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6-13 Waterlooplein

Volgens velen hangen de
voorgestelde ontwikkelingen op het Waterlooplein
samen met verschillende
dingen, die bijna allemaal
met toerisme te maken
hebben. De plannen
roepen heftige reacties
op. Ideeën genoeg. Mooie
ideeën ook, maar mogen
de burgers meepraten? Of
is alleen de gemeente aan
het woord?
In deze OpNieuw maar
liefst negen pagina’s die
de liefde voor het plein
bezingen en de plannen
van de gemeente met een
kritische blik beschouwen.
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19 Luchtspoor boven
de Gedempte Houtwal
door Evert van Voskuilen
Evert wist de hand te leggen op een nummer van het
tijdschrift Eigen Haard van
maart 1883 met een aantal
schitterende gravures, over
plannen voor de bouw van
een luchtspoorweg via de
Commelinstraat en Plantage Muidergracht naar de
Gedempte Houtgracht.
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Zes mensen op de brug. Schaars verlicht door de straatlantaarns. Er is ook een auto bij betrokken waaruit muziek klinkt, onder een van de lampen scheef op de stoep
geparkeerd. Lichten uit, het portier staat open, binnenlamp
aan. Er is een groepje van drie dat naar links kijkt, richting
Montelbaanstoren; twee anderen leunen over de andere
brugleuning en wijzen elkaar dingen in het water. En naar
het sluisje verderop. Babbel babbel. Een dronken man
laveert daar tussen door; langs de auto, voorbij het keuvelende drietal, diagonaal over straat tot bijna tegen het
wijzende en kijkende tweetal aanbotsend. Dan staat hij
stil en blijft waar hij is, leunt zwaar voorover tegen iets wat
voor mij onzichtbaar is. Alles tezamen lijkt het een kleine
voorstelling. De brug als podium. Gebeurtenisjes die niets
met elkaar van doen hebben maar door hun gelijktijdigheid op deze plek toch een verhaal lijken te construeren.
Ik meander er tussendoor en fluit kort met het liedje van
de radio mee. Ik ben de laatste die deze vloer betrad
en de eerste die hem weer verlaat. Als ik omkijk zijn die
zes en die auto er nog steeds. Waar was ik? Waar was
het publiek? Het water in de gracht kabbelt accolades.

20 – 23
Onze Aprilfeesten

De Aprilfeesten bestaan 30
jaar. Wat was ook alweer een
buurtfeest? Om de Nieuwmarktbewoners beter te
informeren en zich welkom te
laten voelen op de Aprilfeesten, heeft OpNieuw een aantal
pagina’s gereserveerd voor de
organisatie van de feesten.

Sjaak van der Leden
1947 – 2017
Buurtfotograaf Sjaak van der Leden
heeft op reis in Costa Rica een
hartaanval gekregen en dat niet
overleefd. Hij is tientallen jaren
betrokken geweest bij OpNieuw.
Hij had zijn eigen vitrine aan de
Koningsstraat, maar was voor de
Stichting Kunst en Cultuur
Stadshart ook de drijvende kracht
achter de buurtvitrines in de St.
Antoniesbreestraat.

27 De Zuiderkerk
is ingepakt

Ter gelegenheid van het leven
van zijn vader Wim Bolle als
kunstenaar, organiseert Jorge
Bolle een tentoonstelling in café
Eijlders op het Leidseplein.

Sjaak stuurde zijn laatste
Facebookbericht op 15 februari:
‘Internet is mogelijk, maar héél
langzaam, toch nog 3 foto’s, die ik
vandaag maakte, niet ver van de
lodge waar ik logeer, omdat ik
verbaasd was: gewoon langs een
weggetje, niet eens in het
beschermd natuurgebied.’

16 Laboratorium Nieuwmarkt

En een interview door Gee de Wilde met Lodewijk Brunt. Brunt bekijkt
Amsterdam vanuit zijn ivoren toren aan de “Zuid-as” en heeft een droom:
‘Efficiënt openbaar vervoer, fraaie straten en pleinen zonder al dat afval
en zwerfvuil. … Goed burgerschap, dat mis ik soms in Amsterdam.’

En verder

26 Mevrouw Post-Schreihage
door Peter Spruijt
28 Interview met Geert van
Tijn door Bram Vollaers
29 Geurt Brinkgrevebrug
door MvdM
31 Tweehonderd tongslagen
door John ter Marsch

15 Maarten Henket
25 Peter Commandeur
33 Berichten uit de tekenklas
34 Vita Hooglandt

Sjaak had altijd oog voor de
verrassingen van het leven; zijn
heemtuin in Amstelglorie, het wel
en wee van geveltuintjes. Dagelijks
zette hij foto’s op Facebook van
bijzondere plekken en
gebeurtenissen rond zijn geliefde
Nieuwmarkt. Niet meer dus. Een
rauw afscheid en de woorden van
overbuurvrouw Pepa Canel: ‘Je was
op een van de mooiste plekken op
aarde aan het genieten en nu
weten we dat we jou nooit meer
terug gaan zien hier. Wat kan het
leven verrassend zijn, verdorie!
Descansa en paz amigo. Ik ga jou
zo missen in de Koningsstraat!’
Meer over Sjaak op
www.sjaakled.nl.
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Heeft u ook last van de

MACBIKE
OOK
ONDERGRONDS

volgende klachten?

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

* Sportblessures
* Verstuikingen
* Tennisarm
* Muisarm
* 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

MacOosterdok93x73.indd 1

31-05-13 09:37

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

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

Aangeboden

Naam
Email
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Gevraagd

WELKOM

Interesse? Check snel de website!

Website

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

oplossen wifi problemen

jnc-ict is gespecialiseerd in het installeren, verbeteren en

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

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

Yoga-Pilates-Pas, tadaaa!
Zondag 10.30-11.30 uur

Adverteren in OpNieuw?
advertenties@opnieuw.nu
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Een droom
van een
markt

I

De dubbeldekkerbus aan de kant van het Waterlooplein waar nu de sporters uitkijken
op de markt.

k wil een droom schrijven. Over vrijheid en ruimte om
te ademen. Over een stad waar je groot kan worden
zonder angst, waar je over de straten kan schuiven,
giechelend met je vrienden en vriendinnen, overdag en ’s
nachts, en waar je langzaam één wordt met de stad. Een
droom over een stad, die leeft, ongepoetst. Een stad die
chaos toe kan laten, omdat zij haar eigen orde creëert. Ik
danste door deze stad. Liep er op mijn handen. Leerde
er fietsen en auto rijden en wandelen. Nuchter en aangeschoten. Euforisch en diepbedroefd. Van Noord naar
West, van Zuid naar Oost en van het eind van de wereld
naar het hart van de stad.
Toen ik twaalf was woonde ik op het Waterlooplein.
In een dubbeldekkerbus aan de kant van het Waterlooplein waar nu de sporters uitkijken op de markt. Waar ik
vroeger over het plein rende met mijn vriendjes en vriendinnetjes, rennen zij nu op een band heel hard terwijl ze
steeds op dezelfde plek blijven. In 1979 lag het Waterlooplein helemaal open. Alles was gesloopt, op één huisje na,
dat fungeerde als clubhuis voor jongeren uit de buurt. De
rest van het plein was een grote zandbak in afwachting
van het nieuw te bouwen stadhuis. Elke ochtend liep ik
over het open plein naar de staalstraat en daarna naar de
munt, om met de tram naar school te gaan. De skatebaan
was ’s ochtends nog leeg, vogels scheerden over het plein
van de Amstel naar de Zwanenburgwal en in de Staalstraat stonden de melkflessen nog op de stoep.
Op Koninginnedag dreef ik mijn eerste handel op het
Waterlooplein. Bij een vriendin van mijn moeder in de
Ververstraat, maakte ik handtasjes die ik verkocht. Ik verdiende 100 gulden die dag. Een fortuin voor een meisje
van twaalf. Mijn jongere zusje begreep dat je geld kon
verdienen op deze feestelijke dag. Zij pakte de knopen van
mijn moeder uit de naaimand en verkocht die per stuk.
Omdat ze zo ongelofelijk schattig was, dreef ook zij een
verdienstelijke handel. Het Waterlooplein was een feest
die dag, vol met mensen en kleuren.
Later, toen ik op de Geldersekade woonde, ging ik met
mijn moeder vaak naar de Waterloopleinmarkt 1977, tussen de Rapenburgerstraat en de Valkenburgerstraat. Ik
ging naar school in kleren van het Waterlooplein die ik
samen met mijn moeder vermaakte en pumps uit de jaren
vijftig. Mijn klasgenootjes in Amsterdam Zuid vroegen
zich af hoe ik aan mijn hippe kleren kwam. Het oude
Waterlooplein, daar stond ondertussen een hek omheen.
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Ook het laatste huisje was gesloopt en er werd een start
gemaakt met de bouw van het stadhuis.
Niemand was er echt blij mee. Het gebouw is te groot
en wat er overgebleven is voor de Waterloopleinmarkt is
niet meer dan een strook rond het gebouw. De Stopera
heeft eigenlijk het plein van de stad afgenomen. De ziel
die het Waterlooplein nog heeft, komt van de markt. Van
de mensen die komen om te rommelen tussen spullen die
een tweede, derde of misschien wel vierde leven tegemoet
gaan, die er komen om een patatje te eten, hun boodschappen te doen of gewoon een beetje over de markt te
slenteren. Je vindt er altijd iets leuks. Ik kocht er onlangs
nog een boekje uit de jaren vijftig over een feministe avant
la lettre en ik zag een Zweeds meisje onderhandelen over
een prachtig wit bontjasje.
De Stopera ervaar ik nog steeds als ‘out of place’ op die
mooie plek in de stad. Stiekem zou ik het liefste willen dat
het gesloopt werd en dat we op het Waterlooplein de oude
vlooienmarkt in ere herstelden. De grootste vlooienmarkt
van Europa, zou dat geen mooie invulling zijn? Een groot
plein, midden in de stad, waar Amsterdammers en bezoekers graag komen en waar ondernemers op een duurzame
manier hun boterham kunnen verdienen. Een klein beetje
ongeorganiseerde ruimte terug in de stad. Een beetje van
het Amsterdam van Ed van der Elsken (in plaats van een
stad waar je Ed van der Elsken alleen nog kan beleven
in een tentoonstellingsruimte). In die stad was het Waterlooplein een kloppend hart. In één van zijn filmpjes
scheert Ed van der Elsken eroverheen als een vogel die de
stad beziet vanuit de lucht.
De gemeente heeft nu besloten het gebouw te verbouwen en de gevel te openen naar de markt om te zorgen
voor meer verbinding tussen de twee. Op zich een goed
idee, maar pas het gebouw dan aan, aan de ziel van de
markt in plaats van de markt aan te passen aan de zielloosheid van een gebouw dat niemand ooit echt gewild heeft.
Anders vrees ik een nachtmerrie in plaats van een droom.
Hoe die nachtmerrie eruitziet?
“Wolkenkrabbers reiken naar elkaar over de Amstel.
Als ze elkaar bijna raken, het laatste wolkje zich spiegelt
in het water, net voordat de lucht voorgoed verdwenen is,
verdrinkt mijn stad en mijn hart met haar. Kijk ze naar de
bodem zinken, mijn hart en de stad waar ze in woont. Als
de wolkenkrabbers de lucht sluiten wordt alles grijs. Behalve mijn bloedend hart.”
Sati Dielemans

Schatzoeken

I

k geef het toe. Ik houd van winkelen. Altijd en overal.
En al mijn hele leven. Het gaat niet om het kopen op
zich, het verzamelen van spullen of het vullen van een
leegte. Inspiratie opdoen, unieke dingen vinden, rommelen tussen allerhande spullen. Schatzoeken. Soms is
het vinden al genoeg en hoeft er niet per se iets gekocht
te worden. Soms koop ik wel iets. Voor mezelf of voor
iemand anders. De beste plekken zijn voor mij vlooienmarkten en kringloopwinkels. In Amsterdam, in Nederland en waar ik op reis ben. Als ik in een vreemde stad
ben, is een bezoek aan een vlooienmarkt of kringloopwinkel vaste prik. Juist in het buitenland is het leuk. Lokale spullen zijn vaak de mooiste vondsten. In Italië op
de markt koop ik de mooiste geborduurde tafelkleden en
beddengoed, in Zweden vind ik vaak mooi Scandinavisch
glaswerk en uit Portugal heb ik eens een prachtige houten
lijst meegenomen. Als handbagage. Dat kon toen nog.
Mijn mooiste vondst was ooit op een vlooienmarkt in
Zuid-Frankrijk. Een dagboekje van een non, uit 1895.
Ik kocht het voor 50 cent. Het was een kadootje voor de
vriendin waarmee ik op vakantie was. Samen lazen wij in
het dagboekje. De non was ziek en verbleef in een sterfhuis. Pagina’s vol met haar gedachten, geschreven in een
sierlijk handschrift, gaven ons een inkijkje in een andere
tijd en een ander leven. Wij zijn zelfs naar de plek gereden
waar ze destijds verbleef. We zagen wat de non destijds
zag en beschreef. Het landschap met de kronkelende rivier. Een mooie herinnering.
Steeds meer mensen ontdekken deze manier van winkelen. Uit noodzaak omdat ze weinig geld hebben, uit
duurzaamheidsoverwegingen, of omdat ze op zoek zijn

naar iets aparts of iets voor hun verzameling. Het succes
van de maandelijkse markt in de IJhallen en de vele kringloopwinkels in de stad zijn daar het levende bewijs van. Je
zou denken dat de oudste vlooienmarkt van Amsterdam,
de Waterloopleinmarkt, van deze trend zou profiteren.
Niet is minder waar helaas. Nu de gemeente heeft besloten
om de benedenverdieping van de Stopera te gaan verbouwen en het plein op te knappen, zou dit een mooie kans
zijn om de Waterloopleinmarkt een impuls te geven en
mee te laten liften op de huidige populariteit van tweedehands spullen en de trend om duurzamer te leven. Echter,
met de plannen die er nu liggen zal dit niet gaan gebeuren.
Geen elkaar versterkende winkelconcepten maar het zoveelste commerciële, op toeristen gerichte plan.
Als ik mijn fantasie de vrije loop geef, zie ik wel kansen.
Ik zie een duurzaamheidscentrum aan de Amstel. Binnen
in de Stopera winkels met vintage kleding, spullen van
gerecycled materiaal, brocante, verzamelingen, boeken,
platen en ga zo maar door. Een schatzoekers walhalla.
Eettentjes die gebruik maken van afgekeurde groenten en
fruit, brood van een dag oud. Genoeg bestaande initiatieven in de stad. Bijvoorbeeld Potverdorie, lnStock restaurants en De Tweede Jeugd. Duurzaamheid als leidraad.
Een Repair café, Zero Waste Lab en natuurlijk een grote
kringloopwinkel. Hier zou ook de Gemeente zijn overtollige spullen naar toe kunnen brengen. Denk aan afgeschreven kantoormeubilair. Op het plein buiten zou de
dagelijkse vlooienmarkt met veel grondplaatsen alle ruimte krijgen. De huren moeten vanzelfsprekend redelijk zijn.
The sky is the limit
Binnen en buiten zouden elkaar versterken. Duurzaamheid zou de leidraad zijn. Zonnepanelen, containers voor
gescheiden afvalinzameling, drinkwaterkraantjes op veel
plekken. Groene daken en zonnepanelen op de boxen
op de markt. Lantaarnpalen op zonne-energie. Oplaadplekken voor elektrische scooters. Toiletten die gespoeld
worden met regenwater. The sky is the limit. Ik zie een
inspirerende plek waar ruimte is voor initiatieven, waar
mensen graag komen. Ook toeristen. Want dit zal een
unieke plek zijn waar je niet alleen de leukste spullen kunt
vinden en kopen, maar waar je ook lekker en duurzaam
kunt eten. Waar je geïnspireerd wordt door alles wat je ziet
en ervaart. Het zal een plek zijn waar elke dag iets nieuws
te zien, te beleven, te kopen is.
Is het haalbaar?
Fantaseren is leuk, maar is het ook haalbaar? Ik denk
van wel. Als de gemeente lef toont, out of the box durft
te denken en geld niet het hoofddoel is. Gun Amsterdam
zo’n plek, doe de historie van de Waterloopleinmarkt eer
aan en zorg dat ze er over 100 jaar nog is. Breng een groep
creatieve mensen bij elkaar, marktkooplui, mensen met
ervaring in duurzaamheidsprojecten en mensen die verstand hebben van management en financiën. Ik bied me
hierbij als vrijwilliger aan. Dan moet het gaan lukken en
krijgt het Waterlooplein weer de allure en aantrekkingskracht van weleer. Wat zeggen jullie ervan Gemeentebestuur, durven jullie het aan?
Linda van Beest. www.potverdorie.nl. www.repaircafe.org.
www.instock.nl. www.zerowastelab.amsterdam
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Waterlooplein hart van de stad

M

oet onze 130 jaar oude historische
markt wijken voor toeristische
eenheidsworst? Het Waterlooplein
krijgt de uitstraling van een winkelcentrum
in de provincie, met te veel toeristen. Als de
gemeente haar zin krijgt. Over toekomstvisie gesproken.

Wat is Amsterdam zonder haar authentieke Waterloopleinmarkt? Dat wereldstrand,
waar de mooiste vondsten zomaar aanspoelen op de grond en de tafels; alles kun je er
vinden. Voor een habbekrats.
Vintage, zoals dat tegenwoordig heet, maar
in gewone winkels minstens tien keer duurder.
Merkkleding, die mensen zich anders niet
kunnen veroorloven. Bijna nieuw. Kleding
voor mensen die ver onder het minimum
zitten. Vluchtelingen, daklozen. Schoenen,
sieraden, leesbrillen.
In plaats van afvalhopen tot bergen te laten groeien krijgen spullen hier een tweede,

derde en vierde leven. Met zo min mogelijk
tussenhandel. Dat is duurzaamheid, waar
iedereen zo langzamerhand van doordrongen zou moeten zijn, hóe belangrijk dat
nu al is en nog veel meer wordt. Over toekomstvisie gesproken.
Steeds wisselende voorraden dvd’s, cd’s,
langspeelplaten, meubels uit failliete inboedels, bedden, dekens, kasten, gekke voorwerpen en écht antiek. Fotoalbums, waarin
mannen je aankijken uit heel andere tijden:
alles gaat voorbij. Een schat aan boeken,

sommige nergens meer te krijgen. Een sleutelhanger uit het Oval Office in Washington, die Trump misschien ergens heeft laten
slingeren toen hij de uitgang niet kon vinden.
En dan de kooplieden zelf. In weer en wind.
In weer en onweer. Zoals nu. Altijd kun je er
terecht om de wereldsituatie door te nemen,
met hen en met andere schatzoekers.
Een doorgangsroute moet het worden naar
Artis, Hortus en musea. Tevens een afwatering voor het Rembrandtplein, dat iets te
véél ‘reuring’ blijkt te hebben en dus ook
stukken onveiliger is dan het Waterlooplein
in de avond NU.
Het is de natte toeristendroom van ambtenaren die zelf in de provincie wonen.

Informatie als rookgordijn

Zaterdag 17 januari was er een informatieavond voor buurtbewoners en marktmensen. De Zuiderkerk zat vol Waterloopleinliefhebbers en geïnteresseerden. Ook hier
geen antwoord op de vraag hoevéél kramen er blijven, hoevéél grondplaatsen en
waar de kooplieden heen moeten met hun
spullen (geen andere bergruimte voorzien)
– wat ze moeten doen als ze dus brodeloos
worden gemaakt en zelfs op wannéér geen
antwoord.
Dan heet dit alles alleen maar ‘voorstellen’.
Maar die winkels moeten wel gebouwd en
de marktmensen moeten binnenkort weg
van de Zwanenburgwal. Het woord toerist
werd zorgvuldig vermeden.
Wel werd uitgebreid gepraat over de nieuwe winkels in de Stopera en de Binnenstraat
die daar zal komen. ‘Maak’winkels moeten
het worden. Om het merk ‘Amsterdam’ te
promoten. Wat zijn dat, ‘Amsterdam-winkels’? Vitrines met ‘Amsterdam-kaas’, zoals
je ze in de Damstraat ziet? Om het ultieme
kaasgevoel te vieren? Klompen? Bierbrouwerijen? Nutella-power?
Of gaat het om de belevingswereld van
MacBike? Volgens de ‘onafhankelijke’ dik
betaalde woordvoerder staat nog niets vast.
Hoe dom denkt-ie dat we zijn?
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Van de gestroomlijnde marktkramen die
nog over zijn na de kaalslag wordt verwacht
dat hun aanbod past hij dat van de ‘maakwinkels’. Volgens de notities van het stadhuis. Tel uit je winst.
O ja, die binnenstraat (met meer van hetzelfde?) is bedoeld om elkaar te kunnen
ontmoeten. Wie ontmoet wie? Toerist en
toerist?

Inspraak of acties?

Volgens de gemeente is er nog steeds inspraak. Ik geloof er niks van. Als geboren
en getogen Amsterdammer herken ik hier
de welbekende salamitactiek. Houd ze aan
de praat en ga gewoon je afgesproken gang.
Stukje bij beetje, zo ondoorzichtig mogelijk,
met veel wollig we-zijn-zo-blij-met-wijtaalgebruik.
En dan die grondplaatsen weg zodat je lekker ‘door kunt pakken’. Het authentieke dat
Amsterdam aantrekkelijk maakt zo snel
mogelijk uitverkopen voor dure nep.
Die winkels zullen er wel komen in de Stopera. Al zijn er ook andere suggesties geweest van goedgelovige Amsterdammers.
Woonruimte voor vluchtelingen bijvoorbeeld. Een huisartsenpost? Dat zal het wel
niet worden. Die kunnen het óók niet betalen. De geplande verbouwing loopt in de
miljoenen.
Maar ik hoop vurig dat er nog enig historisch besef wakker wordt in de zogenaamde bestuurslaag. Dat onze enige echte Amsterdamse rommelmarkt zichzelf blijft. Dat
de marktmensen hun brood kunnen blijven
verdienen op deze meest Amsterdamse plek
van de stad. Dat ze niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Dat niet iedereen zich bedotten laat door politici met tunnelvisie en
een overmaat aan arrogantie. Hoe zou het
toch komen, die kloof tussen politici en kiezers?
Op de vraag of de nu lege ruimtes in de Stopera voor marktopslag gehuurd zouden
kunnen worden, kwam een sneer van de
heer R. Rengelink (bestuurder PvdA): “Dat
kunnen jullie tóch niet betalen”.
Eindelijk eerlijkheid.
De plannen van het stadhuis gaan natuurlijk véél verder dan een ‘herinrichting Waterloopleinmarkt’. Die markt staat alleen
maar in de weg. Meer dan de helft van de

10 OpNieuw

kramen moet verdwijnen.
Het Waterlooplein moet netjes worden.
Met het oog op de te verwachten toeristenstroom. Het moet een toeristentrekpleister worden. De route moet vanaf Munt en
Staalstraat naar het Waterlooplein voeren
– waar dan méér horeca moet zijn. Winkels
op de begane grond van de Stopera. Terrassen. Een steigereiland in de Zwanenburgwal
zit in de pijplijn. Aangepaste toeristenmarkt
met weinig en keurige kraampjes. Een lege
ruimte vóór de Mozes en Aäronkerk voorzien van dezelfde stenen ‘zit’stoepen als die
bij het Rembrandtplein. Eenheidsworst.
Daarmee houd je het vrij van scootmobielen en rolstoelen en houd je ruimte voor
kleinschalige ‘evenementen’. Het plein moet
immers ‘meebewegen met de feestdagen’
zoals de gemeente in haar notities schrijft.
Wordt dat een reuzenrad op Koningsdag?
Een braderie? Een dansfestijn? Ook in de
avond en op zondag moet er meer ‘reuring’
komen op het Waterlooplein. Kroegen?
Terrassen laat open? Almere zou er zijn vingers bij aflikken.
Het plein verbeteren? Niemand die daar tegen is. Er is in geen jaren iets aan bestrating

harkt en weggeharkt. Wég met die historische rommelmarkt. Wég met de geschiedenis van deze plek. Weg onder dezelfde soort
grafstenen stoepen en richels waarmee

men ook het Rembrandtplantsoentje heeft
weggewalst. Om er die gruwelijke ‘Nachtwacht’nachtmerrie neer te zetten. Ga maar
eens kijken.
Waar komt die smakeloze smaak toch vandaan? O ja, dat is maar een mening. Een ‘alternatief feit’. Als het maar geld oplevert.
Ondertussen. Waar blijft het historisch besef dat voor een standbeeld zou kunnen
zorgen, ter herdenking van de joodse kooplieden die hier woonden en werkten en in
de Tweede Wereldoorlog weggevoerd en
vermoord zijn? Die dit plein zijn originele
‘reuring’ gaven? Zoals de kooplieden nu er
hun niet heel dikke, maar redelijke boterham verdienen. Een standbeeld hóéft niet
groot en smakeloos te zijn.

Wie het meest betaalt bepaalt

gedaan. En bescherming tegen de wind zou
prettig zijn. Een overkapping misschien?
Meer afvalbakken? Meer toegankelijke
wc’s? De marktkooplieden overleggen al vijf
jaar met de gemeente, maar de enige verandering die ik zie is wat scharminkelige feestverlichting. Nu wordt dat door de gemeente
aangevoerd als een teken van verwaarlozing. Inderdaad.
Het lijkt wel of juist de ontspannen sfeer de
ambtenaren achter hun benauwde raampjes
tegenstaat.
En nu, met de leeggekomen ruimtes op de
begane grond van het stadhuis zien ze hun
kans.

Ordnung muss sein

Dat kleurrijke leven daar op straat moet
aangepast. Aan dat spuuglelijke gebouw
dat Stopera heet. Het plein moet aange-

Niks nieuws onder de zon. Maar zég het
dan ook. Pal voor Kerst kregen de marktkooplieden onverwacht te horen dat hun
opbergboxen moeten verdwijnen. Eerst die
aan de Zwanenburgwal. Hun standplaatsen zijn ze dan kwijt. Vóór de zomer. Want
er moet verbouwd worden in de Stopera.
Waar ze heen moeten, daar komt geen antwoord op. Vijf jaar overleg tussen markt en
gemeente voor dit resultaat. Nul.
Nog twee aandachtspunten die mogelijk
door de gemeente over het hoofd zijn gezien.
1) Als je het financiële nieuws volgt: de volgende crisis staat al voor de deur. De tweedehandsmarkt is hard nodig.
2) Heeft men wel nagedacht over het gevaar
van aanslagen? Zo’n concentratie van winkels, horeca, toeristenstroom, terrassen,
binnenstraat, rondvaartboten, evenementen én stadhuis – op één punt – dat moet
toch wel erg verleidelijk zijn voor kwaadwillende lieden.
Ondanks de poldermentaliteit van bestuurders: Amsterdam ligt gewoon in de wereld.
Dunya
Red ons Waterlooplein
Teken de petitie op de markt of online: petities.nl/petitions/red-ons-waterlooplein

Op “het Waterlooplein” vind ik mijn
verleden terug

B

oeken, dozen vol, mijn blik valt op een
kleine pocket met verhalen van de Russische schrijver Tolstoi, 1 euro, ik ben blij.
Dvd’s, hoeveel geweldige films heb ik er al
gekocht, 2 euro.
Een berg textiel, op de grond. Ik trek aan
een stukje stof waarvan de kleur mij bevalt,
en er komt een kreukelige lap te voorschijn
die alle potentie heeft om door mij in een
geweldige jas te veranderen.
Een vierkant glasnegatief, met daarop een
landschap. 1950? Ergens in Nederland, het
is er koud en eenzaam, er ligt een beetje
sneeuw, ik zie een dijkje in de verte en er is
een eenvoudige schuur. Een ingelijste foto
van een coaster op een wilde zee, fotograaf
onbekend, prachtig en inspirerend.
Op mijn ommetje over het Waterlooplein,
om even los te komen van mijn fixatie op
mijn kunstprojecten, kom ik deze onverwachte schatten tegen en daar word ik heel
gelukkig van. Omdat ik er zo vaak kom, beginnen de kooplieden mij een beetje te kennen en houden we een praatje.
Er is geen winkel die daar tegenop kan. Zij
hebben hun eigen trots over hun handel, en
van sommigen stonden de ouders en groot-

Tekening: Hanneke Dikboom

Gemeenteraad, waak over originaliteit!

ouders ook op deze markt; dat zijn fijne verhalen. Vooral ook omdat ik velen kende, ik
kom ook al bijna 60 jaar op het plein.

strenge Amsterdamse toiletjuffrouw. Een
groentestal met biologische producten van
de dichtstbijzijnde boeren.

Ik kan wegdromen op het Waterlooplein,
ik zie de geschiedenis in de rommel die wij
- gerecycled - terug uitgestald krijgen van
de verkopers. Eenmaal weer thuis is mijn
hoofd verfrist, mijn maag gevuld met een
heerlijke Vietnamese loempia, en kan ik
weer verder met mijn werk.

Een selectie betreffende de
handel

Wat kan er beter op het
Waterlooplein?

Een overkapping op het grote plein lijkt me
mooi, en ook fijn voor de kooplieden. Opslagplaatsen maken in de Stopera met een
deur naar het plein, zo kunnen er veel containers weg. Een openbaar toilet, met een

Geen 3 kramen met dezelfde handel uit
Zuid Amerika, of Afrika of Amsterdamse toeristische T-shirts en houten tulpen.
Geen eindeloze rijen fietsenbarrels. Wel een
groentestal. En een verrijdbare Italiaansekoffie-Goggomobiel!
De markt kan kleiner. En een stukje groen
voor de Mozes en Aaronkerk lijkt mij een
leuk idee.
Hanneke Dikboom
Teken de petitie, en Gemeenteraad, waak
over originaliteit! petities.nl/petitions/redons-waterlooplein

Huis De Pinto een historisch centrum
Een halve eeuw geleden stond Huis De Pinto symbool voor het verzet van de Nieuwmarktbuurt tegen verdere sloop van de
wijk. Het statige herenhuis werd behouden
en volledig gerestaureerd. Veel Amsterdammers kennen het gebouw nog als filiaal van
de Openbare Bibliotheek. Met de opening
van het nieuwe gebouw van de OBA verdween de bibliotheekfunctie en kwam de
buurt opnieuw in actie om Huis De Pinto
voor de buurt te behouden. Dat lukte. Hierdoor is Huis De Pinto nog steeds een centrale plek in de buurt, een cultureel en literair centrum. En het is vooral een warme
plek waar buurtgenoten elkaar ontmoeten
en boeken met elkaar kunnen ruilen.

en in de weekends is Huis De Pinto geregeld open. Er zijn boekpresentaties, lezingen, muziekoptredens, filosofiecursussen,
kindervoorstellingen, tentoonstellingen en
filmvoorstellingen. Voor Vrienden van Huis
De Pinto zijn de meeste voorstellingen gratis te bezoeken. Meer hierover is te lezen op
de site www.huisdepinto.nl.
Dit is allemaal mogelijk dankzij de inzet van
vrijwilligers, enthousiaste medewerkers die
de bezoekers ontvangen of met nieuwe verfrissende programma-ideeën komen. Want
Huis De Pinto staat hier zeker open voor.
Ook is het mogelijk om Huis De Pinto voor
een gelegenheid te huren en je kunt er zelfs
trouwen.

Altijd welkom

Waarom vrijwilliger?

Deze centrale rol kan het Huis De Pinto
blijven vervullen dankzij de inzet van vele
vrijwilligers. Mannen en vrouwen die enkele uren tot hele dagen per week helpen
om het bezoekers naar de zin te maken. Ze
zorgen voor een warme ontvangst en maken dat gasten zich thuis kunnen voelen.
Zo kunnen bezoekers dagelijks de krant komen lezen of hun laptop openklikken onder het genot van een kopje koffie voor een
€1 (waar krijg je dat nog). Ook ’s avonds

Een van de vrijwilligers geeft aan dat hij
juist hier is gaan ‘werken’ omdat je “precies
datgene kunt gaan doen waar je zin in hebt,
goed in bent of waar je zelf veel van kunt
leren.” Dat is ook de reden dat er onder de
vrijwilligers bijvoorbeeld studenten zijn en
ook gepensioneerde docenten. Allemaal
mensen met een hart voor cultuur en literatuur, de een met meer en de ander met minder vrije tijd om zich voor dit cultureel centrum in te zetten.

Zin om eens te kijken hoe het is bij Huis De
Pinto? Kom dan een keer langs en/of stuur
een mailtje naar vrijwilligers@huisdepinto.
nl. Huis De Pinto is door de week geopend
van 10.30 tot 17.30 en op zaterdag van 13.00
tot 17.00.
Korte geschiedenis van Huis De Pinto
Huis De Pinto staat aan de Antoniesbreestraat 69, recht tegenover het poortje
naar het Zuiderkerksplein. Een weinig opvallend wit, statig oud pand, tussen de coffeeshops en winkels. Het is omstreeks 1606
gebouwd in opdracht van een Jan Jansz.
Carel, een van de eerste bewindvoerders
van de VOC. In 1651 kwam het in handen
van de bankier Isaac De Pinto. De familie
deed dit stadspaleisje in 1756 van de hand,
waarna het pand langzaam in verval raakte.
Na de oorlog stond dit vervallen pand als
een van de weinige nog overeind te midden van de kaalslag van de oorspronkelijke
Joodse buurt. In 1969 kocht de gemeente
Amsterdam het pand met het idee om het te
slopen. Een coalitie van buurtactivisten en
de opkomende beweging die cultuurmonumenten in de stad wilde beschermen, lukte
het om de Nieuwmarktbuurt en Huis De
Pinto te behouden.
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Vlooienburg: van uiterwaarde naar eiland

Verzet als rode draad

H

et Waterlooplein werd in de 19de eeuw
aangelegd naast het vroegere Vlooienburg. Vlooienburg was een aangeplempt eiland in de Amstel, dat samen met de eind
16de eeuw ontwikkelde eilanden Marken,
Uilenburg en Rapenburg de oude Amsterdamse ‘Jodenhoek’ vormde. Het werd omgeven door de Leprozengracht en de Houtgracht. Het Waterlooplein ontstond in 1882
bij de drooglegging van deze twee grachten,
op de daar ontstane ruimte. Hierdoor was
het aangrenzende Vlooienburg niet langer een eiland. Mogelijk is de naam Vlooienburg een verbastering van Vloonburgh,
dat zou slaan op een ’vloedborg’, ofwel een
uiterwaarde die bij hoge waterstand van de
Amstel onderliep.

De eerste verhuizing

Het Waterlooplein werd vernoemd naar de
Slag bij Waterloo (1815), waar de Prins van
Oranje, de latere Willem II, gewond raakte
en Napoleon verslagen huiswaarts keerde.
De Joodse marktlieden, die daarvoor op en
rond de Nieuwmarkt en de Jodenbreestraat
markt hielden, werden verplicht te verhuizen naar het nieuwe Waterlooplein. De
marktkooplieden protesteerden maar verhuisden in 1882 toch. In 1893 werd het een
dagmarkt, die zes dagen in de week open
was en op zaterdag, de joodse rustdag, gesloten. Het Waterlooplein - een van de oudste vlooienmarkten van Europa, genoemd
naar het Franse ‘Marché aux puces’ en het
gebied Vlooienburg - was een levendige
markt met diverse handel: failliete boedels,
vis, groente, kleding en meubels: een uitje
voor de Amsterdammers, met kans op een
koopje.

Gevolgen van de bezetting

De kaalslag begon in 1941 met de verordening dat alle Joden zich moesten laten registreren. De NSB’ers handhaafden deze verordening met geweld. Joodse burgers werden

mishandeld, hun ruiten ingeslagen, bezittingen vernield. Op 11 februari 1941 kwam
het op het plein tot een confrontatie tussen
de Weerbaarheidsafdeling van de NSB en
Joodse knokploegen. De Joodse jongens en
hun vrienden van Kattenburg en uit de Jordaan vochten met alles wat ze vonden in de
oud-ijzerloods. Hierbij kwam een NSB’er
om het leven. Dit werd door de Duitsers
aangegrepen om de Joodse wijk met prikkeldaad af te sluiten en te verbieden als
doorgang voor niet-Joden. Een bezoekje
aan het Waterlooplein zat er voor de nietJoodse Amsterdammers niet meer in. De
Duitsers voerden als wraak voor de moord
op de NSB’er 427 Joodse jongens af naar het
interneringskamp in Schoorl om van daaruit afgevoerd te worden naar de vernietigingskampen.
Deze ontwikkelingen waren de opmaat
voor de Februaristaking op 25 februari
1941, die oversloeg naar Haarlem, de Zaanstreek, het Gooi, Utrecht, Velsen en Zuilen
en door de Duitsers met bloedig geweld
werd neergeslagen.
Na de oorlog keerde slechts een handjevol
Joden terug uit de vernietigingskampen en
waren er nog maar weinig handelaren van
het oude Waterlooplein in leven. De huizen
er omheen waren ontruimd door de voormalige bezetter of gesloopt om het hout in
de Hongerwinter van ’44-‘45, net als de omliggende houten synagogen. Andere Amsterdammers namen de lege plekken op het
plein over. Het plein was niet meer een louter Joodse aangelegenheid. En de dag dat
het plein gesloten was, verplaatste zich naar
de christelijke zondag.
Deze donkere periode trok sporen in de ziel
van de buurt. Als eerbetoon werd in 1952
het monument de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein geplaatst, waar jaarlijks de herdenking van de Februaristaking
plaatsvindt.

Collectie Joods Historisch museum
J.-van-Velzen
Links: het oude Vlooienburg, gravure uit
1625, Balthasar Florisz. van Berckenrode (ca.
1591–1645) - Rijksmuseum Amsterdam

De jaren 60 waren de bloeitijd van het Waterlooplein. De hippies ontdekten de tweedehands kleding, de legerkissies, de bomber jacks en de tweedehands meubeltjes en
kwamen uit alle delen van het land en de
wereld toegestroomd naar het plein. Kleding uit hun oma’s tijd was hip, een oude
bontjas of tweedehands leren jekkie, of
een oude Afghaanse jas waren op het Waterlooplein voor een prikkie te koop en de
handelaren deden goede zaken.
In de eerste helft van de jaren 70 domineerden de Nieuwmarktrellen ook de Waterloopleinbuurt; er was fel protest tegen
grootse nieuwbouwplannen, de komst van
de metro en de sloop van de oude Jodenhoek. In de tweede helft van de jaren 70 en
begin jaren 80 was het Waterlooplein het
centrum van strijd tegen de bouw van de
Stopera. De marktkooplieden hadden geen
zin om hun geliefde Waterlooplein te verlaten en zorgden er in de onderhandelingen
voor dat zij konden terugkeren. De markt
verhuisde in 1977 naar een braakliggend
terrein tussen de Valkenburgerstraat en
de Rapenburgerstraat, de zogeheten ‘varastrook’. Ondanks het eerdere verzet beviel
het de marktkooplieden na een paar maanden wonderwel nieuwe locatie. De zaken
liepen goed omdat er weinig mogelijkheden waren om de smalle strook asfalt te verlaten. Je kon er maar aan één kant ’op’ en
weer ’af ’. Dat zorgde ervoor dat het winkelend publiek langs alle kraampjes liep en dat
de handel floreerde.
De bedongen terugkeer naar het oude Waterlooplein in 1988 viel de marktkooplieden tegen. De Stopera heeft een lange
blinde muur waar vaak een onaangenaam
koude wind waait, waardoor deze kant van
de markt ook wel de Klaagmuur wordt genoemd. Er staan nog steeds weinig tot geen
kraampjes op die plek. De levendigste kant
van de markt is de kade van de Zwanenburgwal.
Riëtte van der Plas
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Het gedrocht aan de Amstel
Meer dan voor welk ander
gebouw zou de volgende
uitspraak van Aldo van
Eijck van toepassing
moeten zijn op het
Stadhuis-Muziektheater
van Amsterdam: “Maak
van iedere deur een groet en
van ieder raam een gelaat.
(-) Maak van ieder raam en
iedere deur een plek, …. maak bovendien van ieder
huis een kleine stad en van
iedere stad een groot huis.”
Voor het stadhuisdeel
waar de door de bevolking
gekozen politici in al hun
overwegingen benaderbaar
en herkenbaar zouden
moeten zijn; voor het
theaterdeel als toegankelijke
drager van de cultuur.
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Het gedrocht aan de Amstel symboliseert
het tegendeel. Afwerend, gesloten en somber aan de stadhuiskant, en niet veel meer
dan een uitvergrote maquette aan de theaterkant. Het interieur behept met inspiratieloze ruimtes. Resultaat van een alleszins
rommelig voortraject en matige architectuur.

Siamese Tweeling

Toen in 1968 het onder motto ingezonden
ontwerp voor het stadhuis kwam bovendrijven uit een daartoe uitgeschreven prijsvraag was dat een zeperd van de eerste orde.
De verdeelde jury koos er voor na veel beraadslagingen omdat men dacht dat de gerenommeerde architect Alvar Aalto het had
ingezonden. Het bleek Wilhelm Holzbauer.
Jaren van stagnatie in de uitvoering volgden. Tot uit financiële overwegingen werd
besloten het stadhuis samen te voegen met
het Muziektheater. Dat andere moeizame
project, ooit bedoeld om te verrijzen op het
terrein van de Oude Rai aan de Ferdinand
Bolstraat. De architecten Wilhelm Holzbauer, voor het stadhuisdeel en Cees Dam,
die het muziektheater als project had geërfd

van zijn schoonvader, ontwierpen vervolgens het combinatieplan op het Waterlooplein. Een project als een Siamese Tweeling
dat je het liefst operatief zou willen scheiden. Toen de plannen werden gepresenteerd was dan ook vanuit de bevolking maar
ook vanuit de architectenwereld en ambtenaren direct sprake van veel kritiek. Echter,
het gemeentebestuur had in 1978 nog niet
veel geleerd van het verzet tegen de metro
en de kritiek op de Bijlmer. Met volle overtuiging opteerden ze voor een gebouw dat
net als hun eigen karakter grotendeels met
de rug naar stad zou komen te staan.

Alternatieve plannen

In een poging de stedenbouwkundige inpassing en ruimtelijke uitwerking (het gaat
altijd eerst om mooie ruimtes) te verbeteren werkte daarop een kleine groep architecten en ambtenaren in hun vrije tijd alternatieve plannen uit. Betrokken architecten
waren onder andere Herman Hertzberger, de nog jonge Sjoerd Soeters en vooral
de ideeënrijke Rudy Uytenhaak. Meewerkende ambtenaren waren onder meer Aad
Lambert, Hans Ebberink, Hans Epskamp
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en Evert van Voskuilen. Ze waren niet tegen
de grootte van de Stopera zoals het ontwerp
al snel werd genoemd, maar tegen de wijze
hoe het zich verhield tot de stad. In een aantal varianten tekenden ze een gebouw waarin onder meer het patroon van Vlooienburg
met de Lange - en Korte Houtstraat als levendige stadsstraten zouden terugkeren.
Tevens introduceerden ze publieksgerichte
bestemmingen op de begane grond om zo
een betere wederkerige relatie tussen gebouw en omgeving te komen.
De voorstellen kregen nauwelijks aandacht
van het gemeentebestuur en verdwenen in
de prullenbak. Ondanks dat ook bij sommige hooggeplaatste ambtenaren sympathie bestond voor de alternatieven kregen
de ambtenaren vervolgens per brief een
berisping. Opgesteld door de toenmalige
gemeentesecretaris en ondertekend door
burgemeester Polak. “Ambtenaren behoren
loyaal te zijn aan het beleid. Bij herhaling
kan dit schadelijk worden voor het verdere
verloop van uw carrière.” Dat viel overigens
achteraf wel mee.

ideeën van 1978 alsnog in de plannen door
te sijpelen. Een gevolg van een adequate stedenbouwkundige analyse van de gemeente.
In de daarop gebaseerde voorlopige plannen wordt een binnenstraat meer openbaar
gemaakt en voorzien van publieksvoorzieningen en er wordt gedacht aan publieksgerichte bestemmingen in de plinten. Of
daarmee de wederkerige relatie met de omgeving er komt staat of valt met de uitvoering, functioneel en architectonisch. De op
de openbare informatie avond getoonde
beelden lieten nog steeds vlakke en naar
binnen gekeerde architectuur zien. En of
de publieksvoorzieningen in het gebouw en

Evert van Voskuilen

Willen ze door je heen? Zo doen
ze dat. De rolkoffers achtervolgen
je en duwen je tijdens je loopje
naar de markt domweg opzij. Ze
nemen de hele breedte van de staat
in beslag en schamen zich in niets
om luid te joelen. ‘Ach, ze zijn op
vakantie.’ ‘Laat hen toch hun magere
pret.’ houd ik mijzelf voor. Maar dan
opeens haal ik uit en sla ze alle zes
tegen de klinkers. Ik wist niet dat
ik zo sterk was. Rijt ze aan stukken
en prop ze door een put. Ziezo.
‘Doe mij dat rare ding van
daar maar eens. Hoe heet het?
Daikon? Nooit van gehoord.’

Een adequate
stedenbouwkundige analyse

De Stopera werd gebouwd met alle ongemakken die al in de bouwaanvraag waren herkend en bleek bovendien al snel te
klein. Helaas zijn de getekende alternatieven niet meer terug te vinden. Nu het stadhuis wordt verbouwd lijken de alternatieve

column

de markt elkaar gaan versterken is nog de
vraag. Gezien de, versluierde, inzet van de
bestuurders op toeristenstromen en horeca
ten koste van de huidige markt moet er nog
het een en ander worden bijgestuurd. Overigens lijkt verbetering van de moeizame
verschijning van het theaterdeel ondergesneeuwd te raken.
Zowel aan de tramzijde als aan de Amstelzijde kan ook daar nog veel verbeterd worden aan het gebouw en de aanliggende
openbare ruimte. Redenen genoeg om de
ontwikkelingen kritisch te blijven volgen.

Van onderen!
Maarten Henket
Dankzij het feit dat de media dit nieuwtje tot nu toe hebben laten liggen, kan OpNieuw zijn lezers verrassen met een
primeur: dit jaar zal er tijdens de aprilfeesten een bijzonder
evenement plaatsvinden, en wel een hijswedstrijd. Te lang
reeds hangen de hijsbalken rondom de Waag ongebruikt
en onbegrepen boven de moderne wereld beneden hen,
waaruit het echte hijswerk verdwenen is. De verhuizer komt
tegenwoordig met een motorisch aangedreven lift, hijsen is
er niet meer bij. Wie weet nog van touw en blok, wie kent
nog die merkwaardige kreet ‘Van onderen!’? Het is daarom
mooi, dat de organisatoren van de feesten nu een plaats inruimen voor deze bijna uitgestorven vaardigheid. Ouderwets hijsen in wedstrijdverband, het past trouwens perfect
bij het sympathiek nostalgische karakter van de rest van het
programma.
De deelnemers zullen worden ingedeeld in gewichtsklassen, net als in de bokssport. Er komen vier klassen, van bantamgewicht tot zwaargewicht. De zwaargewichten krijgen de
hoogste gevels toegewezen, de bantammers de laagste. Het
wegen van de deelnemers zal - waar anders? – plaatsvinden
in de Waag. Overigens gaat het bij deze wedstrijd niet zozeer
om kracht en snelheid, maar vooral om elegantie en origina-

liteit. Dus, om nog even in de bokssfeer te blijven, de ideale
hijser is geen Joe Frazier maar een Muhammad Ali.
Deelname geschiedt door teams, bestaande uit minimaal
twee man (m/v): een buitenman die hijst, c.q. laat zakken,
en een binnenman die boven staat. Er zijn al diverse aanmeldingen bij de organisatie binnengekomen. Zo wil een
bruidegom zijn bruid omhoog hijsen naar zijn woning op
drie hoog, in plaats van haar de trap op te dragen. Ook is
er iemand die zichzelf omhoog wil trappen, gezeten op een
speciaal daartoe geprepareerde fiets. Voorts gaan er geruchten dat enkele raamdames iets pikants in petto hebben; wij
hebben dat helaas niet kunnen factchecken.
De samenstelling van de jury is nog niet bekend. De organisatoren betreuren het – en wij met hen – dat onze zeergewaardeerde buurtgenoot Mart, ooit een ware meester op
touw en blok, om gezondheidsredenen niet als jurylid kan
fungeren. De winnaars krijgen een diner in het reuzen- of
liever dwergenrad, de nummers twee en drie krijgen een
rondje in de zweefmolen en een Sloppy Joe in De Vriendschap. Voor de beste buitenman is er nog een cadeaubon
van Sporthuis Bever. En natuurlijk kan iedereen nog tot sluitingstijd overal op en om het plein terecht voor de nahijs.
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Laboratorium
Nieuwmarkt
Gee de Wilde in gesprek met Lodewijk Brunt

L

odewijk Brunt (1943) beschreef samen met Kees
Tamboer jarenlang in het Parool wat hij in Amsterdam op straat zag (Brunt, Lodewijk en Kees Tamboer; De Straat Op! Paaltje en poëzie in Amsterdam;
Boom, Amsterdam, 2007). Elke week deelden zij hun
bevindingen met de lezer. Over de schoonheid van de
stad, en hoe mensen daar iets persoonlijks aan hadden
toegevoegd, maar vooral over de ongerijmdheden en onverschilligheden. Over onbegrijpelijke verkeersborden
en foeilelijk straatbeton; over wouden van neergekwakte
fietsen en overwoekerde geveltuintjes. Echt vrolijk word
je er niet van, hoewel er veel te lachen valt.
Brunt was hoogleraar Stadssociologie aan de UvA,
en heeft het stadse leven in binnen- en buitenland van
alle kanten bestudeerd en beschreven. Dat doet hij nog
steeds, zoals te lezen valt in zijn regelmatig verschijnende blogs op www.lodewijkbrunt.nl.
Van iedereen en van niemand
‘Ik heb op diverse plekken in Amsterdam gewoond,
maar nergens zo prettig als in de Nieuwmarktbuurt. Wat
een aanstekelijke diversiteit. Een microkosmos van de
hele samenleving. Ik ken geen buurt in de wereld – en ik
heb in heel wat steden rondgelopen – waar op zo’n klein
gebied zoveel verschillende groepjes mensen wonen, zo’n
verscheidenheid bestaat aan culturen, nationaliteiten,
netwerken, bedrijven, winkels, huizen, godshuizen; een
laboratorium voor het kosmopolitisme. Zo’n heterogeniteit en gelaagdheid heb ik alleen in sommige buurten van
Bombay gezien, overigens op grotere schaal: heel India
bijeen op de vierkante kilometer. Ook daar voelde ik me
als een vis in het water. De Nieuwmarktbuurt is van oudsher een buurt waar mensen uit alle windstreken woonden en werkten. Rijke kooplieden, arme bootwerkers,
ambachtslieden, Joden, Chinezen, krakers, kunstenaars,
geleerden, junkies, hoeren, schrijvers en TV-makers, expats. De laatste jaren heeft zich op grote schaal gentrification voorgedaan, maar de verscheidenheid is gelukkig niet
geheel verdwenen, er is nog steeds sociale woningbouw op
schitterende plekken. En dat moet vooral zo blijven. Onze
buurt is van iedereen en daarom misschien van niemand.’
‘Wil je zeggen dat we slechts voorbijgangers zijn? Dat wij
maar eventjes gebruik mogen maken van deze buurt met
z’n historie van eeuwen, en alles wat er nog na ons komt?’
‘Jij hebt het over rentmeesterschap, zoals calvinisten
dat noemen: in de korte tijd dat je op aarde bent heb je de
dure plicht om daar zo goed mogelijk zorg voor te dragen.
Jouw stukje aarde is niet van jou alleen, maar ook van de
volgende generaties. Nee, dat is niet mijn opvatting, maar
ik voel wel een zeker ontzag voor de stad als resultaat van
mensenwerk, door de eeuwen heen. Zulk historisch besef
komt veel voor in onze buurt, je woont in iets dat aanzienlijk groter is dan jijzelf en wat ook nog na je dood blijft
voortbestaan. Zelfs ondanks een gigantische kaalslag:
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op plaatjes uit de jaren zestig en zeventig lijkt het alsof er
bombardementen hebben plaatsgevonden. Maar het Pintohuis en de Zuiderkerk staan er nog. In die zin is onze
buurt een ‘levend’ museum, de geschiedenis ligt op straat.’
Logeerkamer Nieuwmarkt
Brunt is buurtbewoner, maar kijkt als socioloog om
zich heen. In januari schreef hij in een van zijn blogs over
de Nieuwmarktbuurt als logeerkamer. Logeerkamer voor
ontheemden, gelukszoekers en junks bijvoorbeeld. We
schrijven de late jaren 70 en 80. Hij woonde in die tijd zelf
in de Zanddwarsstraat, aan de voet van de Zuiderkerk.
‘Wat een tijd was dat …. Er zijn in de periode dat ik er
woonde welgeteld 33 fietsen gestolen, van mij, maar ook
van vrienden en kennissen die op bezoek kwamen. Overal
lagen, sliepen en poepten junks. Tot op de perrons van het
metrostation. Je was soms bang om ’s avonds over straat te
gaan, straatroof was aan de orde van de dag. De overheid
stond op onoverbrugbare afstand, niemand wist wat je
moest doen. In mijn straatje vierde het particulier initiatief hoogtij: aardappelen naast het raam om naar beneden te gooien, het telefoonnummer van de lokale pitbull
die het tuig desgewenst ‘kapot zou schieten’. Ik schreef in
het Parool mee aan een serie over de zogenaamde ‘kleine
criminaliteit’, we noemden het ‘massaal voorkomende cri-

Het Waterlooplein is een gevoelige
plek, het gemeentehuis annex
Muziektheater is een blok smakeloos
steen dat bedoeld is om te imponeren
minaliteit’ en we hadden vooral oog voor de slachtoffers.
Dat werd ons niet in dank afgenomen: ‘Het Parool lijkt de
Telegraaf wel’, hoorde ik tijdens een conferentie van criminologen. Het enige dat van bovenaf gebeurde was de boel
afsluiten. Doorgangen gingen dicht, zoals de Oude Manhuispoort, de gangen in het stadhuis werden afgesloten,
stegen kregen hekwerk. De echte problemen zijn nooit
serieus aangepakt.’
‘Het waren de jaren van ‘alles kon en (daarom) moest
het ook’. In dat leuke boekje ‘Kleersloot 7 1978-1995’ heeft
Martijn van der Molen die jaren fraai beschreven. Woonruimte was van iedereen, dus het ging niet aan om iets
voor jezelf in te richten. Dat ‘alles is van iedereen’ heeft tot
aardige ontwikkelingen geleid, maar ook tot landjepik en
verslonzing. Iedere nieuwe bewonersgeneratie doet alsof
zij het voor het zeggen hebben en is geneigd de volgende
generatie de les te lezen.’
Pijn aan de ogen
‘We zien het nu weer bij de discussie over het Waterlooplein. De protesten tegen de plannen van de gemeente
lijken soms te zijn gebaseerd op het geloof dat er maar

een beperkte groep mensen is die mag bepalen welke
veranderingen aanvaardbaar zijn en welke niet. Gelukkig is het verzet niet algemeen. Het Waterlooplein is een
luguber tochtgat als de marktstalletjes zijn opgeruimd en
de marktkooplieden naar huis vertrokken. In Amsterdam
is een groot gebrek aan sfeervolle pleinen, laten we hopen
dat de plannen in die richting gaan. Als ambtenaren met
een plan komen, hoeven we niet meteen op onze achterste benen te gaan staan, zoals het vaak gaat in Amsterdam.
Tijdens mijn jarenlange tochten door Amsterdam heb
ik heel wat ambtenaren gesproken. Ik heb grote waardering voor hun creativiteit en hun hart voor de stad, hun
geduld om naar de burgers te luisteren. We vergeten vaak
dat ze aan de leiband lopen van de politiek en zich moeten
voegen naar ‘hun’ wethouders en wat de wijsneuzen in de
gemeenteraad zoal besluiten. Het is koorddansen in Amsterdam.’
‘Het Waterlooplein is een gevoelige plek, het gemeentehuis annex Muziektheater is een blok smakeloos steen
dat bedoeld is om te imponeren. Het is heel erg. Ook na
30 jaar doet het complex me nog steeds pijn aan de ogen.
Misschien dat de plannen om de plinten open te maken
en een permanente doorgang tussen de Amstelkant en
de Jodenbreestraatkant te realiseren het verschrikkelijke
monster nog een aanvaardbaar element kunnen verschaffen.’
Door de eeuwen heen heeft het plein allerlei uiteenlopende functies gehad. Ik liep er begin jaren zestig mijn
eerste colleges. In de negentiende eeuw was het de plek
van de handelaren in afgedankte spullen, waarover Mul-

tatuli met zoveel afgrijzen schreef. Na de Tweede Wereldoorlog kon je er gestolen fietsen kopen. Pas sinds een paar
decennia heeft de markt de uitstraling van artistieke verrassingen, maar die tijd is ook alweer voorbij. Wie heeft
het alleenrecht op het plein?’
’ Wrijvingen ‘
‘Ja, die overlast en drukte waarover zoveel te doen
is. Het is interessant om te zien hoe dat soort conflicten verlopen. Nieuwkomers worden doorgaans welwillend ontvangen, leuk zo’n exotische groep. Maar als de
‘kwartiermakers’ zich hebben gevestigd en navolgers zich
aandienen, voelt de gevestigde bevolking zich bedreigd:
‘ze nemen de buurt over, ze pikken onze huizen en banen
af ’, wordt er geroepen. Vaak ontstaan in die fase rellen,
soms vallen er doden. Maar na verloop van tijd wordt een
nieuw evenwicht gevonden. De oorspronkelijke bewoners
zijn voor een deel weggetrokken, de nieuwelingen hebben
zich aangepast.’
Opeenstapeling van lagen
‘Op die manier ontstaat de gelaagdheid in een buurt,
voor sommigen aantrekkelijk, voor anderen misschien
een bron van ergernis. Door verschillende partijen wordt
op een verschillende manier gebruik gemaakt van de
buurt. Centraal daarbij is het beslag op de openbare ruimte, een ware arena: ten eerste de vaste bewoners met hun
fietsen, kinderwagens, auto’s en rollators; ze verbouwen
hun appartementen met alle vrachtverkeer, steigers en
opstoppingen van dien, ze leggen geveltuintjes aan en ver-

OpNieuw 17

bieden anderen hun fiets tegen het huis te zetten. Vervolgens degenen die in de buurt werk‑en of studeren of andere gegronde redenen hebben om de buurt te bezoeken.
En dan heb je nog de groep ‘grootgebruikers’: alle toeristen en dagjesmensen. Het is bevredigend dat de buurt zo’n
succes is. Het is niet voor niets dat steeds meer mensen
hier willen wonen. Alle belangrijke voorzieningen binnen
handbereik. De trek naar buiten, die je in de jaren 70 en 80
zag, is volstrekt omgedraaid. Ouderen die destijds de stad
verlieten, komen in sneltreinvaart weer terug.’
Zuid-as Nieuwmarkt
‘Maar ook bedrijven komen terug. Grote en kleine. Nog
maar tien jaar geleden dachten we dat de digitalisering
het thuiswerken zo sterk zou bevorderen, dat werkers niet
meer in de auto hoefden te stappen om in de file naar hun
werk te gaan. Niet dus. We moeten elkaar blijven zien, met
elkaar vergaderen, konkelefoezen. Dat doen we bij uitstek
in de stad. Je loopt makkelijk even langs, je ontmoet elkaar
bij de lunch of in de pauze van de Opera. Kleinschalig,
aantrekkelijk. Zo bezien is de Nieuwmarktbuurt een soort
Zuid-as. Studenten vinden hier alles wat ze nodig hebben,
vooral ook werkgelegenheid. De bibliotheken puilen uit,
net als sommige cafés zijn dat stimulerende ontmoetingsplaatsen.’
Optimistisch
‘Door al die dynamiek in de buurt ben ik optimistisch
over de nabije toekomst. Ik kan geen koffiedik kijken,
maar ik denk dat we de diversiteit nog lang kunnen volhouden. Daarbij is de menging van bewoners en van functies van eminent belang. Ik besef dat dit alles onder druk
staat, dus we moeten alert blijven en de buurt goed in de
gaten blijven houden. Laten we hopen op af en toe een bestuurder met visie, dat kan ook schelen.’
‘Ik ben ook optimistisch over de kwaliteit van het wonen in de buurt. Mensen steken de koppen steeds meer bij
elkaar en de overheid heeft daar gelukkig part noch deel
aan. De ontwikkeling van Stadsdorp Nieuwmarkt is een
goed voorbeeld. Mensen die elkaar helemaal niet kennen
komen bij elkaar, groeten elkaar op straat, ontplooien ini-
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tiatieven. ’t Zindert. Kijk naar alles wat er in de Boomsspijker gebeurt. Sommige buurtgenoten stoppen veel tijd
in de buurtcohesie, ook mensen die zich normaal gesproken misschien niet altijd zo betrokken voelen.’
Geen speelplaats maar werkplaats
‘Omdat Amsterdam nog zo sterk gemengd is, ben ik
niet bang dat we Venetië achternagaan, of misschien is
Volendam een beter voorbeeld. Er zijn duidelijke neigingen tot pretparkisering, Amsterdam als Efteling of
Disneyland, maar de stad is vooralsnog te verscheiden
en kosmopolitisch. Amsterdam is nog steeds eerder een
werkplaats dan een speelplaats. Het toerisme is niet meer
weg te denken, of we het leuk vinden of niet. En misschien
zijn we in ons hart wel een beetje trots dat mensen van
heinde en verre toestromen om de stad te zien.’
‘Maar zeker, Amsterdam groeit dicht, en daar moeten
we dus iets op verzinnen. Het is dwaas dat we nog langs de
grachten kunnen parkeren. Zonde van de ruimte. Ik snap
ook niet goed wat je met een auto moet in het centrum.
Alternatieven genoeg. Ik gebruik al jaren Greenwheels als
ik per se moet rijden. Het reguleren van het autoverkeer
en het parkeren zou de stad veel lucht geven. Letterlijk en
figuurlijk. Ik begrijp niet goed waarom het stadsbestuur
altijd zo laks is.’
Civility
‘Misschien zit daar wel mijn ergernis. Dat het soms lijkt
of het stadsbestuur niet van de stad houdt. Dat het niet
probeert om die prachtige infrastructuur goed te beheren,
maar op zijn beloop laat. De smerigheid en de verloedering, de verkeerschaos. Wat ontbreekt in de stad is een
cultuur van ‘burgerschap’. Dat je met z’n allen – politici,
werkgevers, gewone burgers, particuliere instellingen –
probeert om die schat te koesteren. Dat lelijkheid geen
kans krijgt. Efficiënt openbaar vervoer, fraaie straten en
pleinen zonder al dat afval en zwerfvuil. In het Engels heet
dat een culture of civility of: civic sense. Beschaving kun je
het ook noemen. Goed burgerschap, dat mis ik soms in
Amsterdam.’
Foto’s © Lodewijk Brunt

Luchtspoor boven de Gedempte Houtgracht
Geheel naar de tijdgeest genereerde
de opbloei van de Amsterdamse
economie in de tweede helft van de 19e
eeuw fantastische plannen. Sommigen
werden gerealiseerd zoals het Paleis voor
Volksvlijt en het Rijksmuseum. Het plan
voor een luchtspoor boven de Gedempte
Houtgracht, nu het Waterlooplein, met
een eindstation boven de Zwanenburgwal
koste echter meer moeite om het van de
grond te krijgen.
J. Kalff, voormalig directeur Publieke
Werken, maar door de Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen verleid
om nieuwe railverbindingen te realiseren,
promootte het plan in het tijdschrift
Eigen Haard van maart 1883.
In de tweede helft van de negentiende eeuw
trok de economie sterk aan, de haven groeide en de spoorwegen waren sterk in opkomst. Na de eerste spoorlijn in 1839 naar
Haarlem volgde al snel de Rhijnspoorlijn
naar Arnhem. In 1845 werd daartoe het
kopstation Weesperpoort geopend. In 1878
werd het Centraal Station in gebruik genomen. De veelal door de Nederlandse staat
aangelegde lijnen werden door particuliere
maatschappijen geëxploiteerd. Maatschappijen die elkaar fel beconcurreerden.
In dat licht vroeg de particuliere Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in 1883 een concessie aan voor de bouw
van een luchtspoorweg voor personenvervoer. In tegenstelling tot de concurrentie
hadden de Staatsspoorwegen nog geen eigen plek voor een station in Amsterdam en
medegebruik van bestaande stations werd
geweigerd. Reden om met plannen voor eigen stations te komen. Kalff verwoorde in
een ronkende uiteenzetting de aard en ambities van de spoorwegmaatschappij. Hij
constateerde onder meer: “ ….laat ons niet
ontveinzen dat de goederenhandel van Amsterdam verlevendiging behoeft.” Het plan
voorzag in een nieuw aan te leggen spoorlijn vanaf het Gooi naar Zeeburg. Eenmaal
binnen de stadsgrenzen zou de lijn een aantal aftakkingen moeten krijgen ten bate van
het goederenvervoer en een hooggelegen
tracé voor personenvervoer via de Commelinstraat en Plantage Muidergracht naar
de Gedempte Houtgracht. De treinen zouden zeven meter boven Amsterdamsch Peil
kruisingsvrij kunnen rijden naar het eindstation boven de Zwanenburgwal. Een station “zodanig dat de scheepvaart er (onder)
door kan worden geleid.” Daarmee werd
het stationloze gebied tussen het station
Weesperpoort en Centraal Station gevuld.
Korte loopafstanden werden ook toen al
belangrijk geacht. Aan beide zijden van de
gracht werden toegangen gedacht.

Het eiland Vlooienburg met de vele publieksbestemmingen als horeca, casino’s en
vergaderruimten zou er een impuls door
krijgen. Want: “De gedeeltelijke overdekking
der Houtgracht vormt eene overdekte hal
tot ontvangst van rijtuigen, paardensporen,
enz. en maakt het tevens mogelijk om de aan
weêrszijden der hal gelegen wegen met elkander te verbinden. Aan den buitenkant van
de hal ontstaat bovendien gelegenheid tot het
maken van winkelgalerijen.”
De bezwaren tegen puffende en blazende
stoomlocomotieven en rammelende wagons op soms minder dan zeven meter van
de woningen werden weggewoven met: “Indien …. de locomotieven eenigszins het gefluit matigen zou het gedruisch (lawaaioverlast) weinig ongerief veroorzaken. Verder
moest worden voorkomen ‘dat vloeren en
dekken op de spoorbaan kunnen klapperen of
slaan.” Tsja!
De bewoners hadden nauwelijks nog een
stem. De concurrentie des te meer. Verongelijkt schreef Kalff: “Dit (initiatief) aan de

spoorwegmaatschappij euvel duiden, zou
gelijk staan met de eisch, dat een afgewezen
minnaar niet elders troost zou mogen zoeken, maar steeds getrouw zou moeten blijven
aan de weigerende schoone, niettegenstaande
deze hare gunsten voortdurend aan anderen
verleent.”……..
Hoewel de Amsterdamse gemeenteraad
aanvankelijk instemde met de plannen, liepen ze uiteindelijk stuk op de tegenwerking van concurrent De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij met hun aan
de weg timmerende directeur Robbert van
Hasselt, een vroegere ondergeschikte van
Kalff. Nochtans is het verleidelijk te speculeren over hoe de binnenstad zich rond het
station Zwanenburgwal zou hebben ontwikkeld. Na al de noodzakelijke investeringen voor de bouw van het luchtspoor en het
station zou de markt waarschijnlijk het kind
van de rekening zijn geworden.
Evert van Voskuilen
Met dank aan Gerard van Roeden en Tom Blits
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APRILFEESTEN

Tasjes Aprilfeesten door de jaren heen
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Ontwerper van de tasjes Flip Jansen (links), met drukker
Alex Barbaix en Mischa
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APRILFEESTEN

Onze Aprilfeesten
nummer 9, een oase van rust in deze rumoerige buurt, gaf
ons de eerste twee vaatjes bier om feest te vieren.

H

et is allemaal begonnen in de laatste helft van de
jaren 80.
Een aantal organisatoren van de Boulevard of
Broken Dreams (later de Parade) vond de Nieuwmarkt de
perfecte plek om na de winter alle tenten en vrachtwagens
neer te zetten, af te stoffen en te controleren voordat het
jaarlijkse tournee begon. De stokoude Nieuwmarkt met
een eeuwenlange traditie van jaarmarkten en kermissen
was de perfecte locatie en bovendien waren we allemaal
buurtbewoners en dus geworteld in de buurt.
Een jaarlijks buurtfeest was hard nodig in een buurt die
door opstandigheid groot was geworden, maar inmiddels
werd geregeerd door auto’s, junkies en dealers. De Waag
was dichtgetimmerd en in zeer slechte toestand. Het werd
tijd het plein, al was het maar één week per jaar, een positieve creatieve invulling te geven: de Aprilfeesten waren
geboren. Een buurtfeest voor en door de buurt.
Gezamenlijk ontruimden we het plein van auto’s en braken we de Waag open om water en stroom af te tappen.
Dit met toestemming van de gemeente die wel wat goed
te maken had vanwege de littekens die ze in de buurt had
achtergelaten na de aanleg van de metro. Café Bern op

Door de Aprilfeesten veroverden de bewoners het plein
tijdelijk weer terug op de verloedering en treurnis: een
gezamenlijk buurtfeest, positief, speels en vooral gebouwd
op saamhorigheid. De Aprilfeesten luidden in feite het
herstel in en het hernieuwde zelfvertrouwen in de buurt.
Later werd het opgepakt door de gemeente, die de Zeedijk
en omgeving compleet renoveerde.
Na verloop van tijd waren de Aprilfeesten niet meer weg
te denken; het zevendaags festival met het buurtontbijt,
de flipper- en schaakkampioenschappen, kinderprogramma’s, de levende muziek van bekende artiesten, maar ook
van puberbandjes, de buurtkinderen die allemaal aan het
werk gingen, de zweefmolen en het kleinste reuzenrad
ter wereld: La Molina. Kortom, generaties kinderen zijn
ermee opgegroeid en honderden ouders konden genieten
van hun plein.
De organisatie van de Aprilfeesten werd een steeds belangrijker goed.
Een stichting werd opgericht met doel het jaarlijks terugkerend festival voor en door de buurt te organiseren. Er
is gekozen voor een stichting, omdat de Aprilfeesten nadrukkelijk geen winstoogmerk hebben. Het bestuur bestaat sinds het begin uit 8 vaste leden.
Wars van subsidies en sponsoring bedruipt het festival
zichzelf: alle kosten, van stroom tot vuilophaal, van kinderprogramma tot bands, moeten door de verkoop van
eten en drinken worden gedekt.
Wars van hekken moet het een openbaar, voor ieder toegankelijk feest zijn.
Ook hebben we expres nooit actief reclame gemaakt; alleen de buurt wordt geïnformeerd met gezeefdrukte tassen en programmafolders, uitgedeeld op de Antoniusschool en de Witte Olifant, onze twee lagere scholen en
door de familie Overwater, van de groentestal.
Als wij ons fotoalbum openslaan valt een ding onmiddellijk op: de Aprilfeesten zijn in al die jaren niets veranderd. Soms staat er het Danspaleis, soms de Paardenstal,
La Couronne, soms de Bruidsschat. In 1990 lag de hele
Nieuwmarkt open en konden we alleen het buurtontbijt
organiseren. Heel soms hebben we meer plaats omdat er
geen boerenmarkt is. Enkele jaren met veel regenfoto’s en

Meneer Bankras
Het was een langzaam lek,
in de achterband. Ik had
er al dagen mee geknoeid,
band weer opgepompt,
ventiel bekeken, volgende
ochtend band weer zacht.
Dan toch maar naar de
fietsenmaker er mee, het
was de dag vóór de dag
van kerstavond. “Nieuwe band” zei meneer Bankras, “het loopvlak van deze is niks meer. Morgen klaar, na
twaalven.”
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Ik was blij dat het nog kon
vóór kerst, mijn zusje zou
komen logeren. Zij loopt
niet best, dus ik moest een
rolstoel organiseren en
nog verdere zaken, om de
dagen op stichtelijke wijze
te kunnen passeren.
Dat verliep allemaal prima, het was begin van
de kerstavond, mijn zusje was net aangekomen en we zaten aan de thee en het eerste verkennende gesprek, toen de bel ging.

Ik keek uit het keukenraam naar beneden,
daar stond meneer Bankras met zijn assistent. “Ik dacht dat u met de feestdagen wel
wilde kunnen fietsen, wij gaan nu dicht tot
na Nieuwjaar.” Helemaal vergeten…
“Ik was uw achternaam kwijt”, zei meneer
Bankras, “maar ik wist dat u in het Pentagon woont. Ik ben dus maar gaan kijken, en
opeens zag ik uw hoofd voor een raam op
de tweede verdieping. Even zoeken naar de
nummers, en ja hoor, beet! Hier is-ie weer.”
Bij mij kan meneer Bankras niet meer stuk.
Henk Oldeman

een eenzaam kind in de zweef, eenmaal zelfs sneeuw!
Maar altijd stralen de Bogentent, Cantina Mobile, La
Molina en. De Zwerver. Altijd hebben de mensen plezier,
altijd zijn er nieuwe baby’s te bewonderen en altijd zijn er
weer buurtbewoners te herdenken die ons ontvallen zijn.
En vooral is er altijd het grote buurtontbijt als hoogtepunt, al zeker 28 jaar. Al die jaren zijn er gelukkig geen
noemenswaardige incidenten geweest en heeft de politie
nauwelijks op hoeven treden. De sociale controle werkt
perfect.
Wat wel veranderd is, zijn de buurt, de tijd en de stad.
De Aprilfeesten hebben met een aantal uitdagingen te
maken:
• Door de moderne media zijn drommen mensen op de
hoogte en men komt massaal naar de Nieuwmarkt. Het
‘ons kent ons’ gevoel heeft een enorme reikwijdte en de
Aprilfeesten barsten uit het plein. Vroeger gebeurde dit
alleen met koninginnenacht, nu eigenlijk elke avond na
tienen, behalve als het regent.
• In dertig jaar tijd is de Nieuwmarktbuurt erg veranderd.
De rellen en de krakers hebben hun goede werk gedaan
en zijn verleden tijd. De junks, ze zijn verdwenen. Nu
is het is hier spic & span wonen, een dorp in de stad. De
bewoners zijn veranderd en veel nieuwe families zijn niet
meer op de hoogte van de bedoeling van de Aprilfeesten.
Hoewel we heel veel buurtbewoners zien genieten, hebben ook mensen een verkeerd beeld: het idee dat we voor
eigen gewin staan.
• De enorme drukte in de binnenstad, die vooral met toerisme te maken heeft, is een gezamenlijke vijand en wordt
zwaar bekritiseerd.
• Onwetendheid van de bezoekers door gebrek aan informatie, maar misschien ook gebrek aan interesse en saamhorigheidsgevoel, zorgt voor een gigantisch eigen gebruik.
Albert Heijn wordt tijdens de Aprilfeesten platgelopen.
Ons rest een enorme berg vuilnis en het besef dat we zelf
te weinig verkopen om de Aprilfeesten te financieren.
Een zeer welkome uitbreiding van de organisatie is een
aantal jaren geleden ingezet. Onze stichting is versterkt
met zes jonge buurtbewoners, allemaal getogen op - en allemaal ongeveer net zo oud als - de Aprilfeesten. Zij laten
een frisse wind door de vergaderingen gaan en hebben
eigen ideeën, aangepast aan de moderne tijd. Onder veel
meer delen ze met ons, de oude garde, de vaste overtuiging dat de Aprilfeesten moeten blijven bestaan. Zij hebben voorgesteld de nieuwe (online) media in eigen hand
te nemen met goede uitleg, zodat jonge bezoekers beter
geïnformeerd naar de Nieuwmarkt komen.
Omdat we als Aprilfeesten een openbaar evenement zijn,
kunnen we geen eigen drank weigeren (hooguit glas),
maar door betere informatie kunnen we wel het eigen gebruik verminderen. Bezoekers moeten begrijpen dat een
consumptie, gekocht op de Aprilfeesten, meehelpt aan de
totale programmering en organisatie: Beter 1 biertje op de
Aprilfeesten dan 3 van Albert Heijn, zou je zeggen.
Om de Nieuwmarktbewoners beter te informeren en zich
welkom te laten voelen op de Aprilfeesten is onder andere
dit stukje bedoeld. OpNieuw is zo vriendelijk geweest een
aantal pagina’s voor ons te reserveren, waarvoor wij de
redactie hartelijk danken, zeker terwijl op dit moment een

ander de aandacht van de buurtbewoners even hard, zo
niet harder nodig heeft: het Waterlooplein!
Tijdens vergaderingen gaan de slogans over en weer: Van
‘Als je de Aprilfeesten opgeeft, geef je de buurt op’ tot
‘Geen aprilfeesten zonder de buurt!’. Van ‘Laat vooral je
eigen blikjes thuis!’ tot ‘Ik Aprilfeest, dus ik ben!’
Wij hopen vooral, door ons te blijven aanpassen, de Aprilfeesten altijd hetzelfde te laten zijn. Dat er nog maar jarenlang feestelijke en vrolijke Aprilfeesten mogen zijn voor
alle Nieuwmarktbewoners en voor de organisatoren.
Dit jaar vieren we de Aprilfeesten van 25 tot en met 30
april, dus schrijf die dagen in de agenda, ga op zoek naar
de Aprilfeestenbeker en doe vast oefeningen, want: de
Nieuwmarktbewoners zijn de beste zwevers van het land
en dat houden we natuurlijk graag zo!
Vriendelijke groet en tot eind April!
Koen, Clara, Bram, Madje, Agniet, Tomas, Mariëlle, Storm,
Willem, Hector, Flip, Twan, Sander en Astrid

In 2009 heeft
Henk Langeveld
prachtige tekeningen van de
Aprilfeesten
gemaakt. Deze
tekeningen en alle
Aprilfeestentassen
zullen eind April in
Café Bern worden
tentoongesteld.

Dansende Schortjes

Die klinken als herkenning

Zwevend door de tijd

Voor zowel kleinen als groten

Steeds dichter bij de grond

Vieren van de meters

Klokwaarts omhoog

Die ons verbinden

Het wieletje nog ‘s rond

Klankmakende keters

Kijkend naar geluk

Van alle goedgezinden

Stralend en tastbaar

Mensen die delen

De dag gaat niet stuk

Met jou en met mij

Periodiek herkenbaar

Hun sterkste verhalen

Voor iedereen, de ouwe rot

En buurtlekkernij

Genietend van een glaasje

Laat mij hier maar dromen

Genot van de nieuwe

In rood en in geel

Meegaand met de rage

Van Dansende Schortjes

Dichterbij elkaar

aan het eind van april

Gedragen door de noten

Door: F. Ermin
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KOFFIE EN
PLATEN,
DAAR ZIT
MUZIEK IN
KORTE KONINGSSTRAAT 13

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

Adverteren in OpNieuw?
advertenties@opnieuw.nu
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De kunst van het overtuigen

O

nlangs was er een huurster op het
spreekuur die haar zolderberging
kwijt dreigde te raken. Ze woonde op de
eerste verdieping en had een berging op de
zolderverdieping. Die had ze leeggehaald,
omdat er een lekkage in het dak was, die de
verhuurder vanuit haar berging wilde herstellen. Maar nu had ze een bouwaanvraag
voor haar pand gezien, waarin een vergunning werd aangevraagd om op de zolderverdieping en de verdieping daaronder een
woning te bouwen. Voor haar berging zou
dan geen ruimte overblijven. Ze was de discussie met haar verhuurder al aangegaan,
en volgens hem had ze nooit een berging op
zolder gehad; die stond ook niet vermeld in
het huurcontract.
Maar ze had wel een berging gehad, die ze
gebruikte als opbergplaats voor spullen
die ze als kunstenaar nodig had, zoals TLbuizen, prikkeldraad, stoffen en cementbakken. (Ik weet niet wat ze maakte.) In
huurcontracten, hoe omvangrijk die ook
zijn, staat nooit beschreven wat er gehuurd
wordt. Samen met haar heb ik een brief geschreven waarin ik vorderde dat de berging
teruggebouwd zou worden, en anders zouden we dat eisen in een kort geding. Ze had
vrienden van wie ze verklaringen kon krijgen over het bestaan ervan. We moesten opschieten, want als de woning gebouwd was,
kon ze dat niet meer ongedaan maken en
was ze de berging kwijt.
Het leek me nuttig om in de brief een opsomming te geven van de kunstenaarsbenodigdheden die nu in haar woning lagen
maar waar ze vroeger de berging voor gebruikte. Dat maakt zo’n brief meer overtuigend, niet alleen voor de verhuurder maar
ook voor een rechter, als het zo ver zou komen. Het is best moeilijk om zomaar iets
te verzinnen, en details zijn het moeilijkst.
In het vak is overtuigingskracht belangrijk,
uiteindelijk omdat rechters niet in de harten van mensen kunnen kijken. Als er een
zitting zou zijn waarin de ene partij zegt dat
er nooit een berging is geweest, terwijl de
andere partij zegt dat ze die jaren heeft benut, dan weet een rechter het ook niet. Een
opsomming van TL-buizen, prikkeldraad,
stoffen en cementbakken maakt het bestaan
van de berging meer waarschijnlijk, omdat
men zulke dingen niet zo snel verzint.
De kunst om een betoog zo overtuigend
mogelijk te maken, wordt retorica ge-

noemd. De retorica heeft al heel lang -2,5
duizend jaar- een slechte naam. Want zou
het immers niet de waarheid moeten zijn
die overtuigt, in plaats van bepaalde kunstgrepen! Die laatste zin noemt men een retorische vraag en hij krijgt daarom een uitroepteken in plaats van een vraagteken. Wat
zijn het voor mensen, die met voorbijgaan
van de waarheid, alleen maar gelijk willen
krijgen! Deze wijze om de tegenstelling te
formuleren komt bij de filosoof Plato vandaan, 5e eeuw voor Chr. Juristen hebben
vaak een slechte naam om deze reden: je
kunt ze voor alles inhuren. Niettemin is retorica onontkoombaar als de waarheid onduidelijk is, terwijl er niettemin gehandeld
moet worden. En dat komt vaak voor. Recht
en politiek zijn alleen maar de duidelijkste
voorbeelden.

Juristen hebben vaak een
slechte naam om deze
reden: je kunt ze voor alles
inhuren

Een heel ander geval dat vooral om overtuigen ging, kreeg ik een aantal weken geleden
onder ogen. Vanaf 1 oktober vorig jaar betalen huurders zelf de kosten voor het gebruik van water aan Waternet en niet meer
via de verhuurder. Dat betekent dat ze deze
kosten van de huur moeten aftrekken. Nu
had de verhuurder van deze huurster haar
geantwoord dat ze al jaren helemaal geen
watergeld had betaald. Dus ze kon nu zeker niets van de huur aftrekken. Integendeel, ze moest achterstallig watergeld betalen. De huurster woonde in een gebrekkig
huis. De huurcommissie had de huur lang

geleden bevroren en ze betaalde al 20 jaar
dezelfde huur. Ze kreeg ook nooit een voorstel tot huurverhoging. Gelukkig gooide ze
zelden iets weg, en na lang zoeken wist ze
een brief van de verhuurder te vinden uit
de jaren 90, waarop die voorstelde een huur
te verhogen, die overeenkwam met wat ze
nog steeds betaalde. Watergeld zat erbij in.
Ze betaalde dus wel watergeld maar al 20
jaar hetzelfde bedrag. De kosten voor het
gebruik van water gaan op 1 juli altijd iets
omhoog, maar niet veel. Ze had inmiddels
€110 achterstand opgelopen. Er geldt ook
nog een verjaring van 2,5 jaar of van 5 jaar;
dat is niet duidelijk. Mij leek het het beste
om een precies overzicht op te stellen over
de afgelopen 20 jaar van het betaalde en het
verschuldigde watergeld. Dit zou uitkomen
op het bedrag van €110, dat de huurster dan
moest betalen. Dat is het meest overtuigend. De eerste tien jaar klopte het bedrag
bovendien wel ongeveer, zodat het financieel weinig uitmaakte, als ze op verjaring
geen beroep deed.
Wie kan er vaststellen wat in een bepaalde
situatie waar is of rechtvaardig. Maar als tot
handelen moet worden overgaan, zou men
dat toch eigenlijk moeten weten om ervan
te kunnen uitgaan. En dan is het verrassend
hoe weinig zelfs het recht over gerechtigheid blijkt te gaan. In het laatste voorbeeld
probeerden we alleen maar om met een gedetailleerd overzicht de verhuurder te overtuigen en daarmee tot rust te brengen. De
inzet was geen waarheid maar rust in de
tent. Maar het heeft iets merkwaardigs, alsof we blindelings tot handelen overgaan,
tastend en zoekend en bluffend.
U zult begrijpen dat ik ondanks alle retorische onvermijdelijkheid Plato niet zomaar
kan negeren. Daarom wil ik uw aandacht
vragen voor het volgende kwatrijn van J.H.
Leopold:		
Des waterdruppels helderte doorturend,
besefte ik de wereldoceaan,
en zonnestofjes in hun spel beglurend,
heb ik het wezen van de zon verstaan.
Ik denk dat we niet kunnen uitsluiten dat
zelfs retorische opsommingen en uitgebreide overzichten over verwaarloosbare bedragen, die alleen maar functioneel zijn en zich
verliezen in het futiele en betekenisloze,
toch uitdrukking kunnen zijn van het wezenlijke en rechtvaardige.

Peter Commandeur • Woonspreekuur De Boomspijker • Rechtboomssloot 52
Woensdagmiddag van 2 tot 5 en ‘s avonds van 7 tot 8.
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Stabat Mater

Stabat Mater - Giovanni Battista
Pergolesi concert vrijdag 14 april
2017 - Zuiderkerk Amsterdam
Op 14 april vindt een bijzonder concert plaats in de Zuiderkerk in Amsterdam. Het Pergolesi Ensemble
brengt Stabat Mater van Pergolesi.
Het Stabat Mater is barokmuziek die oorspronkelijk geschreven is voor goede vrijdag.
Dit fameuze Stabat Mater van Pergolesi is na de Mattheus passie het meest
bekende paas oratorium, een weergaloos stuk muziek dat steeds weer tot
tranen toe weet te ontroeren. Ook in
deze versie voor twee vrouwenstemmen
met saxofoonkwartet slaagt het werk er
in binnen het tijdsbestek van een uur
een volkomen paasgevoel te geven.
Ervaar dit meeslepende Stabat Mater op
goede vrijdag in de serene sfeer en de
prachtige akoestiek van de Zuiderkerk.
Uitvoerenden:
Het Pergolesi Ensemble
Wendeline van Houten - sopraan
Marianne Selleger - alt
saxofoonkwartet bestaande uit: Naomi
Sato - sopraansax, Ivo Ronkes - sopraan en altsax, Dirk Hooglandt - tenorsax, Eefje
Benning - baritonsax
vrijdag 14 april 2017 - Zuiderkerk
zuiderkerkhof 72
aanvang: 20:00 toegang: € 17,50 <12
jaar 12,50 Tickets online bestellen
via: www.pergolesi.nl
kaarten ook te koop voorafgaand aan het
concert in de kerk
Pergolesi schreef dit werk kort voor zijn
dood in 1736. Hij was toen 26 jaar oud.
Hij schreef het stuk in Pozzuoli, het
plaatsje waar hij zich teruggetrokken had
vanwege zijn zeer slechte gezondheid. Pergolesi kreeg de opdracht om
het Stabat Mater van Alessandro Scarlatti
dat tot dan toe elke goede vrijdag in de
kerk Maria dei Sette Dolori in Napels
werd opgevoerd, te vervangen.
De tekst van het Stabat Mater is geschreven in de middeleeuwen door een
onbekende dichter, vermoedelijk Johannes Fidenza (1221-1274), die later de
naam Bonaventura aannam. Het stuk
bestaat uit twaalf delen. De eerste zes
beschrijven de pijn die Maria doorstaat
terwijl ze haar zoon aan het kruis ziet
hangen. De laatste zes delen worden
gezongen vanuit een ‘ik’-persoon die de
pijn die Maria voelt ook wil voelen. Een
zwaar thema ,klinkend in opzwepende,
hier en daar zelfs vrolijke, positieve
muziek.
Dit bekendste en mooiste Stabat Mater heeft ook in deze versie voor twee
vrouwenstemmen en vier saxofoons een
sterke ontroerende kracht. De muziek
raakt diepe, universele gevoelens,
namelijk enerzijds een intense verdrietigheid, anderzijds ook een gevoel van hoop
en overlevingskracht.
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Mevrouw Post-Schreihage
24-5-1926 - 11-12-2016

Edith Schreihage, geboren in Königsberg,
tot 1945 Oost-Pruisen, daarna Russisch:
Kaliningrad. Voor ons op de trap mevrouw
Post. Ik heb haar 28 jaar meegemaakt als
buurvrouw. Die periode viel samen met
haar derde leven, na de Duitse periode
(jeugd, oorlog, vlucht) en na haar pijnlijke
familieleven, waarbij ze haar man en haar
zoon verloor. Later leerde ik haar beter kennen. Hoe ouder ze werd hoe meer ze haar
jeugd en de gevolgen van de oorlog ging
herbeleven: met boeken, films, maar ook
in dromen; elke nacht. Vaak vertelde ze ons
het gruwelijke verhaal van de oorlog, de
verwoestingen, de terreur en de verdrijving,
hoe haar familie verdeeld raakte in Oost en
West Duitsland, en hoe ze daar haar man
leerde kennen en in Amsterdam terechtkwam en zich daar wonderwel aanpaste.
Het lot van de geschiedenis gaf haar een
huis waaruit ook mensen verdreven waren,
de andere kant op, en nooit meer zouden terugkomen. Als de muren konden spreken...
Elke dag belde ze haar zuster in Magdeburg.
Een keer heb ik een reis georganiseerd naar
Magdeburg met een Pools busje; het zou de
laatste keer zijn. Ze zei dat ze nachtenlang
in bed met haar zuster bijpraatte en herinneringen ophaalde. Haar man moest maar
op de bank in de kamer slapen.
Hoe kun je haar gedenken? Wat beelden: als
enige maakte ze de trap schoon, ze had contact met iedereen in huis, maar had ook ongezouten meningen als de buren te veel herrie maakten. Ze hield van ‘netjes’, en ze wist
precies wat er op straat en in het trappenhuis gebeurde. Ze liet duidelijk merken als
iets haar niet zinde. Ze was het middelpunt
van het huis, altijd zichtbaar, waardoor er
wonderlijke verbanden ontstonden tussen
de verschillende bewoners in huis: een Rus
uit Kaliningrad, Turken en Grieken, bootbewoners op de gracht, nog wat Hollanders uit alle windstreken en voor kinderen
was ze buuroma. Zo werd haar etage op de
Oudeschans een kruispunt tussen uiteenlo-

pende culturen, talen en herinneringen; en
dat zonder computer en internet, een beeldcultuur waar facebook en whatsapp niet bestaat. Haar vrijgevigheid was dan ook grenzeloos: elke week taart, pizza, en bij alle
feestdagen haar kartoffelsalade en kippensoep uit de beroemde grote pan.
De laatste tijd was er minder salade/kippensoep en werd het trappenhuis minder
schoongemaakt (wel nog een nieuwe traploper vorige maand). Maar Königsberg
kwam steeds dichterbij. Ze was een levend
boek van herinneringen, helder tot in de
details. Zonder nostalgie, wrok of rancune,
zoals bij veel Vertriebenen. Echt terug naar
Königsberg wilde ze nooit. Ze leefde niet in
het verleden, maar het verleden leefde in
haar. Met haar sterven de herinneringen,
sterft Königsberg opnieuw en definitief.
Met haar sterven vreemd genoeg ook alle
doden die ze zich herinnerde. De dood als
einde van de dood. En wij blijven wat kaal
en verweesd achter, met veel spijt dat we
haar verhalen niet hebben vastgelegd.
Ze was de oudste bewoner van de gracht
en de laatste oude bewoner van ons stukje
gracht, in het laatste stukje sociale woningbouw. Daarmee was ze in haar eentje de levende geschiedenis van de Oudeschans; van
volksbuurt tot het oprukkende yuppen/hipsterparadijs dat bijna de hele gracht heeft
overgenomen. Ze heeft alles meegemaakt.
Wij zijn ontzettend dankbaar dat we haar
gekend hebben, en haar hebben kunnen
aanhoren en helpen; niet alleen via internetbankieren en meterstanden opnemen,
maar gewoon door er te zijn voor elkaar, en
te luisteren. We hebben daar veel voor teruggekregen, en dat is onvergetelijk.
Haar zoon kan er gelukkig blijven wonen.
Zijn eerste voorstel was om het hek tussen
onze daktuinen weg te halen. Een geweldig
idee! Wij gaan met elkaar weer een nieuwe
fase in, en we blijven elkaar helpen als het
nodig is, en verhalen vertellen. Het leven
gaat door, ook bij ons op de trap.
Peter Spruijt, Westgaarde 16-12-2016

De Zuiderkerk is ingepakt
De Zuiderkerk is ingepakt, zoals de
Franse kunstenaar Christo dat vroeger deed met bruggen, grote bouwwerken en in landschappen. Tot zeker
eind juni kijken we naar steigers en
wapperend stof. De nieuwsgierigheid
groeit. De kerk was al schitterend.
Komt zij nog mooier tevoorschijn?
Waarschijnlijk wordt zij wel duurzaam
gemaakt voor een nieuwe eeuw.
Een eeuw geleden werd mijn vader
geboren. Hij zou dit jaar in maart
100 zijn geworden. In 2000 stierf hij,
volkomen onverwacht; hij stond nog
midden in het leven. Ter gelegenheid
van zijn leven als kunstenaar organiseer ik, als enig overgebleven zoon,
een tentoonstelling in café Eijlders
op het Leidseplein. Bovendien zullen
in Mei de vitrines rondom de Nieuwmarkt tekeningen van hem tonen. Bij
het verschijnen van dit blad zal de
feestelijke opening al zijn geweest.
Tot eind maart is zijn werk te bezichtigen. Ik zal, onder voorbehoud van
calamiteiten, iedere vrijdagavond van
17.00 uur tot 19.00 uur aanwezig zijn
in Eijlders. En op een verdwaalde zaterdag in die periode. Er zal een boek
liggen om uw reacties in op te tekenen. Ik ben reuze benieuwd hoe de
buitenwereld zal reageren op deze
onbekende kunstenaar, die vooral in
de jaren 70 heel productief was en
onder meer ook het rosse leven van
de buurt subtiel in beeld bracht.
Jorge

Ja pa
daar hang je dan
aan de muur
van een kroeg
waar ik als kind
met je zat
en geen idee had
van wat was en
geen idee over
wat zou komen
nu hangt je werk
intiem, soms frivool
uitbundig, soms bang
beelden met fantasie
schetsen van verhalen
flarden van dromen
ja opa
daar zijn we dan
een zoon die trots
jouw werk laat zien
aan de mensen
en aan zijn kinderen
en aan een kleinzoon
die jij nooit
hebt gezien
maar hij jou wel
even
aan een muur
in strepen
in kleuren
in tijd
en in het ongehoorde
licht misschien
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Geert van Tijn neemt na
15 jaar afscheid van
KroegKorenConcours

“Over veel van je vragen heb ik nooit nagedacht. Ik duik in mijn archief (groot
woord), en vind de aankondiging en de diplomauitreiking van de allereerste keer.
Misschien heb je daar iets aan (vriendin
Mia vindt het een collectors item). Ik weet
nog precies hoe het begonnen is, in 2001.
Ik woonde op de Achterburgwal, en zag
bij de eerdere Aprilfeesten het Danspaleis,
een schitterende tent met allemaal aparte
vakken. Ik zag het meteen voor me: in elk
vak een deelnemend koor. Ik stapte naar
jullie organisatiecomité en legde uit wat ik
wilde. Ik ben ze nog dankbaar dat ik de kans
kreeg.
Het KroegKorenConcours is opgezet als
een persiflage op het fenomeen ‘muziekconcours’. Ik vind een muziekconcours ontzettend dom, muziek maak je niet om een
prijs te winnen maar omdat je het fijn vindt
om te doen en om tot een mooi resultaat te
komen.
Vandaar dus dat elk deelnemend koor een
eerste prijs krijgt.
Elk koor dat mee wilde doen, moest banden
met een kroeg hebben, of er in repeteren (er
zijn veel cafékoren), of na afloop daar wat

innemen. Ieder koor mocht 2 liedjes zingen,
waarvan één dranklied.
Ik hoor nog het kinderkoor: ‘zij dronk ranja
met een rietje’.
De jury heeft het altijd moeilijk, want die
moet voor elk koor een categorie verzinnen waarin het de eerste prijs krijgt. En toch
maar een wisselbeker, een concessie aan het
concoursidee. De eerste jury mocht er zijn:
Pierre Kartner, John Jansen van Galen, Herman Vuijsje en Frank van Kreuningen.
Het was absoluut de bedoeling om het maar
één keer te doen, het jaar daarop was het er
ook niet, maar nu werd ik door het ‘Aprilbestuur’ dringend gevraagd om het weer te
doen. Zo is het gekomen, 15 keer achter elkaar, en nu dus de laatste.
Het is heel grappig om te zien hoe het concours een eigen leven ging leiden. Het was
mijn bedoeling klassiek, musical, levenslied
en pop af te wisselen, maar het werden wel
erg veel popkoren, en die lijken zo op elkaar
(vind ik althans). Wat erg leuk was, is dat de
eerste keren iedereen een maaltijd kreeg;
moest het koor zingen, dan het eten even laten staan.
Het was voor mij in het begin wel moeilijk.

We zingen voor
ons plezier, maar
het mag best goed
klinken
28 OpNieuw

FOTO: MARCO VAN MIDDELKOOP: AEROPHOTO-SCHIPHOL

Geert van Tijn is al 15 jaar op onnavolgbare wijze het mentale en organisatorische hart
van het Groot Amsterdams KroegKorenConcours op de Aprilfeesten. Hij heeft het
bedacht, opgezet en uitgevoerd. Compleet met hoge hoed zonder dakje, een circusdirecteur die weet dat het niet om uiterlijke schijn, maar om kwaliteit en plezier gaat.
Als een warrige liedjeskoopman, stuwt hij menig koor uit Amsterdam op naar grote
hoogte. Vaak was in de tent die magische concentratie voelbaar: alleen een zuiver lied
uit vele kelen en de zaal muisstil.
De organisatie van de Aprilfeesten dankt Geert voor zijn grote inzet en enthousiasme.
Na 15 jaar begint Geert van Tijn aan zijn laatste jaar. Tijd voor een terugblik.
Zijn eerste reactie op het verzoek voor een interview is veelzeggend voor Geert van
Tijn. Hij vindt het “wel leuk, al die vragen”, maar gaat uiteindelijk gewoon zijn eigen
gang. Hij schrijft uiteindelijk zijn eigen verhaal en dat heeft hij altijd gedaan.

Ik weet niet of de Aprilbestuurders begrepen dat het rondom de tent met de koren
min of meer stil moest zijn. Is ook moeilijk,
stil zijn op een feest. Maar voor een aantal koren is het KroegKorenConcours het
hoogtepunt van het jaar, en dan is het niet
leuk als daar een band doorheen gaat spelen. En ook de muziek van de draaimolen
moest van mij wat zachter. Eigenlijk was ik
een vervelende zeurpiet, maar ik voelde me
verantwoordelijk voor de koren.
En onze geluidsman vond het ook maar
niks; hij was bands en pop gewend, wat
moet dat. Al die mensen op het podium die
zo nodig een keel gingen opzetten, en tussen zijn kabels liepen.
Maar… het ging snel de goede kant op, geluidsman Jan van Rijnsoever werd mijn
steun en toeverlaat, zonder hem zouden de
koren niet zo goed overgekomen zijn.
Het vinden van een jury was altijd spannend. Het liefst wilde ik ‘Nieuwmarkt’ mensen, en dat lukte aardig: Els Iping, Corry
Verkerk, Frank van Kreuningen, Thomas
van Luijn, en niet te vergeten Auke Bijlsma,
die tot het laatst toe enthousiast meedeed.
Geweldig zoals hij als solist het Friese volkslied zong.
En ook bij de deelnemende koren was de

Nieuwmarkt niet ver weg: het Zeedijkkoor
zorgde elke keer weer voor een feestelijke
afsluiting, het Antoniuskoor en het Lastagekoor, altijd aanwezig. Maar eigenlijk bestreken we heel Amsterdam: het Schinkelkoor
uit West, het Breed uit Noord, en niet te vergeten het Warmonds Schippertjeskoor, dat
er een dagje Amsterdam van maakte.
Ik heb mijn best gedaan om het speelse ka-

rakter van het concours steeds te benadrukken, de koren zongen voor elkaar, en
vaak trouwens ook met elkaar (en het publiek). Het uitgangspunt van mijn eigen
Amsterdams Promenade Koor is: we zingen
voor ons plezier, maar het mag best goed
klinken. En dat gold 15 jaar voor alle deelnemende koren.
Het KroegKorenConcours, begonnen als

een éénmalig zangfestijn, is 15 jaar lang,
elke keer in de maand april, een plezierig
deel van mijn leven geworden. Daar leefde
ik steeds weer naar toe.
Ik zal het missen, maar met muziek kan je
gelukkig vele kanten op.
Alle deelnemers en hulptroepen, hartelijk
dank.
Geert van Tijn

Daar stonden vijftig vrienden op een brug
bijeen om de brug een naam te geven
van een man die redde in zijn leven
de halve stad, zo bracht men hem terug
‘t Was hartje winter en je vroor haast dood
toch stond men daar om een held te eren
toespraakjes van vriendelijke heren
‘t gebeurde gister op de Rechtboomssloot
Daar gaat een naam aan een brug gegeven
in fraai gegoten letters of gesmeed
tijdperken binnen waar geen mens nog weet
waarom die aan de reling vastgeklonken
als sieraad voortaan aan de brug mag pronken
zodat men deze vriend niet meer vergeet
mvdm februari 2017
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Woord vervolgd

Zit jij op de basisschool? Woon je in
de Nieuwmarkt en houd je van
verhalen bedenken en schrijven?
LET OP!
1. Zet je naam op de lijst (wat dat is
komt straks).
2. Als je dat gedaan hebt, komt er
opeens een grote envelop in je
brievenbus.
3. Wat zit daar in? Een boek. Het
heet: Het Mysterie van de Waag.
Maar dat is gek: het boek is helemaal leeg! Alleen de eerste twee
bladzijden zijn klaar. Daar begint
een verhaal. En nu komt het: waar
het verhaal stopt, ga jij verder. Je
mag bedenken wat je wilt. Het mag
spannend zijn, of griezelig en
spookachtig, of grappig en ook alles
tegelijk. En een tekening zou ook fijn
zijn. Je mag het in je eentje schrijven, of samen met iemand anders.
Gewoon met potlood of pen, als we
het maar kunnen lezen, dan is het
goed. En als het klaar is, stuur je een
bericht naar de lijst (wat dat is wordt
zo meteen duidelijk) en dan komt er
een bericht bij jou terug met het
adres van de volgende deelnemer
op de lijst waar de envelop met
boek en al in de brievenbus moet.
Dan kan die weer verder schrijven
op de plek in het verhaal waar jij
gestopt bent.
4. Snap je? Zo wordt het een heel
boek, en jij hebt er in geschreven!
5. Als het klaar is, wordt het overgetikt (dat doet de lijst) en wordt er een
mooie letter voor gekozen, zodat het
één geheel wordt, met tekeningen
en al en dan gaan we daar een mooi
boek van drukken en natuurlijk krijgt
iedereen die meedoet een boek.
6. En misschien gaan we het eerste
exemplaar wel aanbieden aan de
Koning van Pindakaas, want die is
dan net op bezoek bij de burgemeester.
Wat een feest. Doe mee! Zet je naam
op de lijst:
johntermarsch@zonnet.nl als het met
een computer gebeurt,
of 06 26 30 85 85 als het met een
sms bericht gaat,
of in de brievenbus van de lijst op
Sint Antoniesluis 38.
Ingewikkeld? Nee hoor. Bij het boek
in de envelop zit nog een extra
papier waar op staat hoe het
allemaal verder gaat. Maar nu eerst:
stap 1. Zet hem op!
P.S. wie t.z.t. wil helpen met vormgeving en eindredactie van Woord
vervolgd: graag doorgeven aan de
lijst, waarvoor dank.
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Lift in/aan het Pentagon

en hoopgevende ontwikkeling voor oudere buurtbewoners doet zich voor in
het Pentagon. Daar zal in de loop van komende zomer een lift worden gebouwd die
23 woningen voor oudere en/of invalide bewoners zal ontsluiten. De lift zal te gebruiken zijn met een sleutel; zo’n sleutel zal verstrekt worden aan bewoners die daarvoor
in aanmerking komen volgens de WMO
(= Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Andere bewoners, die in de loop van de tijd
ook moeilijk ter been of invalide raken, zullen dan ook met behulp van zo’n sleutel in
hun huidige woning kunnen blijven wonen.
Deze vernieuwing is dus gericht op de toekomst.
De toekomst, dat was ook waar de Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt/Waterloo
steeds op gericht was. De Nieuwmarktbuurt
is volgebouwd, waar moeten ouderen heen
die niet meer in hun eigen woning kunnen
blijven? De wijk uit, waar zij vaak hun hele
leven hadden gewoond, waar hun sociale
leven zich afspeelde? Allengs begon bij het
stadsdeelbestuur ook het begrip te dagen,
dat er over tien jaar een groot gebrek aan seniorenwoningen zou ontstaan.
Zo kwam er een samenwerking, samendenking eigenlijk, tot stand tussen de Werk-

groep en het stadsdeelbestuur, waar ook
de Jordaan en de Waterloopleinbuurt aan
deelnamen. In die tijd gebeurde het dat
Piet Seijsener van de Werkgroep over het
Pentagonplein liep. Hij liet zijn ogen langs
de gevels dwalen en zag de spiraalgewonden buitentrap; in zijn fantasie werd die
een lift. Drie verdiepingen galerijwoningen in éénmaal bereikbaar per lift! Dat idee
liet hem niet meer los, hij bracht het in, via
de Werkgroep, in het overleg met de gemeente, Stadgenoot en de huurdersvereniging. Moeilijkheden alom, natuurlijk, maar
langzaam, zeer langzaam aan bleken die
overwinbaar. De laatste horde was de Welstandscommissie. Het duurde en duurde en
duurde, en plotseling was daar de verlossing. Het mocht!!
In de zomer zal hij dus komen, de lift. Resultaat van creatief kijken en denken. Wij
roepen onze buurtbewoners op ook hun
omgeving te bekijken op mogelijkheden.
Als je die ziet, bel de Werkgroep, tel.nr.
0620583677 of cliffvdijk@gmail.com
Wij van OpNieuw zullen de werkzaamheden volgen. Als de datum van inwijding bekend is zullen wij die publiceren. Het is een
feestje waard, dit bekroonde eigen initiatief.
Henk Oldeman

Tweehonderd tongslagen

V

oor een koppelbaas schilderden wij de
onderkant van bruggen, staande op
een dekschuit, enkeldiep knerpend in het
grit van de zandstralers. Zwaar en smerig
werk, donker, in de tocht. Boven ons hoofd
rommelden als ver onweer de trams voorbij.
De verf droop in je mouw tot in je oksel, en
na een week stonden je kleren stijf als een
plank. Je kon zo uit je broek stappen. We deden postbode-elastieken om onze pols. De
enige afleiding waren de duiven, fladderend
op zoek naar hun weggestraalde nesten, en
pleziervaartuigjes die met hun kajuit vastliepen tegen de onderkant van de brug. Wij
sprongen dan alle drie aan boord, en als dat
niet genoeg was zetten we er nog een paar
reuze blikken groene verf bij tot het bootje
vrijkwam en verder kon. Een paar van die
blikken namen we mee naar de gekraakte
Lastage en zo kregen alle voordeuren nog
vóór de sloop een glanzende lik grachtengordelgroene verf. Ik woonde daar ook, met
Lukas, boven het tunneltje van de Nieuwe
Ridderstraat. Met mooi weer namen we ons
ontbijt op het balkonnetje van de keuken
en vaak hoorden we dan Henkie bij Blom’s
Tandwielenfabriek aankomen. Henkie ging
elke morgen de stad in. Hij had een kamer
in het HVO (Hulp voor Onbehuisden) in
de Walenburg aan de Montelbaanstraat. Hij
was klein en tenger, had een smal gezicht
met een scherpe neus en oogjes die onrustig
heen en weer schoten. Hij sprak nauwelijks
maar speelde in plaats daarvan doorlopend
op een mondharmonica. Hij had er vier. In
de linker binnenzak van zijn colbertje een
C en een G, en rechts een F en een kleine
Hohner met een schuif voor de halve tonen. Hij kon ze razendsnel wisselen. Op een
keer mocht ik ze alle vier zien.
Hij speelde virtuoos. Hij kon de tonen knijpen tot je bijkans met ademnood door je
knieën zakte als je het hoorde en zijn trillers waren fenomenaal. Maar virtuoos of
niet, Henkie had een eigenaardig muzikaal
probleem: hij maakte nooit zijn muziek
af. Nooit! Hij zette fors in, speelde de eerste paar maten met verve, of zoals een dirigent dat noemt met opvatting, maar dan
stopte hij abrupt. Soms begon hij nog even
opnieuw, da capo al fine, maar stopte toch
weer op dezelfde plek. Dan zette hij zijn
oogjes even stil, keek je voor het eerst aan,

nam de natte harmonica van zijn mond en
zei:
“De F - met tweehonderd tongslagen.”
En dat was voor zijn doen alweer een heleboel tekst. Meestal draaide hij zich om en
snelde de stad in met wegwaaiende ijle trillers - je zag hem verder lopen dan het geluid
droeg.
Er stond een lange rij in het postkantoor in
de Sint Antoniesbreestraat. Er waren vier
loketten, maar er was er maar eentje open.
Het linker loket aan de tuinkant was eigenlijk altijd dicht. Daar hing met plakband op
het glas een briefje waar op stond: Visvergunningen. Het regende pijpenstelen en de
vloer was bespat. Binnen was het warm en
het rook er naar een natte rij mensen. Ik
sloot aan. Voor mij stond een grote man
in een houthakkersjas. De straatdeur ging
open en Henkie kwam binnen. Hij begon
direct te spelen. Op het repertoire stond die
dag het beroemde tenorenlied O sole mio;
che bella cosa - en paf! dat was het. Verder
ging hij niet. Erg kort, maar wel mooi, die
paar noten, langgerekt, terwijl hij zwierig boog en wentelde, zijn hoofd scheef, de
ogen gesloten, zijn gezicht verborgen achter de handen die de harmonica schuddend
vasthielden. Het klonk prachtig in die grote
hal. De rij stond er doof en roerloos druipend bij. Hij speelde het stukje drie keer,
nam zijn petje af en ging de mensen langs
om te mansen en riep daarbij:
“Harry Mooten!”
Dat hielp niet echt. Er kwam maar één reactie. De grote houthakker voor me boog zich
over de kleine muzikant en sprak luid:
“Jij bent Harrie Mooten helemaal niet, mafkees”.
Henkie was even aangeslagen maar zette
toen snel zijn petje op en zei met flitsende
oogjes:
“ ‘tis m’n broer”
en glipte naar buiten.
Henkie verdween uit de buurt. Hoe gaat zoiets. Op een gegeven ogenblik merk je dat je
iemand mist. Jammer. Ik heb geen idee wat
er van hem gekomen is. Maar elke keer als
ik een zwalpende harmonica hoor zoals in
Morricone’s muziek bij een spaghettiwestern van Sergeo Leone, dan zie ik Henkie
ineens en hoor ik hem zeggen:
“De F - met tweehonderd tongslagen”.
John ter Marsch.

Amsterdams
Marionetten
Theater

februari t/m mei 2017:
‘Het Luchtkasteel’ – opéra-comique
van Jacques Offenbach. Een vrolijke
opéra-comique die zich afspeelt
op het Franse platteland. Met aanstekelijke muziek, humor en een
vleug melancholie... Houten acteurs
presenteren een unieke vorm van
muziektheater. Zes poppenspelers
bespelen de grote marionetten,
uit lindenhout gesneden. Uitgevoerd met een eigen CD-opname
in het Nederlands. Voor volwassenen en kinderen (vanaf 5 jaar).
Data ‘Het Luchtkasteel’:
zo. 19 mrt 15.00
ma. 17 apr. 15.00
zo. 30 apr. 15.00
za. 20 mei 20.30
Informatie en kaartverkoop:
www.marionettentheater.nl

Babcia
ook in 2017!

Traditionele Slavische buurtmaaltijd met een toegift
In de Boomsspijker, Rechtboomssloot
52, Amsterdam-Nieuwmarkt
1x per maand op vrijdagavond 18 uur
6 euro - voor eventuele speciale programma’s gaat de pet rond
reserveren: voetpaden@gmail.
com of bel 020-6817013
De Babcia-maaltijd van januari kon
niet doorgaan vanwege de nieuwjaarsreceptie van de Boomsspijker, en
in februari zijn we zelf in Polen. Maar
vanaf maart is er elke maand een
maaltijd. Het definitieve programma
volgt nog. Hier alvast de aankondiging, en je kunt je nu al opgeven!
Vrijdag 17 maart: Poolse Nemolandmaaltijd, met een programma over
Poolse oma’s; een avond over Babcia
Vrijdag 21 april: Speciale Poolse
avond: bezoek (onder voorbehoud)
van het Poolse vrouwenkoor Rybniczanki; ze koken, en zingen Poolse
en Oekraïense volksliederen.
Vrijdag 19 mei: Tsjechische maaltijd
en inleiding over Tsjechië en Commenius, door onze Tsjechische buurtgenoot/kunstenaar Arthur Gläsner
Babcia is een initiatief van Nemoland
Polen, een Nederlands/Pools ontmoetingscentrum in het Poolse Reuzengebergte (www.nemoland.org ).
Tot ziens! Pozdrawiam serdecznie
Met vriendelijke groet,
Het Babcia-team
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GRIP
OP UW LEVEN
Steun als het even niet meer gaat
CentraM biedt ondersteuning bij:
• Het omgaan met geld en schulden
• Het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis blijven wonen
• Problemen in relaties en een veilig thuis
CentraM ondersteunt en verbindt bewoners en geeft informatie & advies.
U kunt altijd kosteloos bij CentraM terecht, een verwijzing is niet nodig.
U kunt contact met ons opnemen via:

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

020 -557 33 38 • tussen 9 en 11 uur.
U kunt ook langs komen bij een van onze
pluspunten in de buurt. Voor meer informatie
en adresgegevens verwijzen wij u naar:

www.centram.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
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B erichten uit de tekenklas 6

Boomsspijker, 31 januari 2017. De eindpresentatie van de
tekenlessen (6 t/m 8 jaar) werd druk bezocht. Ouders,
buren, neefjes, nichtjes en opa’s en oma’s, juffen en meesters kwamen in groten getale het atelier binnen en kregen
van de kinderen een tekenles. Binnen de kortste keren zat
men te tekenen: zee-gaaien, oli-spinnen, pape-bra’s en
dol-fanten, onder het kritische oog van de jonge kunstenaars. En even snel was iedereen weer weg, de koekjes op,
en de tekenmappen mee naar huis.
De volgende cursus begint op 14 maart, ook voor kinderen
van 8 t/m 12 jaar.
Contact: Frederique Peters, fpeters@dock.nl, 06 204 180 10
Mieke en Barbara
ADVERTE N T I E S

Amsterdam-Centrum
Fysio- en Manuele Therapie

Sint Antoniesbreestraat 88
Tel: 020-623 1706
E-mail: info@fysio-amsterdam.nl
www.fysio-amsterdam.nl
OpNieuw 33
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Het spookhuis

et is wereldwijd bekend: Amsterdam is de stad van het fietsen. Fietsen is het middel om van A naar B
te gaan. Sneller dan wandelen, mobieler dan
een auto en ook nog eens goed voor de gezondheid. Kortom: ideaal, maar toch niet.
Rondom het fietsen ontstaat steeds meer
frustratie. Het moet sneller en daardoor
staat opeens alles in de weg. Ja, ik heb het
ook vaak. Ik fiets iedere dag heen en weer
naar school en iedere dag wordt ik geconfronteerd met al die ‘obstakels’. Van Engelse
toeristen die links fietsen tot een kruispunt
waar iedere dag dezelfde chaos plaatsvindt.
Maar door deze frustratie en haast vergat ik
de andere kant van fietsen: je ziet de wereld
vanuit een ander perspectief. Als je je niet
focust op zo snel mogelijk ergens naartoe
gaan, maar op de omgeving die langzaam
langs je heen glijdt wordt fietsen opeens zoveel leuker. Het wordt een ontspanning in
plaats van een ergernis. Vandaar dat ik deze
nieuwe serie start. Een serie over mijn ervaringen en ontdekkingen op de fiets. Van
een spookhuis in de stad tot verborgen
kunst. Maar dit draait natuurlijk niet alleen
om mij. Hopelijk ervaren jullie soortgelijke
dingen als ik en misschien zijn die ook de
moeite waard om op te schrijven!
Iedere dinsdagavond fiets ik langs de Amstel. In de winter is dit even prachtig om te
zien als in de zomer. ’s Zomers is het vrolijk, vol met mensen die genieten van de
avondstralen van de zon. Het doet me dan
bijna denken aan een vakantie in een buitenlandse stad. ’s Winters is het grauw, maar
’s avonds vol met lichtjes. De verlichte serre van het Amstel Hotel is als een sterren-

hemel. Het is zo stil dat je de roeiers in hun
skiff door het water hoort zoeven. Het is een
winterwonderland.
Op één van die winterse avonden merkte ik
een oud gebouw op dat me verschrikkelijk
aan een spookhuis deed denken. De ramen
waren of gebroken of dichtgetimmerd, erachter hingen versleten gordijnen, dof door
het stof. Het gebouw was oud en zo groot
als een royale villa, wat me deed denken aan
de tijd waarin zij macht en glorie uitstraalde, toen alles eromheen er nog niet stond,
toen er nog mensen in woonden, toen er
in gegeten, geslapen, geleefd werd, toen er
een moord in gepleegd werd, toen de geest
in het huis bleef zwerven, waar jij nu langs
fietst… waar was ik? Het huis had kantelen, een hoge trapgevel naar de ingang en
een torentje met een klok die waarschijnlijk al jaren op twaalf uur staat (geloof me

of niet, maar hij staat echt op twaalf uur!).
Het spookhuis telde drie verdiepingen en
een zeer waarschijnlijk lugubere zolderkamer. Bovenop de voorgevel staat het beeld
van een vrouw. Het ziet er in het geheel
sierlijk en ouderwets uit, maar dat maakt
het des te angstaanjagender in het donker.
Dit zijn van die momenten dat mijn fantasie haar eigen gang gaat. Alle horrorverhalen, die mijn hersenen in een hoekje hebben
verstopt, komen tevoorschijn en spelen zich
op die locatie af. Het past perfect, ik heb een
spookhuis ontdekt, mijn spookhuis.
Tot kort geleden; het hele gebouw is verdwenen in steigers, binnen branden lichten, ze zijn het perfecte spookhuis aan het
opknappen. De vuile ramen zullen worden vervangen door helder glas, de klok zal
weer de juiste tijd weergeven en mijn fantasieën zullen zich weer terugtrekken in een
hoekje van mijn hersenen. Vaarwel spookhuis aan de Amstel.
Voor degenen die willen weten over welk
huis ik het heb, ik heb het opgezocht en het
blijkt het voormalig raadhuis van de gemeente Nieuwer-Amstel te zijn. In 1889
begon de bouw die in 1892 voltooid werd.
Het adres is Amsteldijk 67. Van 1914 tot
2007 was het Amsterdams Gemeentearchief erin gevestigd. Ik weet niet precies in
hoeverre het gebouw echt vervallen was (ik
heb wel opgeschreven wat ik zeker heb gezien), maar waarschijnlijk droeg de duisternis en de verlatenheid veel bij aan mijn
spookgevoel. Zin in een beetje griezelen?
Fiets ’s avonds lekker langs de Amstel en
aanschouw het enige echte spookhuis in de
stad, zolang het nog kan.
Vita Hooglandt

oproep voor kunstenaars

Voor de achttiende keer werd er in Restaurant De Waag een 3-gangen
nieuwjaarsdiner voor daklozen georganiseerd. Burgemeester
Van der Laan heette alle gasten persoonlijk welkom.
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Op 7 en 8 oktober 2017 vindt
wederom de Open Ateliers
Nieuwmarkt plaats. Het nieuwe
bestuur nodigt graag (beeldende)
kunstenaars uit, die wonen of
werken in de Nieuwmarktbuurt.
Interesse? Mail ons voor informatie
en reserveer alvast dinsdagavond 11
april in je agenda voor de kick-off.
Namens het bestuur,
Martine van Leeuwen
Contact: info@ateliersnieuwmarkt.nl

Enthousiaste
meedenkers
gezocht

27 maart – Filmavond
in Huis De Pinto met
‘In the mood for love’
van de bekende regisseur Wong Kar-Wai
aanvang 20.30 uur,
zaal open 20.00

Huisvesting voor ouderen (50+)
in het Uilenburgercomplex Nieuwe Uilenburgerstraat 29-59

Aanleiding

In juni 2016 heeft de Gemeente Amsterdam het voormalig gebouw van “Rioleering en Bruggen” beschikbaar gesteld
voor verkoop en herontwikkeling. De
bedoeling is dat hier zowel bedrijfsruimten als woningen komen. Naast het
monumentale gebouw in de stijl van de
Amsterdamse School komt er nieuwbouw.
Vanuit de Werkgroep Ouderenhuisvesting
1011 van het Wijkcentrum d’Oude Stadt,
is een Werkgroep gevormd: Het Uilenburgerhof. Het doel van onze werkgroep is
betaalbare en levensloopbestendige
huisvesting te realiseren voor ouderen
(50+) uit de buurt: Nieuwmarkt en Groot
Waterloo. Wij willen woningen met
sociale huur en huren in het middensegment. Op het terrein blijft ruimte voor
semi-openbaar groen. Dat willen wij
invullen als een gemeenschappelijke tuin.
Bent u geïnteresseerd? Wilt u meedenken?
Graag willen wij antwoorden op de
vragen:
- Heeft u belangstelling om op het
Uilenburgerhof te gaan wonen?
- Wilt u meewerken om het project tot een
succes te maken?
- Wilt u op de hoogte gehouden worden
van de ontwikkelingen?
Om een beeld te krijgen van de mate van
belangstelling van buurtbewoners en de
bereidheid mee te denken, ontvangen wij
graag uw reactie.
Namens de werkgroep alvast hartelijk
dank voor uw reactie op onderstaand
e-mailadres: uilenburgerhof@gmail.com

Huis De Pinto
Sint Antoniesbreestraat 69
1011 HB Amsterdam

Cultureel
programma
maart, april
en mei
15 maart – Start nieuwe tentoonstelling
in Huis De Pinto van
Frederique van Rijn.
16 maart – Spreekstof –
het historisch programma in Huis De Pinto
- over Stadsfotografie
aanvang 20.00,
zaal open 19.30
19 maart – Muziekmatinee op de zondagmiddag met
Fluitiste Eleonore
Pameijer en harpiste
Miriam Overlach
aanvang 16.15 uur,
zaal open 15.45 uur
26 maart – Peutermeespeeltheater
- Kees & Koos spelen
Blij visje ontmoet
de kleine walvis
aanvang 11.00 uur,
zaal open 10.30 uur

8 april – Boekenmarkt
Op deze zaterdagmiddag
houdt Huis De Pinto opruiming in de bibliotheek.
9 april – Koffieconcert
met medewerking
van het Amsterdams
Conservatorium
aanvang 11.00 uur,
zaal open 10.30 uur
10 april – Pintotonics n+1
Het maandelijkse jazzprogramma met altijd
een solo-uitvoerende
en een ensembleset.
Aanvang 20.30 uur,
zaal open 20.00 uur.
13 april – Salon de
Pinto, het culturele
programma met dichters, schrijvers, beeldend
kunstenaars en muziek.
Met dit keer: A.L. Snijders, Carel Helder en
Jenthe Posthuma.
Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur
16 april - Muziekmatinee op de
zondagmiddag
Met een gevarieerd programma.
Aanvang 16.15 uur,
zaal open 15.45 uur

20 april Spreekstof, het
historische programma
van Huis De Pinto.
Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30
29 april – Geveltuinendag
4 en 5 mei – Herdenking en viering. Programma wordt nog
nader bekend gemaakt.
8 mei Pintotonics n+1
Het maandelijkse jazzprogramma met altijd
een solo-uitvoerende
en een ensembleset.
Aanvang 20.30 uur,
zaal open 20.00 uur.
18 mei – Salon de
Pinto, het culturele
programma met dichters, schrijvers, beeldend
kunstenaars en muziek.
Aanvang 20.00 uur,
zaal open 19.30 uur
21 mei – Muziekmatinee
op de zondagmiddag
Met een gevarieerd programma.
Aanvang 16.15 uur,
zaal open 15.45 uur
Tentoonstellingen. Ook
in dit voorjaar zijn er in
Huis De Pinto wisselende tentoonstellingen.
Bekijk het actuele aanbod op onze site en/of
volg ons op Facebook.

Even denken 2017-1
Geen gezever

Sommige kranten spreken wartaal, OpNieuw vermijdt gezever.
Bovenstaande zin bestaat uit zeven woorden van elk zeven letters (want ja,
wij beschouwen de lange ij als één letter).
Maak zelf naar keuze een zin:
van acht woorden van acht letters, met daarin het woord ‘achteraf’
van vier woorden van vier letters, met daarin het woord ‘vier’
van negen woorden van negen letters, met daarin het woord ‘ongenegen’
Stuur uw zin op naar de redactie, misschien wordt hij wel in het volgende
nummer geplaatst.
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