Masai lijkt op zich
immers meer op hakken. Maar de intensiteit van ‘hakkuh’ heeft inderdaad meer te
maken met de krijgersmentaliteit van de
Maori.

Herman Feddema van de Zanddwarsstraat
danst mee. Hij is de tachtig al gepasseerd en
samen met vier oudere dames opent hij de
presentaties. Correct en stijlvol neemt hij
zijn hoed af voor het publiek na de laatste
danspas. Feddema: “Ik heb het altijd heerlijk gevonden om te dansen. Veel mannen
van mijn leeftijd hebben nog wel oog voor
de schoonheid ervan, maar durven zelf
gewoon niet meer.” Natuurlijk, de bewegingen zijn minder spectaculair, maar met wat
humor en een interessante choreografie is
‘Auf den Tanzboden wächst kein Gras’ een
aardige openingsdans.

Het witte spuug
De vrouw als slachtoffer blijft als thema nog
steeds veel mensen boeien. Daarvoor werd
het publiek naar de toiletten en de doucheruimte gelokt. De eerste minuten keken
we naar de achterkant van een danseres in
ondergoed. Jawel, nog steeds jarretelgordels
en alles. Op het laatst blijkt de vrouw gek te
zijn en ze kliedert haar hele gezicht onder
de lippenstift voordat ze ons toekrijst dat we
naar de badruimte daarnaast moeten gaan.
Onder de veelzeggende klanken van ‘Fuck
that bitch’ gaat de gekte door totdat de danseres onder de douche wordt gezet.
Kunnen mannen slachtoffer zijn als het
om heteroseks gaat? In de muziek natuurlijk heel vaak, maar in de beeldende media
veel minder. Neukende mannen zijn immers dikwijls niet op hun voordeligst en
komen daarom weinig frontaal aan bod
in seksscènes. Choreografe Merel Franx
kiest wel voor die originele blik. Zij stelt
zelf: «Hongerige wolfjes, helden op sokken,
tuig van de richel, het ontroerd (SIC) me».
Haar trillende en schuddende dansers laten
zich eerst op de rug zien en dan liggend op
de rug. Later neuken ze gedrieën de vloer
waarbij de voorste de tong wit laat kleuren

Hakkuh
En toen? Toen spatte de energiebom van
jonge dansers het toneel op. Ze renden,
stampten, lieten vallen, draaiden en sprongen weer op. In vier presentaties worstelden
de choreografen zich een weg naar hun plek
in de wereld; wat is het om een man te zijn?
Wat betekent het om een vrouw te zijn? Een
worsteling die doet denken aan de maalstroom van jonge en oudere mensen op
jacht naar geluk langs de terrassen van de
Nieuwmarkt. Als de regen tenminste een
paar dagen ophoudt te stromen.
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door zijn spuug. Tja, gênant is het wel. Totdat ze uitgeput omrollen en het toneel verlaten.
Lollig
‘Pleasure’ van Jaloe Tielens is totaal anders. Drie danseressen stellen zich voor als
Lotte, July en Asma. De een is wat dikker,
de andere is dunner, er is een stoere, en een
lachebekje met een hoofddoek. Ze willen
gewoon een lollige en gezellige danspartij
laten zien en halen het publiek over om mee
te klappen.
Pure Afrikaanse schoonheid sluit de voorstellingen af met ‘If Africa were a person she
should be a woman’ van Christine Karani. Waarom dat zo zou moeten zijn, is niet
helemaal duidelijk, want het verhaal wordt
verteld in een onbegrijpelijke taal (zou het
Swahili zijn?). Daarbij traditionele, maar
abstracte Afrikaanse dans uitgevoerd door
twee prachtig geklede vrouwen.
Flash mobs
Opvallend aan de presentatie van de derdejaarsstudenten Dansdocent is de enorme
variatie aan dansvormen en stemmingen.
Ja, er is wel een overkoepelende titel – ‘Prikkelbaar’, maar het woord is wat gratuit. Behalve een losse associatie met prikkels dan.
Het laat wel duidelijk zien dat er veel verjongingskracht schuilt in de Theaterschool.
Wat zou het fijn zijn als er meer openheid
en samenwerking tussen buurt en school
was. Flash mobs op de bruggen en pleinen,
theateraanbod in de buurtbladen, gezamenlijke projecten in de tradities van het Pintohuis, de Aprilfeesten, de Boomsspijker, de
Vrijwilligerscentrale enzovoort. Wie neemt
de eerste stap in dit nieuwe academisch
jaar?
Anneke Hesp

FOTO ENERO MOESTALAN

De Theaterschool is
na 20 jaar niet meer
weg te denken uit de
Jodenbreestraat. En
wie aan de achterkant
op de Snoekjesgracht
oversteekt voor de
nodige boodschappen, krijgt vaak een
vleug dans mee
vanuit de oefenzalen.
Maar de buitenstaanders worden ook naar
binnen gehaald als
publiek. Of als amateur bij regisseurs,
choreografen en
docenten in
opleiding.

Rondje

column

E

Henk Oldeman

lke dag hetzelfde rondje met je hondje lijkt een doodvervelende zaak. Om dat te voorkomen wissel ik nogal
eens af. Maar één rondje doe ik graag en vaak. Ik fiets
dan over de Scharrebiersluis en kom door het poortgebouw
het Entrepotdok binnen. Op het pleintje achter de poort zet
ik mijn hondje Tanne uit het fietsmandje op de grond. Het
voelt eigenlijk niet als een echte stadsstraat, het Entrepotdok.
Aan de linkerkant staan hoge pakhuizen, nu tot woningen
omgebouwd, en aan de rechterkant zie je het water van het
dok en daarachter de verschillende aanzichten van Artis.
Die onbebouwde rechterkant geeft een gevoel van ruimte.
Er is weinig verkeer en toezichthouders kom je niet vaak
tegen, dus Tanne kan ongestraft loslopen. Zij loopt dan over
de stoep met de illusie van vrijheid en ik fiets er langzaam
achteraan. Zij bepaalt de snelheid waarmee wij vorderen en
ze kan naar believen snuffelen en scharrelen, want het is háár
rondje.
Ooit waren er werkzaamheden
aan de gang. Mijn blik werd toen
getroffen door een autootje met
als nummerplaat “DRIVER ED”.
Hoe simpel zou het zijn, dacht ik,
wanneer alle nummerplaten de
naam van de chauffeur zouden
aangeven in plaats van een nietszeggende combinatie van cijfers
en letters. Zou het verkeer dan
niet persoonlijker en misschien
zelfs vriendelijker worden?
Een andere keer zag ik tegen
een van de gevels een bakfiets met een oranjegekleurd frame staan met het opschrift
‘Clockwork’. Een duidelijke verwijzing naar de film ‘A Clockwork Orange’ van Stanley Kubrick, die in de jaren zeventig
veel controverse veroorzaakte wegens de gewelddadige scènes. Ik heb de film indertijd zowel geboeid als met afschuw
bekeken en was nu weer helemaal terug in 1972.
Verderop komen Tanne en ik bij de Entrepotdoksluis. De
brug daar bestaat uit twee delen, elk uitgaand van een van de
oevers. Die delen ontmoeten elkaar in het midden en kunnen ieder naar hun eigen oever draaien. Nooit heb ik meegemaakt dat die brug geopend werd. Het viel me al eerder op
dat de twee delen niet precies in elkaars verlengde aansluiten,
de metalen band die de stoep scheidt van de rijweg toont op
het deelpunt een verschil van ongeveer vijf centimeter. Dat
zou een lelijke scherpe punt betekenen waar fietsers zich aan
zouden kunnen bezeren. Op die plek, zag ik toen, heeft een
goede geest ooit een stuk ijzer aan die metalen band gelast,
waardoor het gevaar was geweken. Steeds als ik weer over die
brug kom vraag ik me af wie toch
zo zorgzaam zou zijn geweest.
Iemand van Wegen en Bruggen
van de gemeente, of misschien
gewoon een betrokken bewoner?
Aan het einde, bij het postzegelparkje, draaien we om. We
gaan weer terug, zien alles in
omgekeerde volgorde, verlaten
het dok weer door de poort en
komen bij de Scharrebiersluis.
Eens werd die net opgehaald
vóór ik kon passeren. Ik zag dat

de techniek daarvan werkt met twee grote kwartcirkelvormige tandsegmenten. Die worden aangedreven door een tandwiel en brengen zo het wegdek van de brug omhoog. Ik stond
geboeid te kijken hoe dat in zijn werk ging. Allengs echter
werd ik zeer ongerust. De punten van de tandsegmenten waren al bijna de grond genaderd en het brugdek was nog maar
halverwege opgehaald. Dat moest wel mis gaan. Maar tot
mijn grote verwondering en geruststelling opende de aarde
zich, in de vorm van twee metalen kleppen, en nam de twee
segmenten liefdevol in zich op. Gefascineerd bedacht ik hoe
een ingenieur veel jaren geleden dit systeem moest hebben
ontworpen.
Diezelfde keer passeerden we de inmiddels weer gesloten sluis, Tanne in haar mandje. Op weg naar huis bedacht
ik dat Tanne ook op de Valkenburgerstraat best op de stoep
los zou kunnen lopen, en ik op het fietspad langzaam achter
haar aan. Ik zette haar dus weer uit het mandje op de stoep
en blij liep zij voort. Zij liep een meter of tien voor mij uit.
Opeens werd ik gepasseerd door een bescooterde handhaver. Aan zijn rug kon ik zien dat hij zich gelukkig voelde
een loslopend hondje te zien. Hij minderde vaart en reed
gelijk op met Tanne. Weer vijf meter achter hem fietste ik, in
hetzelfde tempo. Zo nu en dan kwam Tanne iets tegen wat
besnuffeld moest worden, dan stonden wij gedrieën stil. Tenslotte kwamen wij aan de ingang van de parkeergarage daar.
Uit eerdere wandelingen wist Tanne dat zij daar niet mocht
doorlopen voordat ik gezegd had “ga maar door”, dus zij ging
zitten en wachtte daarop. Ook de handhaver stopte. Hij keek
gelukkig niet om of in de rondte. Zo wachtten wij allen, één,
twee, wel drie minuten. Net toen ik besloten had om mij dan
maar aan de handhaver bekend te maken en de boete voor
lief te nemen, verloor hij zijn geduld en reed door, duidelijk
verongelijkt.
Weer thuis heeft Tanne een verdiend botje gekregen en ik,
van mijzelf, een onverwachte borrel. Wij mijden voortaan de
Valkenburgerstraat.

OpNieuw 11

77
02
0-

54
06
-

Schilder

76
73
0

Engel

22

Jasper

65
49

www.jasperengelschilder werken.nl

werken

info@jasperengelschilder werken.nl

Koningsstraat 19

-

020-3200611

-

www.ilsogno.eu

Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938

Zeedijk 129
Telefoon 020 – 624 20 70

12 OpNieuw

www.zeedijk129.nl

"Critical journalists not allowed", tijdens het bezoek van Poetin

Weesperflat viert 50-jarig bestaan
Iedereen kent de studentenflat aan de Weesperstraat,
die in de volksmond lieflijk De Weesper of ook wel de
Weesperflat wordt genoemd. De oudste studentenflat van
Nederland bestaat 50 jaar! En dat wordt uiteraard groots
gevierd!
Op 17 september wordt het Jonas Daniel Meijerplein feestelijk ingericht en verwelkomt de Stichting Weesperflat 50
twintig generaties (oud-)bewoners. Niet alleen zal het een
geweldig weerzien zijn van oud-huisgenoten, ook is er een
divers programma: een symposium, rondleidingen en muziek door flatgerelateerde musici.

Jij ook hier?

Het programma start in de middag met een symposium
‘Rebels, ruig en rauw’ waar panelleden waaronder Herman
Hertzberger, architect van de Weesperflat van Architectenbureau Herman Hertzberger, Leon Bobbe, directeur van
woningcorporatie De Key en oudbewoners, zullen aanschuiven en zich uitlaten over de ontwikkeling van studentenhuisvesting en startershuisvesting. Primair is het festival
Weesperflat 50 de uitgelezen plek voor oud-bewoners om
met elkaar herinneringen op te halen. Op die manier functioneert het festival dan ook als reünie.
Nog steeds delen zeventien studenten een afdeling met een
grote keuken/woonkamer, balkon, 2 douches, 2 wastafels
en 2 toiletten. De afdelingstelefoon is 10 jaar geleden wél uit
gebruik genomen. Het ontwerpen van de studentenflat aan
de Weesperstraat was Hertzbergers eerste opdracht, in 1963.

Hij ontving er de Amsterdamse architectuurprijs voor in
1968. Het gebouw is door de gemeente Amsterdam erkend
als monument.
Op deze feestelijke dag zal het JD Meijerplein bol staan
van live optredens van o.a. bandjes van oud-bewoners en die
gebruikt hebben gemaakt van de oefenruimte, daarnaast is
er eten en drinken in de feesttent. Er is verder genoeg te zien
door aan te haken bij een van de vele rondleidingen langs afdelingen en langs exposities die o.a. in de Kijkdoos en in de
oude Creatieve Ruimte De Doos te zien zullen zijn.

Tastbare herinneringen

De documentaire over de architect van de flat, Herman
Hertzberger, is geproduceerd door Jaap Veldhoen en zal in
première gaan tijdens het symposium. Als klap op de vuurpijl zal een voorproefje gegeven worden van het uit te brengen boek over de Weesperflat, vol met verhalen en foto’s over
de roemruchte geschiedenis. Hieraan is meegewerkt door
Herman Hertzberger en vele oudbewoners.

Tickets/boek:

Voor dit evenement zijn tickets en het boek verkrijgbaar via:
https://www.yourticketprovider.nl/events/13433-50-jaarweesperflat/
Meer informatie en het volledige programma is te vinden op
de website: www.weesperflat50.nl.
De stichting is op zoek naar de eerste en volgende generaties
bewoners!
Zij kunnen zich melden via pers@weesperflat50.nl
Voor contact: Cliff van Dijk – 0620583677
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BUURTBERICHTEN

Bronja Jongejans

Als gevolg van het verleden van onze buurt
is de samenstelling van onze bevolking nogal divers. Met andere woorden, er wonen
veel bijzondere mensen in onze buurt. Wij
kijken er niet zeer van op als iemand anders
is en anders doet dan de doorsnee Nederlander.
Zo iemand was Bronja Jongejans. Geboren
als Jan Jongejans, kreeg hij in de loop van
zijn leven steeds meer het gevoel het verkeerde lichaam te bewonen. De drang naar
vrouw-zijn werd zo sterk dat hij het zeer
moedige besluit nam ‘uit de kast’ te komen.
Hij noemde zich ‘Bronja’ en kleedde zich
daarna als vrouw. Zijn echtgenote Thea,
even dapper als hij, heeft samen met hem
die verwarrende tijd doorstaan. Ze vonden

Programma Huis
De Pinto najaar
2016
Huis De Pinto
Sint Antoniesbreestraat 69
1011 HB Amsterdam

Thea en Bronja Jongejans

een nieuwe vorm van toch gelukkig samenleven.
In het oktobernummer 2006 van OpNieuw
is een interview met Bronja opgenomen.
Dat gelukkige leven heeft ruim tien jaar
mogen duren. Op 12 juli jl. is Bronja overleden.

Het Zeedijkkoor zoekt nieuwe leden

Het wordt een fijn, druk najaar in Huis
De Pinto. Met optredens, tentoonstellingen en andere evenementen. We
verwachten ook veel nu nog niet
ingeplande activiteiten. We staan
open voor organisaties en partijen die
onze ruimtes willen gebruiken voor
vergaderingen, cursussen, lezingen,
boekpresentaties of manifestaties.
Wist u dat Huis De Pinto een officiële
trouwlocatie is geworden?
Huis De Pinto is open van maandag
t/m vrijdag van 10.30 tot 17.30 en op
zaterdag van 13.00 tot 17.00.
Iedereen is welkom aan de koffietafel
in de voorruimte, in de rustige
leeszaal en in de sfeervolle binnentuin. Kijk vooral op de website www.
huisdepinto.nl voor het actuele
programma en volg ons op Facebook.
18 september - Muziekmatinee op
de zondag-middag
aanvang 16.15 uur, zaal open
15.45 uur
Machiko Takahashi, fluitiste met
sopraan Young-Hee Kim met een
bijzonder programma voor dwarsfluit
en zang. Na de pauze “Play it Again
Fred!” - Een combinatie van muziek
en beeld met pianiste Frederique
Lucanet. Zij speelt de 24 jazzy preludes van Nicolai Kapustin.

Het repertoire van Het Zeedijkkoor bestaat uit ‘n zeventigtal unieke Nederlandstalige levens- en kleinkunstliederen. Centraal staat de betaalde liefde en het leven op
en rond de Zeedijk en de rosse buurt van
Amsterdam. Dames van lichte zeden, hun
klanten, de kroegen, het plezier en de zorgen. Veel liedjes zijn afkomstig uit de kleinkunstwereld, met teksten van o.a. Jan Boerstoel, Lennaert Nijgh, Willem Wilmink,
Friso Wiegersma en Drs. P.
Het begon allemaal in het voormalige stamcafé Verhoeff op de Zeedijk. Daar werd
steeds vaker door stamgasten aan de tapkast
gezongen, zodat men besloot een écht koor
op te richten. De eerste officiële repetitie
vond plaats in september 1993 in buurthuis
De Boomsspijker, nu nog steeds de oefenruimte van het koor.
Na jaren enthousiaste inzet van koorleden
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én dankzij de professionele leiding van dirigent, pianist en arrangeur Paul Tijink heeft
het koor zich kunnen ontwikkelen tot een
gemengd koor van ongeveer 40 leden, met
een ‘eigen gezicht’ en wordt het geprezen
om zijn uitbundige aankleding en optredens.
In 2018 bestaat Het Zeedijkkoor 25 jaar. Dat
wordt gevierd met een jubileumconcert.
Maar eerst zoeken we nog wat nieuwe leden
uit de buurt. Bent u bereid elke maandagavond uw muzikale stem te verheffen en ons
repertoire te leren kennen en bent u tussen
25 en 65 jaar? Vul het formulier in op onze
website www.zeedijkkoor.nl, of stuur een
mailtje info@zeedijkkoor.nl. Ook bereikbaar per post : Het Zeedijkkoor, p/a Buikslotermeerplein 45, 1025 WR Amsterdam
Marijke Winnubst. winnubst@kpnmail.nl
Tel 020-6230605

20 september - Spreekstof #11
Smaken verschillen
aanvang 20.00 uur, zaal open
19.30 uur
Over de Culinaire geschiedenis van
Amsterdam. Met kookhistorica
Marleen Willebrands en filosofe en
culinair recensent Hiske Versprille.
Gekookte tulpenbollen en gastronomische muziek worden op smaak
geserveerd bij Spreekstof.
25 september - Ik word een heel
blij visje
Een magische theaterbeleving voor
peuters en kleuters ( 2+ t/m ongeveer
5)
aanvang 10.30 zaal open 10.00 uur.
Een peutermeespeeltheatervoorstelling door Theaterduo Kees & Koos.
Een echte zomervoorstelling over het
strand, de zee en alles wat daarbij hoort:
‘Haaiaaien’, schatzoeken en natuurlijk
spelen in de golven.

Voor oktober staat
geprogrammeerd:
8 oktober Fred de Vries geeft een
lezing over mineralen en slijpen
(14.30 - 17.00)
9 oktober Koffieconcert in samenwerking met het Conservatorium
van Amsterdam
10 oktober Pintotonics n+1 weer
gewoon in Huis De Pinto, zoals
iedere tweede maandag van de
maand
12 oktober Boekbespreking Eric
de Brabander
14 oktober Titaantjes, een literaire
avond met een bekende schrijver
als hoofdgast en voordrachten
van beginnend literair talent van
de Schrijversvakschool
16 oktober Muziekmatinee op
zondagmiddag
Vanaf 16 oktober Nieuwe tentoonstelling
18 oktober Spreekstof #12
30 oktober Peutermeespeeltheater van Kees & Koos

B erichten uit de tekenklas 4
Zingend van plezier lopen de
kinderen als jonge eendjes
achter moeder aan naar de
Nieuwmarkt. Met een schort
voor, een tekenplank onder
de arm. We gaan een schilderij maken van de Waag.
Dat betekent veel meenemen: water, potten, lappen,
penselen, verf, paletten en
een groot zeil om op te zitten. Eenmaal geïnstalleerd,
pakt een windvlaag een
hoek van het zeil en vallen
de potten water om. Dat
mag de pret niet drukken.
De toeristen vergapen
zich aan het tafereel. Maar
de concentratie wordt er
niet door verstoord.
Met - als meestal - een
prachtig resultaat!
Mieke en Barbara

Ballet Nieuwmarkt

column

Maarten Henket
Wie?
Wat?
Waar?
Wanneer?
Decor
Kostuums
Choreografie
Muziek
Toegang

De jongens van het
marktkramenverhuurbedrijf
Het opruimen van de marktkramen
Nieuwmarktplein, oostzijde
Zondags, eind van de middag
De Waag
Werkkleding
Functioneel, zonder franje
Straatgeluiden (John Cage?)
Gratis

Een lege blauwe vrachtwagen met aanhanger komt het plein
oprijden en blijft stilstaan voor de Waag. De portieren van
de cabine gaan open, er komen een paar mannen naar buiten. Zonder zich aan iets te storen (fietsers, groepen toeristen) beginnen ze aan hun programma.
Er moet een twintigtal marktkramen afgebroken en op de
wagen geladen worden. Zo’n kraam bestaat uit verschillende
onderdelen: grote en kleine metalen staanders, een plankier,
een nokbalk en een zeildak. Bij de ontmanteling wordt eerst
het zeildak opgerold en afgenomen, daarna wordt de nokbalk verwijderd, dan komt het plankier en tenslotte zijn de
staanders aan de beurt. Alles wordt naar de wagen gedragen
en er op geladen. De daartoe benodigde handelingen en hun
volgorden liggen vast. Er wordt vrijwel geen woord gewisseld, ook niet bij de activiteiten die door twee man samen
worden verricht, als pas de deux: het oprollen van de zeilen
en het wegruimen van de plankieren.
De grote staanders zijn ongeveer twee en een halve meter
hoog en net zo breed, ze wegen naar schatting zo’n twintig
kilo. Ze zien er vanaf het terras aan de overkant uit als onaangeklede vogelverschrikkers zonder hoofd of als kledingstandaards voor reuzen. Ze worden door één danser recht-

standig opgetild, naar de wagen gelopen en op de wagen
gehangen, dit alles in één vloeiende beweging. Een prachtig
staaltje lichaamsbeheersing en evenwichtskunst.
Ook het op de wagen wippen van de plankieren is van een
grote schoonheid. Twee mannen houden het plankier vast,
ieder aan een korte kant, en na een paar jonasbewegingen
met gestrekte armen (bras allongés) laten ze het plankier op
de wagen landen, vrijwel zonder geluid, keurig horizontaal.
Het doet aan vroeger denken: twee vrouwen die zwijgend
samen een groot tafellaken uitslaan en opvouwen. In het
begin, als de wagen nog leeg is, nemen ze soms twee plankieren tegelijk. Later kan dat niet meer: de laatste plankieren moeten meer dan twee meter omhoog gejonast worden.
Ook die komen feilloos op hun plek terecht.
Na ongeveer een uur is alles klaar. Zonder applaus af te
wachten, zonder notitie te nemen van het publiek klimmen
de dansers in de blauwe cabine. De portieren gaan dicht, de
wagen rijdt weg, de voorstelling is afgelopen.
FOTO RENÉ LOUMAN
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GEDICHTEN

Als toerist (met voorkennis) in eigen stad blijven,
is een heerlijke periode van lanterfanten, koffie
drinken op terrasjes, nieuwe plekjes ontdekken.
Genieten van de levendigheid en je ergeren aan
toeristen. Met als buitencategorie toeristen op
een fiets. Vooral in de Nieuwe Hoogstraat en op
de hoeken van de kruisende straten zou je een
tuinstoel moeten pakken, drankje erbij, borrelnootjes... Dan hoef je niet naar de film. Het gaat
vaak net, net, net goed.
In de afgelopen vakantie ben ik bijna iedere
dag naar een echte film geweest. Met als absolute aanrader The red turtle. Prachtig.
Bij Broodbar van Barbara Barbarella (Kloveniersburgwal 18) komt de alliteratie en de
geur van goede koffie je tegemoet. Ook hangt er een grote poster van de cultfilm
Barbarella. Dus ik voelde me meteen thuis. Ook ligt de OpNieuw altijd netjes in een
rekje. Als je zin in puzzelen hebt, kijk je op een groot bord en kun je je eigen broodjes samenstellen. Anders bestel je een heerlijk eigen gemaakte taart. Eigenaresse
Barbara kocht kort geleden een hond en is gek op dat beest. Mijn dochter volgde
het goede voorbeeld en kocht vorige week ook een hond. Dat leverde in ieder geval
een bijzondere foto op en een gedicht.

Verstrooi me in het water van de Kromboomssloot
als ik tot as vergaan straks meemag in de rust van eeuwen
dan wil ik daar verdwijnen in het schroot
tussen gezonken boten en verdronken meeuwen
Werp die drie kilo maar in één keer van de brug
en zie, verstrooid als altijd zal het stof nog zweven
maar water oppervlak pakt vlug en brengt het naar de
bodem terug
genoeg verstrooid, genoeg gezweefd al heel m’n leven
diep in de modder naast een ouwe fiets
als voer voor kreeftjes en voor watervlooien
zal ik dan uitgedeeld aan klein geheim bestaan
verdwenen in zoetwaterwiegend niets
gelijk aan velen zijn, oh lievelingen! Zij die na hun einde
te voltooien
achtergebleven in de tijd, al lichtjaren vooruit waren
gegaan
Martijn van der Molen
O N D E R N E M E R S

I N

Het paaltje op de hoek
hoek van wel negentig graden
onneembaar
voor talloze vrachtwagens
piepjes latend rijden
de meeste terug
over de Oudeschans
maar ze wilden naar
de Snoekjesgracht
via die bocht van 90 graden!
soms rijden ze over hem heen
en dan ligt hij weer geknakt
met zijn holle binnenste te kijk
machteloos
na enkele dagen komt
er een nieuwe paal
daar staat hij in vers zand
zo gaat het al heel lang
ook deze wens ik toe:
sterkte!

D E

zij houdt van hond
ik van haring
de wereld rond
een openbaring
een bar is een plek
van brood en spelen
beleg en smeersel
in de kelen
bloemetjes buiten
klein terrasje
Barbarella, ik verras je
Fellini zie je
en veel magneetjes
druipende pudding
hondenreetje
lekkere koffie
prachtig hoekje
geen bartype
toch een bezoekje
Jorge

De
tijd begint
en eindigt weer.
De eeuwigheid is slechts
tijdelijk.
Ben
je in
nood? Geen nood!
Komt tijd, komt altijd
raad.

Hea

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

Black Gold

Op een regenachtige dag in augustus stap
ik binnen bij Black Gold. Ik kom voor een
gesprek met de eigenaar, Siebrand van Hengel. Hij wil graag wat bekender worden in
de buurt en wil daarom adverteren in OpNieuw.
Black Gold is een van die hippe specialty
coffee bars die de laatste tijd overal in de
stad verschijnen. Een nieuwe specialty coffee shop in een buurt waar een lange, bijzondere koffietraditie is, om de hoek bij de
voormalige koffiebranderij van Alex Meijer
(boek verkrijgbaar in de shop). Ik krijg
een espresso van Ethiopische bonen en die
smaakt voortreffelijk. Later proef ik nog
een Braziliaanse espresso, een totaal andere smaak maar eveneens erg lekker. Voordat
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Siebrand aanschuift aan tafel, legt hij nog
een plaat op de draaitafel. Relaxte muziek,
die een goed gesprek niet in de weg zit.
Op de CrowdAboutNow waar hij een campagne startte, zegt hij: “Tot nu toe was ik
vooral in m’n vrijetijd bezig als dj, muziekmaker en vinylverzamelaar. Ik ben van koffieliefhebber naar koffiefanaticus gegaan …
De droom eigen baas te zijn en daarbij muziek en koffie te combineren heeft zich in de
loop der jaren ontwikkeld. En nu is de tijd
rijp om die droom om te zetten in een inspirerende plek.”
De overbuurvrouw, die al zo’n dertig jaar in
de straat woont, is fan: “Ik koop en drink alleen zijn koffie. Best brownies ever!”

Siebrand van Hengel

Van Paletvereniging tot Open Ateliers
Ooit was er in de Nieuwmarktbuurt sprake van
een Paletvereniging. Maar wat dat inhield en wie
er bij betrokken waren, is door de tijd verdampt.
Anno 2016 bloeit de Stichting Open Ateliers.
Vanzelfsprekend is dat niet.

Aussy B

I

n de leegstaande panden rond het metrotracé in de Nieuwmarktbuurt waren in de zeventiger jaren van de vorige eeuw veel kunstenaars neergestreken.
Vaak maatschappelijk betrokken maar - zoals veel kunstenaars - met slechts een matig
inkomen. Een aantal zette zijn kunstenaarschap in voor de strijd tegen de metro en
snelweg. Bewaard gebleven affiches, foto’s,
schilderijen en een enkel beeld getuigen
daarvan. Toen er weinig meer te strijden
viel, werd de essentie van hun kunstenaarschap belangrijk en traden ze naar buiten.
Om zich te laten zien maar ook om werk
te verkopen. Behalve dat de Smederij werd
gebruikt als expositieruimte, vage herinneringen aan een paletvereniging en Aat Veldhoen die vanuit een bakfiets erotische printen van Hare Majesteit verkocht, is veel over
die initiatieven in de mist van de geschiedenis verdwenen.

Kunstenaars laten zich niet kisten

Met renovatie van de bestaande panden
naast - en de nieuwbouw op - het metrotracé raakten veel beeldend kunstenaars in de
knel. De opgeknapte panden en of nieuwgebouwde ruimtes konden slechts betrokken
worden tegen voor hen veel te hoge huren.
Om die reden maar ook omdat veel kunstenaars uit hun atelier waren gezet, werd
in 1993 door 100 kunstenaars een protesttentoonstelling gehouden in de Zuiderkerk. Het baatte nauwelijks. Velen zochten
dan ook ateliers in andere restgebieden in
de stad. Nochtans woonden er hier in 1993
nog veel beeldende kunstenaars. Van tijd
tot tijd troffen een aantal van hen elkaar al
dan niet toevallig in Lokaal ‘t Loosje op de
Nieuwmarkt. Waaronder Anita Mizrahi en
Robert Duyf. Ze maakten zich zorgen
over de positie van de kunstenaars. Hoewel de nieuwbouw in volle gang was, had

Winfried Scholz

de Nieuwmarktbuurt nog steeds een slecht
imago vanwege drugsoverlast en criminaliteit. De kunstenaars hadden daar last
van. Volgens Anita ontstond toen spontaan
het initiatief tot het openstellen van de ateliers voor een breed publiek. Potentiële kopers en geïnteresseerden konden zodoende
kennismaken met de kunstenaars en de resultaten van hun werkwijze. De Open Ateliers Nieuwmarkt waren geboren en Robert
Duyf werd voorzitter van de nieuwe stichting. De gemeente, het Amsterdamse Fonds
voor Kunsten (AFK) en diverse sponsoren zorgden voor subsidie. Deelnemende
kunstenaars kregen daarvan een bedrag
om hun atelier representatief te maken. Er
kon behalve thuis geëxposeerd worden in
de vele gebouwen toen nog leeg stonden.
Waaronder De Waag, de synagoge in de Uilenburgerstraat en Trust (nu Compagnietheater) aan de Kloveniersburgwal.
Het initiatief bleek zowel voor de kunstenaars als voor het aanzien van de buurt een
succes. Open Ateliers Nieuwmarkt was de
eerste in zijn soort in Nederland en kreeg
veel navolging.

Meer debat gewenst

Was Open Ateliers Nieuwmarkt (OAN)
aanvankelijk een platform voor uitsluitend
professionele beeldende kunstenaars, de
laatste jaren nemen ook amateurs deel. Niet
echt vreemd gezien de uitgedunde populatie aan professionele kunstenaars. Dat verschil in achtergrond wringt zo nu en dan,
want kwaliteitscriteria zijn er nauwelijks.
Waar de beeldende kunst ophoudt en het
‘maar wat aan rotzooien’ begint, is in de
praktijk nauwelijks vast te stellen. Het debat
over de inhoud en kwaliteit van kunst wordt
niet gevoerd, omdat wordt deelgenomen
als individu. Renate Jacobs, beeldend kunstenaar, neemt soms deel aan de OAN maar

is ook lid van kunstenaarsvereniging Sint
Lucas. Daar wordt soms wel gedebatteerd
maar dat zou naar haar smaak veel intensiever kunnen. De rol van de beeldende kunst
is immers sterk aan het veranderen. Stond
de kunst in de middeleeuwen nog voornamelijk in dienst van de kerk en of het hof, in
de huidige tijd leven we in een overweldigende beeldcultuur en wordt de rol van traditionele kunsten naar de achtergrond gedrongen. Vooral het willen behagen lijkt de
bovenliggende drijfveer. De resultaten kunnen oog- en of hartstrelend zijn maar dat
is te weinig. Renate en Anita bezweren dat
vooral het onderzoekende en vernieuwende
karakter de essentie is van kunst en haar onmisbaar houdt.

Jong elan

Met ingang van 2016 vormt een piepjong
bestuur het hart van de Open Ateliers. Marit van Dijk (23) afgestudeerd in cultureel
erfgoed en nu student sociale geografie,
Daan de Jager (24), student humanistiek en
Elvira Swart (27), student creatief vakman
hout en meubilering zijn vanwege hun organisatorisch talent door het oude bestuur
gevraagd het stokje over te nemen. In de
traditie van het OAN richten ze zich vooral
op het organiseren van de centrale tentoonstelling, de publiciteit en het betrekken van
de kunstenaars. Kunst leeft nog steeds. Onder het veranderde gesternte hebben zich
ruim zestig mensen ingeschreven. Al is de
tegemoetkoming in de kosten verdwenen
en moeten ze nu inschrijfgeld betalen.
Op 1 en 2 oktober 2016 kan het publiek tussen 12:00 tot 18:00 uur kennismaken met de
beeldende kunstenaars, hun werk en hun
werkwijze. Vaak thuis, maar ook in daarvoor opengestelde ruimten waar meerdere
kunstenaars op de aangegeven dagen hun
werk exposeren.
Deelnemende kunstenaars krijgen een plek
op de centrale expositie in het House of
Crafts op Oude Schans 21, op de website, op
de routekaart van het evenement en in het
krantje dat huis aan huis wordt verspreid.
Tevens wordt van hun werk een kenmerkende ansichtkaart gemaakt. Nieuw is de
speciaal voor kinderen uitgezette route.
Een weekend om de schilder achter het
schilderij of het atelier van de buurman te
leren kennen, of gewoon een mooie wandeling te maken. Maar wat sluimert is toch
de vraag hoe het zat met de Paletvereniging.
Wie het weet mag het schrijven.
Info: www.ateliersnieuwmarkt.nl
Evert van Voskuilen
Met dank aan Jan van Goor, Renate Jacobs,
Daan de Jager en Anita Mizrahi
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€ 24 ,95
pmnd

DE AmsTErDAmsE KooKsCHool

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

werken met ADEM & STEM voor meer
´lucht´ - energie - zelfvertrouwen - rust - inspiratie
020-6209742 mariarijnbout@gmail.com
www.mariarijnbout.nl
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5 oktober start Alzheimer Trefpunt Amsterdam Centrum
5 oktober is de eerste bijeenkomst van Alzheimer Trefpunt in de binnenstad van Amsterdam. Hier kunnen mensen met dementie,
hun familie, vrienden en mensen uit de zorg
elkaar ontmoeten. U vindt hier lotgenoten,
kunt meepraten of luisteren naar verschillende onderwerpen omtrent Alzheimer. Inloop
vanaf 19.00, start 19.30, einde 21.30. toegang gratis. Locatie: De Boomspijker Recht
Boomssloot 52. www.alzheimer-nederland.
nl. Gastheer Sjef van Bommel.
5 oktober: Vergeetachtigheid of Dementie. Dementie is een verzamelnaam van een
aantal ziekten die allemaal te maken hebben
met een verstoring van de informatieverwerking in de hersenen. De bekendste daarvan is

Alzheimer. Maar wanneer moet je je nu echt
zorgen gaan maken? En hoe ziet het verloop
van dementie eruit. Met gastspreker Annetje
Bootsma; arts ouderen geneeskunde
2 november: Dementie, maar wat kan nog
wel. Bij dementie wordt al snel gedacht aan
alles wat niet meer lukt en niet meer kan. Je
vergeet dingen, je raakt je dagindeling kwijt
en je zelfstandigheid neemt af. Dat wat er
juist nog wel kan bij dementie zal deze avond
besproken worden. Gastspreker Ruud Dirkse; Auteur van het boek ‘had ik het maar geweten’.
7 december: Dementie verandert relaties.
Niets blijft het zelfde in je relatie met iemand
die dementie krijgt. Wat voor relatie je ook
met elkaar hebt, hij zal onherroepelijk veran-

deren. Hoe kun je het toch nog fijn hebben,
samen genieten en hoe houdt je het samen
vol. Gastspreker Joke van Gijssel; sociaal psychiatrisch verpleegkundige Mentrum Ouderen.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Noor Conijn: 06-44740437 (CentraM)
Marjolijn van Leeuwen: 06-11418651
(Wijkcentrum Jordaan& Gouden Reael)
U kunt ons ook benaderen als u vrijwilliger
wilt worden bij het Alzheimer Trefpunt
Amsterdam Centrum
Samenwerkende organisaties zijn: CentraM,
Wijkcentrum Jordaan& Gouden Reael,
Cordaan, Markant, Buurtzorg Amsterdam de
Jordaan, Alzheimer Nederland.

ADV E RT E NT I E S

Iedereen is altijd vol lof over de biefstuk
van Captein & Co.
Niemand heeft ooit geweten dat we
gewoon hondenvlees serveren!
Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27
Tel 020-6278804
ma – vr vanaf 16 u
za en zo vanaf 12
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Samen aan werk voor jezelf

Panatta - Samen Sterk
Panatta op de Oudeschans is een reclame-offensief begonnen om het ledental – dat
tijdens de crisis sterk was teruggelopen – weer op het oude niveau terug te brengen. Ik
hoop dat het ze gaat lukken, want ik sport er al vijf jaar met veel plezier.
Ik vroeg aan eigenaar Frits Bos en Patrick
van Gerwen, de man achter de reclamecampagne, wat zij hopen te bereiken.
Wat is de gedachte achter ‘samen sterk’?
Samen sterk staat voor een hernieuwde
start na een moeilijke periode van overleven tijdens de crisis. Het staat ook voor de
buurtschool die Panatta is. Dus wij samen
als bewoners rondom de Nieuwmarkt en
Panatta.
Sterk refereert aan waarvoor je naar een
sportschool komt: om je lichaam in conditie
te houden en/of te versterken. En niet onbelangrijk, het is samen met de inspanningen
van een aantal leden dat de sportschool nu
weer voor betere tijden lijkt te staan.
Waarom de club van 500?
In de hoogtijdagen had de sportschool soms
wel 500 leden. En dat was ruim voldoende
om het hoofd boven water te houden en om
toch ook de gemoedelijke sfeer te behou-

Fit blijven

Ik geef graag les in deze mooie en
goed uitgeruste sportschool. Twee
verdiepingen met de belangrijkste apparatuur om fit te blijven, en met een
lidmaatschap van 24,95 per maand
niet duur. Het is er nooit te druk zoals
wel vaak in de andere sportscholen
in de buurt en dat is zeer belangrijk
wanneer je aan het trainen bent. Je
verspilt geen tijd met wachten tot
het volgende toestel vrijkomt en
je koelt niet af en dat is belangrijk
als geen blessure wilt oplopen.
Walter J. Brugger, sinds een jaar
Personal Trainer bij Panatta
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den. Met het verlagen van het abonnementstarief is weer teruggegrepen naar dit concept. Het communiceert dat de sportschool
nog steeds instaat voor kleinschaligheid en
intimiteit.
Sommige uitingen zoals de posters zijn
soms best dubbelzinnig?
Ja, dat klopt. Die dubbele boodschap is precies wat Panatta is. Ruwe bolster als je de
sportschool niet kent, blanke pit als je eenmaal een tijdje lid bent. Ofwel veel mensen
lopen de sportschool eerst voorbij, omdat
ze denken dat het een krachthonk is voor
opgezwollen mannen. Neemt men toch de
stap om binnen te lopen en lid te worden
dan is de praktijk heel anders. Mannen,
vrouwen, jong en oud, student, maar ook
advocaat en dames van ‘de overkant’. Het is
allemaal welkom en de sfeer is gemoedelijk.
Net een grote huiskamer.
Roos Hendriks, foto Betty Prins

Paleisje voor Volksvlijt

In 2011 ben ik bij Panatta begonnen
met een groepstraining voor ouderen. Het leuke van Panatta is dat het
een kleine sportschool is met een
buurtgevoel. Panatta is al heel lang
onderdeel van de buurt. Alle faciliteiten om je spierkracht te trainen zijn
er.
Als geriatriefysiotherapeut kan ik niet
genoeg benadrukken hoe belangrijk
spierkracht is om, als je oud bent,
zelfstandig en onafhankelijk te
kunnen functioneren. Zonder spiermassa geen beweging. En die
spiermassa gaat snel achteruit als je

Ik heb mij in januari 2014 bij Panatta
ingeschreven op aanraden van een
goede vriend. Ik had al lange tijd
niet echt meer gesport en wilde
het roer omgooien. Ik wilde me
echter niet bij een grote keten
aansluiten, want ik ben gevoelig
voor sfeer en mijn inschatting was
dat de sfeer in een grote sportschoolketen mij niet zou bevallen.
Bij Panatta voelde ik mij direct thuis.
Je hebt altijd de mogelijkheid om te
doen waar je in essentie voor komt,
namelijk trainen. Het is soms wel
wat druk, maar er is altijd ruimte om
bezig te blijven. Ik ben door Frits
heel goed begeleid bij het opstarten van mijn fitnessprogramma.
Naast het sportieve gedeelte vind ik
ook het sociaal gedeelte belangrijk.
Bij Panatta merkte ik direct dat de
mensen vriendelijk en open zijn. Ik
ben iemand die makkelijk en graag
contact maakt en de mensen bij
Panatta staan open voor contact.
Iedereen zegt vriendelijk gedag en
er wordt gepraat over van alles en
nog wat. De sociale omgang binnen
de club zorgt voor een gemoedelijke
en relaxte sfeer. In een fitnessclub
traint men over het algemeen alleen,
zo ook bij Panatta, maar de sfeer in
de club zorgt ervoor dat er ook een
groepsgevoel heerst. Je bent samen
aan werk voor jezelf zeg maar.
Na het trainen even gezellig zitten bij
Frits of Jolanda. Ook wij praten over
van alles. Dat is echt een huiskamermoment. Daarna douchen en even
in de sauna en het Turks stoombad.
Dat maakt het helemaal af voor
mij. Ik loop bij Panatta altijd met
een goed gevoel de deur uit. Hard
getraind en toch gezellig gehad.
Rodney Starson

boven de zeventig komt. Echt waar.
Wist je trouwens dat de eerste
sportschool van Amsterdam in het
Paleis voor Volksvlijt was? Voor mij is
Panatta een klein Paleisje voor
Volksvlijt.
Overigens wil ik niet zeggen dat er
alleen oudere mensen in Panatta
trainen. Integendeel. Maar wel dat
Panatta al heel lang een prettige en
goede plek is in de Nieuwmarktbuurt
om aan je gezondheid te werken.
Ook voor de babyboomers onder
ons.
Gertrud Pijnenburg

Recht en Macht

E

en paar weken geleden kwam er een
Franse huurster op het spreekuur. Zij
was verhuisd maar had haar waarborgsom
niet helemaal teruggekregen. De verhuurder vond de woning niet goed schoon en ze
zou de hifi-set hebben weggegooid of meegenomen. In totaal had hij hiervoor €280
gerekend; de set was oud. Volgens de huurster was het niet waar, maar voor zo’n bedrag kun je geen vordering inzetten. Ook
als ze een procedure zou winnen, zouden
de kosten meer zijn dan €280. Maar het was
niet druk, dus ik had er een korte brief over
geschreven. Een week later kwam er een
antwoord van 4 bladzijden van een advocaat. Die brief had minstens €400 gekost.
Het was in ieder geval duidelijk dat we niet
hoefden door te gaan. De huurster had daar
ook vrede mee, omdat ze, in haar woorden,
al het mogelijke had gedaan om het geld terug te krijgen.
Het omgekeerde van zo’n ijverige verhuurder doet zich ook voor. Een Canadese had
15 jaar samengewoond met een Nederlandse man in een sociale huurwoning, in huur
van een corporatie. Maar de relatie ging
niet meer. De man vertrok naar Alkmaar
en liet zich uitschrijven van de woning. Eigenlijk zou dan de gemeente aan de corporatie moeten berichten dat de hoofdhuurder vertrokken was, zodat de corporatie een
nieuwe huurder zou zoeken. Maar dat was
niet gebeurd. De Canadese had in Canada
niets meer te zoeken en een laag inkomen.
Ze kon alleen maar op de woning blijven.
Mij leek dat ze het beste een verzoek kon indienen bij de corporatie om medehuurder
te worden. Als je medehuurder bent, kun
je een huurcontract overnemen als je partner vertrekt of bijvoorbeeld overlijdt. Zo’n
verzoek kun je weliswaar alleen indienen
als je nog samenwoont, maar de corporatie
wist niet dat de man weg was. De Canadese
diende dat verzoek in en een jaar later, want
snel ging het niet en het zou vermoedelijk
niet verstandig zijn geweest op een antwoord aan te dringen, ontving ze een brief
van de corporatie waarin het verzoek werd
gehonoreerd. Daarna moest zij te eniger tijd
aan de corporatie laten weten dat de man
vertrokken was en dat ze het huurcontract
wilde overnemen. Vermoedelijk was het
ook nu weer het beste om hiermee nog even
te wachten, om geen argwaan te wekken.
De vraag dringt zich op: wat is rechtvaardig? Juristen worden er vaak van beschul-

digd smoezelige spelletjes te spelen. Volgens
een bekende uitspraak van Montesquieu is
de rechter de “bouche de la loi”, de mond
van de wet. Als jurist zou je moeten anticiperen op wat een rechter over de zaak zou
zeggen en dat is helder en duidelijk. Maar in
de praktijk worden er veel mogelijkheden
bepaald door de houding van partijen, door
hun inzet, hun belangen, en daarmee door

Dingen kunnen best
in strijd met de regels
zijn en misschien wat
smoezelig maar daarom
nog niet onrechtvaardig
de inspanningen, en soms het geld, dat ze
voor een zaak overhebben, of door het gemis daaraan. Ik zeg vaak tegen cliënten dat
het wel goed zal gaan als ze kunnen vertrouwen op de gemakzucht en onverschilligheid
van de verhuurder. De eerste huurster had
een bon van een schoonmaakbedrijf dat ze
had ingehuurd voor het vertrek uit de woning en de verhuurder had wel een foto van
de woning met de hifi-set opgestuurd, maar
die was van voor zij op de woning was gekomen en dat bleek uit andere veranderingen
in de woning. Niettemin moest ze die €280
opgeven. De tweede huurster zal straks, tegen de regels in, hoogstwaarschijnlijk een
sociale-huurwoning op haar naam krijgen.
Maar ze heeft niks anders en is ook geen 20
meer.
Dingen kunnen best in strijd met de regels
zijn en misschien wat smoezelig maar daarom nog niet onrechtvaardig. Rechtvaardigheid vloeit niet alleen uit regels voort maar
is ook het gevolg van de inzet die mensen
laten zien, en daarmee van de belangen die
ze hebben, en een belang is iets wat, meestal, goed voor ze is. Als ze zich inzetten, ko-

men die belangen naar voren en dat maakt
een zaak rechtvaardiger. En omgekeerd:
het feit dat mensen zich geen moeite voor
iets geven, maakt hun zaak minder overtuigend, en daardoor al snel minder rechtvaardig.
Het bezwaar van dit uitgangspunt is dat
recht en macht lijken samen te vallen. Het
kan niet zo zijn dat een zaak rechtvaardiger wordt omdat iemand veel geld heeft en
daardoor veel voor zijn zaak kan uitgeven.
De filosoof Spinoza, van wie het stadsbestuur bij de opera een niet alleen heel groot
maar ook heel lelijk standbeeld heeft neergezet, heeft eens geschreven dat iemands
recht zo ver gaat als zijn macht reikt. Bij die
Française klopte dat. Zij vond niet dat ze
nog rechten moest uitoefenen nadat ze alles had gedaan wat logischerwijze in haar
macht lag. Ook voor de Canadese gold dat
ze door de ongeïnteresseerdheid van ambtenaren en corporatiemedewerkers macht
verkreeg in de zin van mogelijkheden en
daarmee rechten. Maar Spinoza bedoelde dit niet alleen beschrijvend. Ik denk dat
je dit moet lezen samen met de heel fraaie
uitspraak van hem dat niemand ernaar kan
verlangen om gelukkig te zijn, goed te leven en goed te handelen als hij niet tegelijkertijd ernaar verlangt om te zijn, te leven
en te handelen; dat wil zeggen: bestaan in
de handeling. Dit citaat heeft betrekking op
het ideaal van de wijze. Voor zo iemand vallen datgene wat hij kan doen, wil doen en
moet doen samen en dat alles valt weer samen met wat hij feitelijk doet. Ik denk dat
voor Spinoza het samenvallen van recht en
macht dit ideaal van de wijze uitdrukt.
Maar in het recht kan macht niet alleen betrekking hebben op iemands individuele
mogelijkheden. Het recht is ingebed in een
maatschappij en rechtvaardigheid kan geen
louter individuele, harmonieuze, op de wereld betrokken wijsheid zijn. Regels zijn nodig omdat situaties voorspelbaar moeten
zijn zodat er vertrouwen mogelijk is, en ook
omdat mensen beschermd moeten worden
juist tegen degenen met macht en mogelijkheden. Maar het belang van de uitspraken van Spinoza is dat die aangeven hoezeer
rechtvaardigheid ook het gevolg is van een
verlangen naar het goede, in combinatie
met een ongefrustreerde actiebereidheid.
En dat geldt ook als die actie alleen een strategisch en, wat mij betreft, smoezelig afwachten is.

Peter Commandeur • Woonspreekuur De Boomspijker • Rechtboomssloot 52
Woensdagmiddag van 2 tot 5 en ‘s avonds van 7 tot 8.
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Firma A. Serné & Zoon 150 jaar geleden gesticht

A

rend Serné, nu 91 jaar oud, is de vijfde
en laatste Arend die deze nationaal beroemde firma in productie en verhuur van
kostuums onder zijn beheer had. In de jaren
negentig heeft hij langzaam het bedrijf ontmanteld. “De teruggang begon in de jaren
tachtig. Professionele gezelschappen hadden minder kostuumdrama’s op het repertoire, de televisiestudio’s gingen hun eigen
kostuums maken, en veel amateurtoneelgezelschappen werden opgeheven. Daarnaast werden Nederlanders steeds langer,
waardoor velen niet meer in onze kostuums
pasten! Tja, en met de verhuur van sinterklaas- en pietenpakken hou je de zaak niet
draaiend. Gelukkig heb ik niemand hoeven
ontslaan. Er was een soort natuurlijk verloop. Eén coupeuse wilde aan kinderen beginnen, en de oudste coupeur wilde op z’n
75ste zijn loopbaan wel beëindigen”.

In september 1866 werd de firma A. Serné opgericht,
‘firma in toneelcostumes’. Vanaf 1876 was de zaak op de
Groenburgwal gevestigd. Door Gee de Wilde
O N D E R N E M E R S

I N

D E

Couture-kwaliteit
Arend praat snel. Met zijn jaloersmakende
geheugen vliegen de jaartallen, namen en
plaatsen je om de oren. Arends’ hoogtijdagen als kostuummaker lagen in de jaren 50
en 60 van de vorige eeuw bij de Nederlandse Comedie, en daarna tot de jaren 80 bij
de televisie. De Nederlandse Comedie, de
voorganger van Toneelgroep Amsterdam,
was de vaste bespeler van de Stadsschouwburg. Tien jaar lang had de firma Serné
daar een naaiatelier, zodat de kostuums ter
plekke konden worden gepast en aangepast.
Maar de grandes dames uit het gezelschap,
Ank van der Moer en Mary Dresselhuys
(“Ach, die namen zeggen jonge mensen niks
meer”), hadden hun eigen couturier, Kasparova, “waar ze dagen konden passen en koffie met koekjes nuttigen. Gelukkig zag het

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

Yoga voor niet-al-te-lenigen

Soms loop je bij toeval tegen iets aan wat
goed voor je is. Zo had ik jaren geleden een
drukke baan en kon ik moeilijk ‘nee’ zeggen, wat een hoop stress en lichamelijke
klachten opleverde. Iemand zei dat ik yoga
eens moest proberen. Dat hielp. Het bracht
me een rustmoment in de week en ik kon
steeds beter mijn rug recht houden, diep
ademhalen en met meer vertrouwen de
dag tegemoet treden. Met yoga ben ik nooit
meer gestopt.
Inmiddels ben ik opgeleid tot yogadocent
en geef ik les aan mensen die niet-al-te-lenig zijn, van welke leeftijd ook. Want iedereen kan iets hebben aan yoga, hoe strak of
stram je ook bent. Door met een milde, on-
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derzoekende blik te kijken naar wat je vandaag kunt, door tussendoor te ontspannen,
door rust te nemen om te mediteren, daardoor verruim je als vanzelf je mogelijkheden.
Zeker nu ik wat ouder word, wil ik mijn lichaam goed onderhouden en blijven leren.
Dat doe ik ook door yogales te geven. Want
het is keer op keer een oefening om te zien
wat iedereen kan en nodig heeft.
Sai Mithra Yoga, Sint Antoniesbreestraat
102
Dinsdagmiddag van 16 – 17.30 uur les o.l.v.
Marijke van Oosterzee
Inlichtingen: m.van.oosterzee@wxs.nl

bertje, Floris, Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, Couperus’ korte verhalen
en De Stille Kracht, en veel stukken die in
de Nederlandse geschiedenis speelden, zoals Willem van Oranje. Mevrouw Langeweg
was de intermediair tussen de omroepen
en Arend. Zo kon zij precies aangeven hoe
laag bijvoorbeeld een damesdecolleté bij de
NCRV mocht zijn. “Bij de VPRO mocht die
uiteraard het laagst, maar daar droegen de
acteurs op een gegeven moment helemaal
geen kostuums. Daar zat voor ons dus ook
geen handel in.”

publiek het verschil niet. Onze kostuums
waren net zo goed.”
“De regies van Peter Scharoff waren opzienbarend. Deze Russische regisseur, die Nederland heeft verrijkt met de stukken van
Anton Tsjechov, bracht het doorleefde toneel à la Stanislawki binnen. Tegen het maniëristische toneel dat toen opgeld deed.”
Arend strooit met anekdotes over acteurs,
regisseurs en decorbouwers. Zo werkte hij
met Friso Wiegersma, de decorbouwer voor
stukken die in de 18de en 19de eeuw speelden. “Friso was de vriend van Wim Sonneveld, die met Friso regelmatig kostuums
uitzocht voor zijn cabaret- en revue-voorstellingen. Sonneveld ontdekte een keer ons
authentieke 18de-eeuwse kostuum met brede heupen, een zogenaamde grande perrure, van echte turquoise zijde. ‘Ach’, zei Wim,
‘wat een prachtige stof. Mag ik die overnemen om mijn bank mee te bekleden?’ Wiegersma was een fijne decorbouwer om mee
te werken. Maar decor- en kostuumontwerper Nicolaas Wijnberg mocht mij geloof ik
niet zo erg. Hij tekende de kostuums altijd
met fantasievariaties, terwijl ik altijd heel
precies probeerde te zijn. Voor mij moesten kostuums ‘kloppen’ in de tijd waarin het
toneelstuk speelde. Dat interesseerde Wijnberg niks: ‘Tja, zo zie ik dat; dus moet het
zo!’. Weet je, een van de redenen waarom ik
vond dat het moest kloppen was, dat ik na
afloop van de serie voorstellingen de kostuums wilde toevoegen aan onze collectie
historische kostuums zodat ze konden worden hergebruikt, bijvoorbeeld in historische
televisiestukken. En dan kan je niet met een
verzinsel aankomen.”

AVRO-logo’s knippen
In de crisisjaren 30 maakte vader Bart alle
soorten kostuums die op toneel voorkwamen: historische, ballet-, revue- en fantasiekostuums (“Nee, mijn vader heette geen
Arend, mijn oom wel”). “In die jaren pakte
mijn vader alles aan wat hij kon krijgen. We
waren al blij toen we in 1939 voor de rondreizende revue van de AVRO-radio pakjes
voor 24 danseressen mochten maken. Ik
heb toen dagenlang 48 AVRO-logo’s zitten
uitknippen. Voor de voor- en de achterkant
van de pakjes. Pure kinderarbeid. Haha.
We werkten ook veel mee aan historische
optochten waar heel veel kostuums voor
nodig waren. En toen stierf opeens Koningin Emma. Ging zo’n hele optocht niet
door. Een hele tegenvaller voor ons”.
In 1942 kwam Arend van de HBS. Gelukkig
kon zijn vader regelen dat hij niet naar de
Arbeitseinsatz in Duitsland hoefde. Arend
mocht naar de kunstnijverheidsschool,
waar hij zich kon verdiepen in kostuumgeschiedenis. “Want tekenen kon ik niet zo
goed. In de avonduren zat ik op de Rijksacademie in de klas naast Constance Wibaut
(kleindochter van de oud-wethouder en
beroemd modetekenares, GdW), en durfde haar mijn tekeningen niet te laten zien.
Is gelukkig later wel goed gekomen, toen ik
meer ervaring kreeg”.
“Na de oorlog was er meteen een mooie
opdracht. Acteurs en dansers die zich niet
met de Duitsers en NSB hadden ingelaten,
mochten op tournee met het stuk Vrij Volk,
waarvoor vijf schrijvers elk een scene hadden geschreven uit de geschiedenis van Nederland. Daar hebben wij toen de kostuums
voor gemaakt. Die moesten toen nog in legertrucks van stad naar stad worden gereden.”

Van theater naar televisie
Die verhuur van kostuums was de kurk
waarop het bedrijf dreef. Want werken in
de crisisjaren voor slecht-gesubsidieerde toneelgezelschappen was arbeidsintensief, en
slecht betaald. “Maar natuurlijk wel prachtig om die wereld van dichtbij mee te maken.” Toen het bij de grote gezelschappen
minder werd, was er gelukkig de televisie.
Ouderen onder ons hebben heel wat kostuums van Serné op de buis gezien: Swie-

25000 kostuums in de verkoop
Arend moest in 1946 in dienst, maar wist te
ontsnappen aan uitzending naar Indonesië.
In december 1948 werd hij pas uit dienst
ontslagen, en kon hij fulltime voor het bedrijf gaan werken. In 1967 nam Arend de
zaak van zijn vader over. Na z’n 65ste begon
hij met de ontruiming van de twee panden
aan de Groenburgwal. In vijf jaar tijd vertrokken meer dan 25.000 kostuums. De Nederlandse Opera wilde alles overnemen wat

Uit: 10 jaar Nederlandse Comedie,
Bruna&Zoon; decor: Friso Wiegersma

Arend, zijn vader Bart en diens zuster tijdens
het eeuwfeest op 24 september 1966. Foto:
archief A. Serné.

zwart was. Zwarte broeken en pakken en zo.
Veel kostuums werden uiteindelijk op veilingen verkocht. Het Amsterdam Museum
heeft er ettelijke in huis, waaronder de eerder genoemde turquoise jurk uit 1780.
In 1995 waren er nog een paar honderd kostuums over, en kon het pakhuis op nummer
45 verkocht worden. Tot 2010 werden met
de overgebleven 200 nog kostuumvoorstellingen in bejaardenhuizen gegeven. En ondergetekende heeft zich nog wel eens in een
sinterklaaskostuum gehesen.
Medeplichtig?
Vooruit, nog één anekdote dan (à propos,
kijk trouwens ook eens op youtube voor
het filmpje van Van Kooten en De Bie uit
1987, dat zij bij Arend hebben opgenomen:
‘De hoedjes van de koningin’. Hilarisch).
Arend toont me een bedankkaart van Han
van Meegeren, de beroemde meestervervalser. Hij bedankt de firma voor het lenen van
kostuums, waarschijnlijk voor de Emmausgangers, het schilderij dat voor een Vermeer
moest doorgaan. De foto moet van voor de
oorlog zijn. We zien iemand met een joodse gebedsdoek, geleend van Serné. Arend:
“Hopelijk zijn wij niet medeplichtig aan de
vervalsingen”.

Han van Meegeren aan het werk.
Foto: archief A. Serné
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O

p de Geldersekade 101 is een parel
te vinden. Je ziet het aan de buitenkant misschien niet meteen, maar
in dit gebouw vind je een bloeiend cursuscentrum voor beeldende kunst. De Zondagsschilders, opgericht op 17 april 1935
in Hotel Krasnapolsky door vijfenzeventig
mensen, is al ruim veertig jaar gevestigd op
de Geldersekade en heeft nu 500 leden.

De vereniging

Wil je met gelijkgestemde mensen activiteiten ondernemen? Dat kan, want De Zondagsschilders is naast cursuscentrum ook
een vereniging die een heleboel activiteiten aanbiedt aan zijn leden. We exposeren
regelmatig werk van cursisten, organiseren
jaarlijks een grote overzichtstentoonstelling, en buitenschilderdagen in de zomer
en we doen mee aan de ‘week van de kunst’.
Voor ‘Portret op zondag’ staan regelmatig
prominente personen uit politiek of de culturele sector model. Bij ‘kunst en koffie’ kun
je lezingen volgen en daarna gezellig napraten met een hapje en een drankje. En er

Het best
bewaarde
geheim
van de
Nieuwmarkt
O N D E R N E M E R S
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Remco Panman

Zoals bij alle handel, bestaat het vak ‘makelaar’ uit het samenbrengen van vraag
en aanbod. Op het gebied van woningen
bestaat er in onze buurt een grote vraag
en nauwelijks aanbod. Wie hier eenmaal
woont gaat niet meer weg.
Dat is maar al te duidelijk voor Remco Panman, zelfstandig makelaar sinds 2009. Hij
woont aan de Kloveniersburgwal sinds
1994 en kent de buurt tot in alle stegen en
krochten. Niet alleen onze buurt, maar ook
de rest van de stad. Zijn werk houdt in dat
hij dagelijks rondfietst van huis naar huis,
en daarbij ook de omgeving van die huizen
goed in zich opneemt. Mocht je dus verhuisplannen hebben en je klopt bij Remco
aan, dan krijg je niet alleen goed advies over
de nieuwe woning maar ook over de buurt
daaromheen, winkels, voorzieningen enzo-
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voort. Als kenner van de buurt en de vastgoedmarkt is hij natuurlijk ook precies op
de hoogte van de waarde van je oude woning.
Dit jaar is Remco gaan werken vanuit een
kantoor in Amsterdam-Zuid, niet meer
thuis aan de Kloof. Cliënten uit de Nieuwmarktbuurt blijven natuurlijk extra welkom
en hij komt graag langs voor een vrijblijvende kennismaking.
Het beroep ‘makelaar’ is eeuwenoud. De
MVA (Makelaars Vereniging Amsterdam)
bestaat al meer dan 150 jaar en is de voorloper en tegenwoordig onderdeel van de
NVM. Remco is lid van de MVA en mocht u
behoren tot de weinigen die onze buurt willen of moeten verlaten, dan is hij uw man.
Zijn telefoonnummer is 06 – 53 81 6281.

zijn zelfs zomerwerkweken om samen met
anderen aan deel te nemen. Onze gedreven
vrijwilligers zijn de kracht achter de vereniging. Met veel plezier maken zij samen de
vereniging tot wat zij is: een centrum waar
iedere dag de mogelijkheid bestaat om
kunst te maken en mee te doen aan de extra
activiteiten, uiteraard geheel vrijblijvend.

Cursussen voor iedereen

Wil je graag tekenen, schilderen, beeldhouwen of grafische technieken leren, dichtbij,
in je eigen buurt? Kom eens kijken en doe
mee! De cursussen zijn open voor leden en
niet-leden. Beginner of gevorderd, je kunt
bij De Zondagsschilders aan de slag, onder
leiding van een enthousiaste beroepskunstenaar. Maar je kunt ook zonder docent
werken als lid van de vereniging. Er zijn
elke dag lessen van ’s ochtends vroeg tot ’s
avonds laat. Je kunt jaarcursussen volgen,
maar ook korte cursussen. Of je neemt een
strippenkaart.

Nieuwsgierig geworden?

Wil je meer weten over De Zondagsschilders, kijk dan op www.dezondagsschilders.
nl.
Heb je vragen, mail ons op
info@dezondagsschilders.nl of bel op
maandag, woensdag of vrijdag naar
020 – 6243933.

Open dag

Op 2 oktober 2016
van 12.00 – 16.00
uur is de Open
Dag. De Zondagsschilders nodigen
iedereen die interesse heeft uit om
te komen kijken.
In beide ateliers
aan de Geldersekade 101 is werk te
zien van cursisten:
schilderijen, tekeningen, grafisch
werk, keramiek en
beeldhouwwerk.
Je kunt op die
dag ook kennis
maken met onze
ervaren docenten.
Wees welkom!
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Ik doe mee!
In het vorige nummer van OpNieuw deed John ter Marsch een oproep om je
buurtgenoten te omarmen (“Omhels geen smart – omhels buurtgenoten. Ik doe
mee. Wie ook?”). Toen ik de redactie vroeg om aandacht te besteden aan mijn
plannen die ik hieronder beschrijf, besloten zij een nieuwe column in het leven
te roepen: Ik doe mee! Aan mij de eervolle taak als eerste een oproep te doen.
Fenneke Voorsluis

I

k ben Fenneke Voorsluis, kunstenaar,
curator en cultureel ondernemer van de
huiskamer op Kalkmarkt 8. Kalkmarkt 8
is mijn ouderlijk huis waar ik ben geboren
en opgegroeid. Mijn ouders hadden daar
een artsenpraktijk. Afgelopen januari overleed mijn vader vrij onverwachts. Mijn vader stond bekend als zeer sociaal betrokken
zowel in zijn vak als in zijn privéleven. Hij
maakte van Kalkmarkt 8 een toevluchtsoord waar mensen met uiteenlopende achtergronden en referentiekaders elkaar konden ontmoeten. Toen ik opgroeide een
spannend thuis waar ruimte was voor allerlei initiatieven, mensen en ideeën. Ik heb
die onbevangenheid en open blik van mijn
ouders altijd bewonderd en gekoesterd.
Na mijn vaders dood ben ik teruggekeerd
in het pand en de buurt. Vanuit mijn eigen
visie treed ik nu in zijn voetsporen. Ik wil
de huiskamer van Kalkmarkt 8 graag weer
een verbindende buurtfunctie te geven. Een
open en spannende plek voor initiatieven
voor en door de buurt. Een buurthuiskamer
waar ruimte is voor experiment en waar
leuke spontane evenementen en hedendaagse kunst elkaar kruisen.
Een positieve creatieve boost
Nu ik weer terug in mijn oude buurt ben,
valt het mij op dat het er de afgelopen jaren erg veranderd is. De buurt wordt overspoeld door de toenemende drukte. De gemoedelijkheid die ik van vroeger ken lijkt
haast wel verdwenen en heeft plaatsgemaakt
voor toenemende ergernissen op straat.
Voor mij was de Nieuwmarktbuurt een
klein dorpje in het centrum. Een stil stukje stad met veel bekende gezichten, waar ik
mij thuis voelde. Nu lijkt de buurt gekaapt
door ijssalons en vervaarlijk rondslingerende toeristen op de fiets. Het zou zo fijn zijn
om weer iets van dat oude buurtgevoel te

doen herleven. In plaats van de ergernissen
te delen roep ik op om onze prachtige buurt
te vieren en dat wil ik doen door middel van
een positieve creatieve boost.
The Big Draw Nieuwmarkt
The Big Draw Nieuwmarkt is onderdeel
van de wereldwijde tekenbeweging The Big
Draw. Gedurende de maand oktober worden er overal ter wereld tekenmanifestaties
georganiseerd. Vorig jaar zijn op diverse
plekken in Amsterdam Big Draws georganiseerd: het Rijksmuseum, het Stedelijk, het
Van Gogh en diverse stadsdelen waaronder
de Baarsjes en de Jordaan. The Big Draw
is voor alle leeftijden en daarom zeer laagdrempelig. Vanuit dit ideaal is de beweging
ook in Nederland van start gegaan. Campaign for Drawing is de Nederlandse stichting die het tekenen promoot. ‘Tekenen
verbindt, zet aan tot denken en laat je onbevangen naar de wereld en elkaar kijken’.
The Big Draw Nieuwmarkt is toegankelijk
voor alle buurtbewoners en tekenliefhebbers in de Nieuwmarktbuurt en wordt georganiseerd vanuit de huiskamer Kalkmarkt
8, een nieuw buurtinitiatief dat hoofdzakelijk kunst- en cultuur-georiënteerd zal zijn.
Gedurende de hele maand oktober is in de
huiskamer een groepsexpositie van het Tekenkabinet te zien.
The Big Draw Nieuwmarkt werkt samen

met het Tekenkabinet en Space-Projects.
Het Tekenkabinet kent geen vaste collectie,
selectie of locatie en is geen kunstenaarscollectief, maar een initiatief van beeldend
kunstenaar Manja van der Storm. Het Tekenkabinet biedt een podium aan professionele, autonome tekenkunstenaars en organiseert minimaal 2 presentaties per jaar op
mooie en bijzondere locaties. Op gevarieerde, soms ongebruikelijke locaties (een museum, een bedrijfshal, een kunstsalon, een
huiskamer). Wegens groot succes van de
vorige tentoonstelling in Nieuw Dakota in
Amsterdam-Noord, krijgt deze een vervolg
in de maand oktober in de huiskamer op de
eerste etage van Kalkmarkt 8.
Space-Projects
Kunstenaarsinitiatief Space-Projects nodigt
u uit voor de presentatie middag ‘On Intervention Art’ op zondag 9 oktober 2016 op de
Kalkmarkt. Space-Projects heeft een aantal
kunstenaars uitgenodigd om een dialoog
aan te gaan over hun werk-methode dat gefocust is op interventies en zullen dit delen
met het publiek. Ook zal er een discussie
plaats vinden over de veranderingen van de
impact van interventie kunst sinds de jaren
‘60. Wilt u dit event bijwonen, mail u naam
dan naar; projectsinspaces@gmail.com.
Zie www.space-project.tumblr.com voor
meer informatie. Maud Oonk
Het laatste weekend van oktober is iedereen welkom om te komen tekenen op Kalkmarkt 8. Denk hierbij aan gekke leuke tekenopdrachten en een teken-/ramenroute
in de buurt.
Neem zelf ook tekengerei mee, papier is
aanwezig.
The Big Draw Nieuwmarkt heeft als doel
een bijdrage te leveren aan het herbeleven
van en opnieuw betekenis geven aan het
buurtgevoel in de Nieuwmarktbuurt. De

A DV ERTEN TI E

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

prachtige kunst/ tekenmaand wordt feestelijk afgesloten met een buurtfeestje. Van
16:00 tot 18:00 bent u van harte welkom in
de huiskamer.
Wil je meedoen?
Wat kun je doen om The Big Draw Nieuwmarkt tot een succes te maken?
1. Je kunt zelf een tekenactiviteit organise-

ren. Bedenk een spannende opdracht of
laat zien wat jou inspireert en geef een miniworkshop op de zolder van Kalkmarkt 8.
2. Sponsor The Big Draw Nieuwmarkt met
een raam. Laat je raam “betekenen” met
witte stiften en wordt onderdeel van een
spannende ramenroute in de buurt.
3. Ben je nieuw gevestigd met een creatief
bedrijf of werkzaam als kunstenaar in de

Nieuwmarktbuurt? Vertel wat over jezelf
aan The Big Draw Nieuwmarkt koffie/tekentafel.
4. Wil je bruikbaar tekenmateriaal doneren?
Graag!
Iedereen die een tekenactiviteit wil organiseren of een handje wil helpen is welkom!
Stuur een mail aan fenneke.voorsluis@
gmail.com.

Programmering Kalkmarkt 8 - 1 t/m 30 oktober 2016
1 t/m 30 oktober
Tekenkabinet
Groepsexpositie van
verschillende tekenaars.
Locatie: Huiskamer
Kalkmarkt 8
Openstelling tentoonstelling
Tekenkabinet 1 - 30
oktober 2016
vr, za, zo: 12:uur – 18:uur
Curator: Manja
van der Storm
www.tekenkabinet.nl

Locatie: Huiskamer
Kalkmarkt 8
Openingstijden:
12:00-18:00

1 t/m 2 oktober Open
Ateliers Nieuwmarkt
Deelname Tekenkabinet
Open Ateliers Nieuwmarkt

9 oktober Space-Projects
‘On Intervention Art’
Locatie: Zolder Kalkmarkt 8

2 oktober Opening
Tekenkabinet
Feestelijke Opening
Tekenkabinet
Locatie: Huiskamer
Kalkmarkt 8
Openingstijden:
16:00-18:00

Openingstijden:
13:00-17:00

29 t/m 30 oktober The
Big Draw Nieuwmarkt
Diverse tekenactiviteiten
Locatie: Kalkmarkt 8
Openingstijden:
10:00-16:00
29 t/m 30 oktober
Ramenroute
Buurtroute met een
getekend verhaal. Door
en voor de buurt.
Locatie: Nieuwmarktbuurt,
de ter beschikking
gestelde ramen bepalen

de route. Definitieve
route en starttijd worden
nog bekend gemaakt.
30 oktober Finissage
en tekenactiviteiten
Locatie: Kalkmarkt 8
Feestelijke afsluiting
met limonade en
taart: 16:00-18:00
Contactgegevens:
Fenneke Voorsluis
Fenneke.voorsluis@
gmail.com
Facebook: The Big
Draw Nieuwmarkt
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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

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:

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

www.centram.nl

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

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

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

Fitness
Rustig

Schoon

€ 24,95 Wellness
pmnd*

*Lees de voorwaarden
op onze website

panattagym.nl
RELAXRUIMTE SAUNA INFRAROOD CABINE TURKS STOOMBAD POWER TOWER

KOFFIE EN
PLATEN,
DAAR ZIT
MUZIEK IN
KORTE KONINGSSTRAAT 13
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www.yogalab.nl

Adverteren in OpNieuw?
advertenties@opnieuw.nu

Nooit meer problemen met uw ﬁets
voor slechts € 17,50 per maand!
www.ﬁetsenstallingamsterdamcentraal.nl
Het concept
Sinds kort is de eerste particuliere
ﬁetsenstalling in de Nieuwmarkt
omgeving geopend! Het betreft een
grote ruimte waar meer dan 200
ﬁetsen geparkeerd kunnen worden op
een persoonsgebonden plek achter
slot en grendel. Inmiddels is 40%
verhuurd. Wilt u ook een eigen plekje
op de Geldersekade? Neem dan snel
contact met ons op!

Voor meer informatie:
Fietsenstalling Amsterdam Centraal
Geldersekade 9
1011 EH Amsterdam
E. info@fietsenstallingamsterdamcentraal.nl
W. www.fietsenstallingamsterdamcentraal.nl
T. 0627373001

Grotere aantallen huren is eveneens
mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden!
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Oproep VPTZ
Amsterdam
Laat niemand in
eenzaamheid sterven

Veel ouderen zijn eenzaam in de laatste levensfase en sterven alleen. Thuis maar ook
in het verpleeg- of verzorgingshuis. VPTZAmsterdam (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) zoekt mensen die een paar uur
per week aandacht willen geven aan iemand
in de laatste levensfase. Gewoon, door er te
zijn, te praten of samen een activiteit te ondernemen.

BRIEVEN

Brug

Over de foto van de jongens op de brug: ik
weet niet wie ze zijn, maar ik weet wel dat
het niet de brug is bij de Korte Koningsstraat, maar de brug tussen de Dijkstraat
en de Korte Dijkstraat. Dit is al een jaar of
veertig mijn uitzicht, dus geen moeite om
dit te herkennen.
De foto is van (ver) voor mijn tijd. Is ‘het
meisje’ niet toch óók een jongen?!
Groet, Peter van der Meulen

Vluchten

Beste Marc Crone, ik heb met aandacht uw
verhaal in de opnieuw gelezen. Of het lukken zal, weet ik niet, ik heb geen groot huis
en niet veel geld maar het idee is goed, en
alle beetjes helpen. U ontzenuwt met deze
optie een hoop rottigheid!
Houd mij op de hoogte en ga zo door.
Vriendelijke groeten, Hanneke
www.HannekeDikboom.nl

Polsbandje

Voor de EuroPride op 4 en 5 augustus werden polsbandjes verstrekt aan de bewoners op de
Zeedijk en omstreken. Dit in verband met de voorspelde drukte (3000 feestvierders).
Ik heb het maar niet afgewacht en ben naar Terschelling vertrokken. De buurvrouw was
naar Zeeland. Met groet, Tom Blits
Bijzonder vrijwilligerswerk
Bij VPTZ-Amsterdam (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) komen wekelijks zoveel hulpvragen binnen dat extra vrijwilligers zeer welkom zijn. Voor overdag of ‘s
nachts om te waken. Ervaring is niet nodig.
Wel betrouwbaarheid, betrokkenheid, inlevingsvermogen en het hart op de goede
plaats. Vrijwilligers krijgen een goede training, begeleiding en onkostenvergoeding.
De eerstvolgende basistraining start in oktober.
Bent u geïnteresseerd in dit bijzondere vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met
VPTZ-Amsterdam, onderdeel van Markant, centrum voor mantelzorg.
T. (020) 886 88 00
info@markant.org / www.markant.org

Stegen en
openbare
gebieden

Naar aanleiding van het interview met
Herbert van Hasselt door Machiel Spruijt
(OpNieuw #1 2016) waarin Herbert
lucht geeft aan zijn ergernis over de
manier waarop Amsterdam met haar
stegen omgaat, heeft de redactie het plan
opgevat in de komende nummers dieper
in te gaan op dit onderwerp. Hier alvast
een paar foto’s van Flip Lambalk van de
overgangen van het openbare en private
gebied.
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Even denken 2016-3
Maak onderstaande zinnen af (maximaal
tien woorden toevoegen per zin).
Twee kussen slopen ’s nachts over het Zuiderkerkhof, zei
de ene tegen de andere: …
Twee kussens lopen ’s nachts over het Zuiderkerkhof, zegt
het ene tegen het andere: …
Stuur uw zinnen naar de redactie; wie weet worden
ze wel in het volgende nummer gepubliceerd.
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