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Colofon
OpNieuw is het blad voor de
Nieuwmarktbuurt, door en voor
buurtbewoners. OpNieuw wordt
gratis huis aan huis verspreid in
het gebied dat begrensd wordt
door Geldersekade, Oosterdok,
Uilenburg, Zwanenburgwal,
Staalkade, en ‘s Gravelandsveer,
Kloveniersburgwal
en Nieuwmarkt en op
Oosterdokseiland.
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Deze uitgave wordt mede
mogelijk gemaakt door
Stadsdeel Centrum, Koninklijke
Nederlandse Akademie voor
Wetenschappen, Rabobank
Amsterdam.
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Nieuwmarktbuurt radicaler te gaan
vergroenen. Dat was niet tegen dovemans
oren gezegd! Er reageerden aardig wat
mensen en belangrijker nog - mensen van
het type ‘handen uit de mouwen’.
Door Marga Slijkerman, Cuneke Mertens en
Mariken de Goede
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6-9 De kroniek van de Nieuwmarkt mist
Sjaak
Buurtfotograaf Sjaak van der Leden (1947 –
2017) 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.
Anthoniesbreestraat. Door Anneke Hesp,
René Louman en Hans Puts

11 De Nieuwe Nieuwmarkt Gebarentaal
Blijven glimlachen, en na die piepende rem
en dat onweer- gezicht, zeg je ‘dank u’. Door
Gee de Wilde

22-23 Waterlooplein
Na de vergadering van 18 april 2017 van de
bestuurscommissie Waterlooplein
door Dunya, Rozemarijn, Crispijn en Saskia
En verder in dit nummer:
5 Parkeerperikelen, Henk Oldeman
13 Als je wieg op de Geldersekade staat,
Riëtte van der Plas
14 De armste joden hadden geen kans,
recensie door Herman Vuijsje
15 Kinderdijk aan de Amstel, Maarten
Henket
20 De huiskamer voor de Nieuwmarktbuurt
20 Berichten uit de tekenklas, Barbara en
Mieke
21 De lof der onnozelheid, Peter
Commandeur
22 Een verdwenen straatbeeld (in
memoriam Stevan Luyckx)
24 Gedichtenpagina
26-27 Nieuws voor de ouderen in de buurt
30 Het verhaal van de tijd, deel 5, Vita
Hooglandt
Rectificatie:
In het artikel Weesperflat viert 50-jarig bestaan, wordt de
Weesperflat “De oudste studentenflat van Nederland”
genoemd. Onze lezer H. Postel wijst ons erop dat de Sterflat in
Leiden al in 1956 werd gebouwd, door zijn vader, de architect
H. Postel, die nog vele andere studentenflats in diverse andere
steden bouwde.

OpNieuw

3

Heeft u ook last van de
volgende klachten?

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

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

Mercy
Chinese Medical

MACBIKE
OOK
ONDERGRONDS

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

善心國醫館痛症治療中心

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

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

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

Adverteren in OpNieuw?
advertenties@opnieuw.nu
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Parkeerperikelen
Het is begrijpelijk dat er nu al jarenlang in
onze buurt veel te doen is over parkeren.
Als deel van de binnenstad heeft de bouw
en ontwikkeling van de Nieuwmarktbuurt
en de buurten eromheen plaatsgehad in tijden waarin de omstandigheden totaal verschilden van die van nu. Smalle straten en
gebouwen met drie of meer woonlagen
hadden een zeer geconcentreerde bewoning tot gevolg. Eeuwenlang is dat goed gegaan, tenminste wanneer de je erbarmelijke
woontoestanden in die tijden buiten beschouwing laat.
In de vorige eeuw, na WOII, kwam er echter een kink in de kabel, in de vorm van de
toenemende welvaart. Hier en daar kwamen ook gewone mensen in het bezit van
een auto. Toen meestal nog een eentje, maar
allengs breidde zich dat uit tot het algemene
autobezit van nu, met soms zelfs meer dan
één per gezin. Natuurlijk moest dat botsen
met andere belangen in wijken als de onze.
Met spijt zagen we, jaren geleden al, sommige mensen van hier vertrekken. Mensen
die ‘s avonds in het land moesten optreden
en laat en moe thuiskwamen en geen parkeerplaats vonden. Een verarming van de
buurt. Gevoelens als ‘er is iets fout’ werden
algemener en sterker en leidden tot overleg onder buurtbewoners. Manieren om

het anders en beter te doen werden onderzocht en het idee ‘buurtparkeren’ ontstond,
‘waarom zij wel en wij niet’. Bezoekers van
buiten de stad nemen zoveel parkeerruimte
in dat er niets overblijft voor de bewoners;
leid de bezoekers en toeristen naar de parkeergarages en reserveer de parkeerruimte
op straat voor de bewoners en hun serviceverkeer. Uit die gedachte kwam de Werkgroep Buurtparkeren voort die veel initiatieven nam en voorstellen deed, eerst aan
Stadsdeel Centrum en nu ook aan de desbetreffende Raadscommissie van de Centrale stad. Daaruit zijn al veel verbeteringen
voortgekomen.
Toch lijkt het me verstandig om, hoezeer
wij al deze initiatieven ook toejuichen, nog
eens voor onze lezers een ander geluid te laten horen. Ook al zijn verbeteringen mogelijk, het is niet te vermijden dat ontevredenheid over de parkeerruimte zal blijven. Het
kan nu eenmaal niet dat, bij een zo grote
hoeveelheid bewoners op een zo klein oppervlak, iedereen ook nog eens een paar
extra vierkante meters voor zijn auto reserveert. In plaats van onze energie te laten
verslinden door woede en frustratie over
het steeds weer vruchteloos zoeken naar
een plaatsje voor de auto, zouden we diezelfde energie kunnen gebruiken om de vol-

gende gedachten eens te overwegen:
– Heb ik die auto omdat ik hem echt nodig
heb, of heb ik die omdat iedereen nu eenmaal een auto heeft?
– Ook als ik hem niet kan missen, is het
dan nodig dat hij zo dicht mogelijk bij mijn
voordeur staat, of zou hij ook in een parkeergarage in, of zelfs buiten de buurt kunnen staan?
– Zou het me geen grote rust geven als ik de
gedachte zou kunnen accepteren dat ik, om
in deze geweldige buurt te kunnen wonen,
bepaalde beperkingen aan mijn mobiliteit
moet aanvaarden?
Dit zou u zelf nog kunnen aanvullen met
andere overdenkingen. Het gaat er maar
om dat accepteren van onvermijdelijke beperkingen zo bevrijdend kan werken, waardoor er energie vrijkomt voor plezieriger
zaken.
Het is maar een suggestie.
Overigens zijn er nog best veel buurtbewoners die beperkingen aan hun mobiliteit
zouden kunnen aanvaarden, maar dan in
ruil voor een autoluwe binnenstad. Maar de
gemeente wil de vrijgekomen parkeerplaatsen benutten door er mensen van buiten en
toeristen te laten parkeren tegen torenhoge
tarieven.
Henk Oldeman
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De kroniek van de Nieuwmarkt mist Sjaak

Sjaak ging voor zijn verjaardag even een taart kopen op de Nieuwmarkt. Toen hij terug liep
naar huis, mocht hij zijn straat niet in van de M.E. De acties van 24 maart 1975 waren begonnen.
Foto's Sjaak van der Leden
Sjaak van der Leden woonde aan de Koningssstraat tegenover de Brandewijnsteeg.
Hij had een woning van 16 vierkante meter.
Toen de woning in 1990 gerenoveerd werd,
moest Sjaak het tijdelijk stellen met een wisselwoning aan de Oudeschans. Hij voelde
er zich niet thuis en was blij toen hij terug
kon. Zijn woning was nu dubbel zo groot.
De oude ruimte werd zijn atelier. Hij maakte er onder andere Mandala-schilderijen ;
later kregen een professionele computer en
printers een steeds grotere plek.
Betrokken bij de Nieuwmarkt is hij altijd gebleven. Hij was bij iedere Bewonersraad en deed er verslag van in de OpNieuw.
Woonde de vergaderingen bij van de gemeenteraad om in de gaten te houden hoe
die het stond met de plannen rond de buurt.
Hij bracht maaltijden rond in de Flesseman,
deed veel aan het propageren van de geveltuintjes en verzorgde de buurtvitrines aan
de Antoniebreestraat. Zijn site www.sjaakled.com biedt een waarlijke kroniek van
alles wat de Nieuwmarkt bewoog tot 2017
– stille ochtendfoto’s, feestende menigten,
markante scenes, de veranderende skyline
van het Oosterdokseiland.
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Wat nodig is
Hij was een van die kunstenaars die willen delen, die een rol in de gemeenschap op
zich nemen. In het voorjaar van 1995 vroeg
Tineke Nijenhuis, die het blad op dat moment runde, hem een voorplaat voor het
blad te maken. Hij was vrij in de invulling.
Zij was bezig met een serie voorplaten van
kunstenaars die in de Nieuwmarktbuurt
woonden. Het werd een wolkenvrouwtje.
Sjaak op zijn website: ‘Ik tekende in die tijd
veel en avontuurde in grafische toepassingen. Al snel werd ik ook redacteur; ik werd
beschouwd als een expert in ruimtelijke ordening met m’n bouwkundige opleiding en
mijn interesse in de wederopbouw van de
Nieuwmarktbuurt, geteisterd als die was
door WO II en metro-strijd.’
Een goede aanvulling voor de redactie dus.
Toen Tineke overleed, waren er twijfels
aan de overlevingskansen van het buurtblad. Redacteur Sjaak mobiliseerde het bestuur dat tot dan toe alleen op afstand werkte. Hij pakte alles op wat nodig was.
Die solidaire houding van ‘we doen wat nu
even nodig is’ zette hij ook in als medewerker van FNV Kiem waar hij voor veel kun-

stenaars het eerste contact was als ze in de
problemen waren.
Zelf werd Sjaak van der Leden niet zomaar
kunstenaar. Hij werd geboren in 1947 in
Nieuwveen. Vanaf zijn twaalfde tekende hij
veel planten, mensen en gebouwen na. In
1963 begon hij aan de HTS Bouwkunde in
Amsterdam. Hij woonde eerst in Oost en
daarna in de Rijnstraat. Bijna afgestudeerd
besloot hij dat hij als vrij mens wilde leven
en was bang die vrijheid te verliezen als hij
de carrièreslag zou aangaan om architect
te worden. Hij werkte als theaterinspiciënt
bij de beroemde Annie M.G. Schmidt musical ‘Heerlijk duurt het langs’ en later bij
theatergroepen als Kip, Funhouse en Sater
waarbij hij ook figuratierollen niet uit de
weg ging.
Liefde en vriendschap
Inmiddels had hij zijn grote liefde ontmoet,
Peter Rauh. Samen trokken ze in de piepkleine woning aan de Koningsstraat. De
renovatie van de etage viel samen met het
eind van de liefdesrelatie, maar tot het eind
van Peter’s leven in 2008 was de vriend-

schapsband sterk en werkten de twee kunstenaars samen.
Genereus
Sjaak koos als kunstenaar een opvallend
breed palet. Hij was onder andere graficus,
decorbouwer, beletteraar, schilder, decorateur en, steeds meer, fotograaf. Voor collega’s stond hij graag klaar. Zijn eigen vitrine
aan de Koningsstraat toonde het werk van
vele kunstenaars, hij richtte de buurtvitrines aan de Antoniebreestraat met liefde in,
zodat anderen konden schitteren. Genereus maakte hij foto’s als hij bij een tentoonstelling kon zijn. Met raad en daad stond
hij, ook na zijn pensioen, de jonge kunstenaars van zijn stichting Berm bij.
Toekan
Daarnaast verzorgde hij zijn heemtuin in
Amstelglorie en ontving er graag bezoek.
Want hij was ook een buitenmens, ging er
op uit naar de duinen, de zee, het Twiske.
Al toen hij zestien was, liftte hij heel Europa
door en later kwamen daar meer exotische
bestemmingen bij als Rajastan, Patagonië
en Mexico.
En altijd fotografeerde hij. De laatste foto
op zijn Facebook was van die ene toekan,
ergens in Costa Rica, die in de bosjes langs
zijn pad schitterend zat te krassen.
Sjaak van der Leden stierf aan de gevolgen
van een longembolie op 23 februari in een
ziekenhuis in San Jose, Costa Rica.
Anneke Hesp

Denkend aan
Sjaak

Soms zie ik Sjaak nog wel eens voorbijfietsen in de Nieuwmarktbuurt, maar dan ....
blijkt het iemand te zijn die op hem lijkt.
Een onopvallende figuur misschien, maar
zijn gemis is daarom des te groter. We nemen het voor vanzelfsprekend dat iemand
de foto’s maakt van de kunstenaars van de
Open Ateliers Nieuwmarkt, de vitrines in
de St. Antoniesbreestraat vult en bijhoudt.
Maar als die persoon er niet meer is, weet
je pas wat hij allemaal deed. Een blik op
zijn website (www.sjaakled.nl) laat een tomeloze energie en prachtig werk zien. Alles
voor de kunst. Niks was hem te veel: fotograferen, schilderen, exposeren en reizen.
En vooral de manier waarop hij dat deed:
altijd vriendelijk, hoffelijk kun je beter zeggen en bescheiden. Het schilderij op de poster van zijn laatste expositie (“leven na de
mandala”) is een brekende cirkel, als een ei,
met daarachter de kosmos. Ben je daar nu
Sjaak? Heb het goed!
Hans Puts,
namens de Open Ateliers Nieuwmarkt.
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Sjaak
Tekst en foto's René Louman
Geschokt was ik toen ik hoorde dat Sjaak
was overleden, en nog steeds kan ik niet helemaal bevatten dat hij er niet meer is. Niet
dat we vrienden waren, ik ben bijvoorbeeld
nooit bij hem thuis geweest, maar we kenden elkaar heel goed en kwamen elkaar regelmatig tegen. Voor mij was hij een van
de eerste mensen waar ik aan dacht als ik
me gezichtsbepalende mensen uit de buurt
voor de geest haalde, en dat is eigenlijk nog
steeds het geval. Toen ik nog in Flesseman
werkte kwam ik hem daar vaak tegen, een
keer heeft hij daar ook zijn schilderijen geexposeerd. Ik vond veel van wat hij maakte echt goed, vooral op zijn laatste tentoonstelling in de Oosterkerk, “Het Leven Na De
Mandala’s” geheten, hingen een paar beauties. Dáár kwam ik er achter dat het kleine
schilderijtje dat op mijn werkplek in Flesseman hing van hem was: er hing daar een
grote versie!
De grootste gemeenschappelijke factor tussen ons was de fotografie: ik kwam hem
regelmatig tegen bij speciale gebeurtenissen die we wilden vastleggen. Daarbij viel
me altijd het verschil in benaderingswijze
van de onderwerpen op: hij was veel meer
een verslaggever dan ik. Waar ik doorgaans
maar toevallig tegen onderwerpen aanloop en zelden weet wat er voor interessants
staat te gebeuren in de buurt of in de stad,
was hij altijd op de hoogte en wilde hij daar
echt verslag van doen, terwijl ik meer mijn
eigen ervaring ervan het belangrijkst vind.
De consequentie daarvan was dat hij veel
meer als fotograaf aanwezig was, hij begaf
zich vaak middenin het gebeuren en was
veel “brutaler” dan ik. Ook al omdat hij dan
natuurlijk zijn goede camera bij zich had en
ik meestal alleen maar het compactje dat ik
altijd in mijn zak heb.
Zoals bekend bestond een van de buurtactiviteiten van Sjaak uit het bijhouden van
de vitrines in de St. Antoniesbreestraat. Hij
zocht kunstenaars die daarin wilden exposeren en was altijd bij de opening van zo’n
tentoonstelling in het Pintohuis om daarna
de gasten rond te leiden langs de vitrines.
Eind 2014 was dat b.v. de stadstekenaar Edgar Jansen. Dat weet ik nog heel goed omdat ik hem een tijd daarvóór, terwijl hij de
Oudeschans met op de voorgrond het sluiswachtershuisje aan het tekenen was, vanuit
mijn woning had gefotografeerd en daarvan
een post op mijn blog had neergezet. Edgar
was dat op internet tegengekomen en vond
de foto’s zo leuk dat hij me vroeg om er een
te mogen gebruiken voor zijn folder met de
aankondiging van de vitrine-tentoonstelling. Wat ik natuurlijk met alle plezier toe-

stond! En vanzelfsprekend wist ik toen ook
van die opening af en was er bij.
Soms werden de vitrines door Sjaak gevuld
met zijn eigen foto’s van de buurt, puttend
uit zijn rijke archief. En dat zou in de nabije
toekomst opnieuw gebeuren, maar dan met
redelijk recente foto’s. Zowel Sjaak als Henri
van Poll als ik hebben veel foto’s van de renovatie van de Zuiderkerk gemaakt, elk uit
een heel ander perspectief. Ik kijk bijvoorbeeld vanaf mijn achtergalerij pal op de toren en heb vooral van de steigeropbouw en
het wegtakelen van de klokken veel foto’s en
foto-blogs gemaakt. Van onze beste plaatjes
zouden we dan gedrieën een expositie maken. Hoewel die waarschijnlijk wel doorgaat zullen we dat nu met zijn tweeën moeten doen helaas.
Zoals gezegd kwam ik Sjaak vaak tegen bij
allerlei gebeurtenissen, en daarbij vielen we
elkaar altijd op. Wat we daarbij bijna altijd
deden is foto’s van elkaar maken terwijl we
aan het fotograferen waren. De foto’s bij dit

artikel zijn daar voorbeelden van: we waren bijvoorbeeld allebei bij de spectaculaire opnames van de film “The Hitman’s Bodyguard” (met de bekende acteur Samuel
L. Jackson) bij het sluiswachtershuisje, de
Snoekjesgracht en de Krom Boomssloot.
Kwam ik Sjaak dus vaak in levenden lijve
tegen, tegenwoordig zie ik hem vaak voorbijkomen op mijn eigen foto’s en schrik
dan toch elke keer een beetje. Ik ben namelijk momenteel een eigen verzamel-tentoonstelling aan het voorbereiden waarbij
ik duizenden foto’s aan het bekijken ben.
De tentoonstelling vindt plaats in juli in de
Amstelkerk en er zullen een aantal foto’s uit
de buurt bij zijn. Het affiche is van de bovenkant van de Nikolaaskerk met een volle
maan achter het kruis en mezelf er op een
ladder in gemonteerd. Die tentoonstelling
heet net als mijn website DAGBOEK VAN
EEN FOTOGEK, en ik vind het uitermate
bedroevend dat ik Sjaak niet meer kan uitnodigen om bij de opening aanwezig te zijn.
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Drie maanden geleden
overleed Sjaak van der
Leden op zijn reis in Costa
Rica.
Voor de Stichting Kunst&Cultuur
Stadshart had hij voor zijn vertrek al
een deel van de geplande vitrinetentoonstelling in de Sint Antoniesbreestraat voorbereid. Foto’s van
Fons Heijnsbroek en Hilly van Eerten
die betrekking hebben op Amsterdamse grote bouwprojecten. Projecten waarbij het bouwverkeer voor
grote chaos zorgen maar het
uiteindelijk allemaal weer goedkomt.
Door de tragische dood van Sjaak
uitgesteld maar tenslotte toch in de
vitrines te zien: ‘Stad op de schop’,
foto’s van Fons Heijnsbroek en Hilly
van Eerten. Vanaf 19 mei 2017.
Foto Huguette Mackay

Ruilbibliotheek in Huis De Pinto

De ruilbibliotheek van Huis De Pinto mag
zich verheugen in een groeiende belangstelling.
Steeds meer mensen weten de weg naar
deze buurtvoorziening te vinden. Wij zijn
benieuwd naar wie die mensen zijn en wat
hun redenen zijn om hun boeken te ruilen.
We vroegen aan een mevrouw of ze een
speciale voorkeur voor bepaalde schrijvers
of onderwerpen heeft. “Ik laat me verrassen, en ik vind altijd iets van mijn gading”
is haar antwoord. Zij ruilt niet alleen haar
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eigen boeken, maar ook boeken van familieleden die hun boekenkast aan het opruimen zijn. Die ruilt ze dan voor boeken die
ze geeft aan lezers die in haar buurt wonen
en niet zo goed ter been zijn. Zij vindt de
ruilbibliotheek een goed concept, ook al
vanwege het aspect duurzaamheid.
Een andere lener neemt De moeder van Nicolien van J.J.Voskuil en Het woud der verwachting van Hella Haasse mee. Zij vertelt
dat ze de laatste tijd veel op haar e-reader
leest, maar nu weer eens een ‘echt boek’ in
handen wil hebben. “Lekker heen- en terugbladeren en met een echte boekenlegger.” Ze komt de boeken na lezing weer terugbrengen, zodat ze weer door anderen
gelezen kunnen worden.
Vooral nieuwe titels zijn in trek bij een regelmatige bezoeker die vooral van spannende boeken houdt. Hij zoekt een paar boeken uit en gaat er rustig met een kopje koffie
voor zitten om zijn keuze te maken. Deze
keer vertrekt hij met een boek van Elizabeth
George en een boek van Henning Mankell.
Een studente die vaak in de leesruimte met

haar iPad zit te werken, ruilde een dichtbundel voor een geestig boekje over onuitroeibare taalfouten van Friederike de Raat:
Hoe bereidt je een paard? Naar deze titel was
ze al een tijdje op zoek.
Als vrijwilliger fungeer ik regelmatig in
Huis De Pinto als gastvrouw. Dan heb je natuurlijk eerste keus als er weer boeken worden geruild. Ik heb dan ook aan onze ruilbibliotheek een paar mooie titels te danken.
Onder andere: Schaduwen op het gras van
Karen Blixen, van Ilja Pfeiffer Het ware leven, een roman en Gebruiksaanwijzing voor
India van Ilija Trojanow.
Kortom: veel mensen maar ook de vrijwilligers maken graag gebruik van de mogelijkheid om bij Huis De Pinto boeken te ruilen.
Het is lekker dicht bij huis en de wisselende
collectie heeft veel te bieden. En hoe meer
mensen boeken komen ruilen hoe afwisselender het aanbod wordt. Komt u ook eens
kijken? Vergeet dan niet om een ‘inleverboek’ mee te nemen.
Ivonne Tilman

De Nieuwe Nieuwmarkt Gebarentaal
Tekst en foto’s: Gee de Wilde
Overleven in de binnenstad heeft de laatste jaren een andere betekenis gekregen. Waren het
een eeuw geleden honger en ziektes die de overlevingskansen van buurtbewoners verlaagden,
tegenwoordig zijn het ‘t verkeer en de luchtkwaliteit die ons zorgen baren. Dat heet vooruitgang.
En dat is het ook. Maar het kan beter.
Veel buurtbewoners raken gestrest en soms buiten zinnen, wanneer zij zich op straat begeven.
Maar in plaats van de middelvinger of een ijselijk gvd, kunnen zij ook op een vriendelijke, en
waarschijnlijk effectievere manier de leefbaarheid van hun woonomgeving verbeteren. Dat
vermindert de buitenstress aanzienlijk.
Vandaar deze eerste aflevering van de NNG, de Nieuwe Nieuwmarkt Gebarentaal.

Dit afwerende gebaar probeert
aansnellend fietsverkeer vóór een
zebrapad tot stilstand te brengen.
Soms lukt dat. Blijven glimlachen, en
na die piepende rem en dat onweergezicht, zeg je ‘dank u’. En vriendelijk knikken naar automobilisten die
voor zebra’s stoppen, ook al komen
ze met een rotvaart aanrijden.

Een draaiende beweging met de
hand vraagt stilstaande automobilisten hun motor uit te zetten. Vooral
diesels vervuilen, stinken en maken
lawaai. Taxichauffeurs en bestuurders van bestelbusjes die op de
stoep staan geparkeerd hebben er
een handje van hun motor draaiend
te houden. Ondertussen melken zij
hun smartphone uit. Dat kan al gauw
een kwartiertje duren. Als de motor
wordt uitgezet: duim omhoog om te
bedanken. En blijven glimlachen.

Beetje oefenen voor de spiegel. Dit
’30 kilometer-zone-gebaar’ staat nog
in de kinderschoenen. Maar als we het
vaker gebruiken burgert het wel in. De
30-kilometer-zone geldt trouwens niet
alleen voor auto’s en scooters, maar
ook voor fietsers. Vooral voor vaders
met elektrische bakfietsen, die weer
eens te laat zijn voor de school van
hun kinderen. En niet te vergeten voor
de elektrisch aangedreven fietstaxi’s.

Dit dubbele gebaar kan € 280 boete
voorkomen voor bootbestuurders
die versterkte muziek op hun boot
afspelen. Blijven glimlachen en duim
omhoog als de versterker uitgaat.
Volgende keer de tweede aflevering
van de NNG: ‘Hoe gebaar ik naar
toeristen’.
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KOFFIE EN
PLATEN,
DAAR ZIT
MUZIEK IN
KORTE KONINGSSTRAAT 13

van Captein & Co.

Binnen Bantammerstraat 27
Tel 020-6278804

Adverteren in OpNieuw?
advertenties@opnieuw.nu
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Als je wieg op de Geldersekade staat

FOTO IWAN LINDEBOOM

Een interview met Fred Oosting, marktkoopman op het Waterlooplein

Ik ben op de Geldersekade geboren in januari 1950. Ik had een broer en een zus,
maar mijn zus was zestien jaar ouder en al
uit huis. Mijn vader stond ook op het Waterlooplein. Hij was een kermisklant uit
Drenthe, touwtjestrekken deed hij en dat
soort dingen. M’n moeder kwam uit Haarlem. Die waren ‘van het houtje’, behoorlijk
katholiek. M’n vader was meer een vrijmetselaar type. Dat klikte dus niet zo tussen de schoonfamilies, maar het huwelijk
was prima. De pastoor van de Nicolaaskerk
kwam nog wel eens langs voor mijn moeder
en dan was mijn vader aan het vloeken ‘s
avonds dat de pastor weer geweest was.
Niemand van mijn oude vrienden is hier
blijven wonen, behalve ik. Mijn vriendschappen op de Geldersekade beperkten
zich tot het oneven deel van de kade, tot de
nette kant. Met de overkant had je helemaal
geen contact. Geen idee waarom dat was, zo
werkte dat blijkbaar. Maar verder kende je
vroeger iedereen aan deze kant van de kade,
want onze kinderjaren speelden zich uitsluitend op straat af. We kregen ook nooit
kinderen op visite en je ging ook niet bij elkaar op bezoek. We knikkerden in de goot
of gewoon op de rijweg, want er was veel
minder verkeer. Of we bouwden vlotjes in
het water of hutjes op de kant en klommen
over de daken. Op drie hoog woonden Gracia en we gingen via haar dakraam de da-

ken op tot aan de steeg. Via de steeg kon je
toen nog naar de bakker lopen, die steeg is
nu dicht en de bakker is er niet meer. Bij de
Geldersesteeg zat dokter Suget, dat was wel
een mooie kerel, die ouwe. Maar als je van
het ziekenfonds was, zoals wij, dan moest je
in de steeg via een trapje naar beneden. De
welgestelden mochten via de voordeur aan
de kade.
Vroeger liep de tram hier doorheen, lijn 5
en later de bus. Toen die niet meer reed kon
ik ‘s nachts niet slapen omdat ik het geluid
van de bus miste, daar was ik aan gewend.
Ik zat op de Oude Schans school. Na de lagere school ging ik naar de ambachtsschool
op de Wibautstraat. Daar werd ik na anderhalf jaar afgeschopt. Ik deed van alles wat
niet mocht en dan zat ik thuis en dat mocht
niet van mijn vader. Dus moest ik mee naar
de markt. Zes dagen in de week. Allerlei
tweedehands rotzooi verkocht hij. Als hij
er voor een gulden handel in zag, dan verkocht hij het. Op zondag was hij ook altijd
bezig in zijn loods in de Bloedstraat. Wat
stuk was, maakte hij heel. Hij was eigenlijk weinig thuis. Maar ik heb mijn moeder
nooit horen klagen. Mijn vader trouwens
ook niet. Het was een lieve man, maar wel
een norsige figuur. M’n moeder was wel een
knuffelaar. Dat vult elkaar dan weer aan.
Ik sta nog steeds op het Waterlooplein, ondanks mijn leeftijd, omdat ik de mensen

niet wil missen. Nu zit ik uit gemakzucht
uitsluitend in souvenirtjes. Ik doe het alleen
nog omdat het daar zo leuk en gezellig is. Ik
peur er nog een klein pensioentje uit. Mijn
collega’s zijn het leukste. Ik heb al 25 jaar
dezelfde collega. Daar kan ik mee lezen en
schrijven. Waar ik sta, aan de Zwanenburgwal, is het mooiste stuk van de markt. Eerst
zat ik ergens anders, maar daar was ik na
een half jaar zo ziek van, dat ik blij was dat
ik naar de Zwanenburgwal kon verhuizen.
De veranderingen die ze nu willen, bijvoorbeeld de boxen weghalen en dat je je auto er
niet meer mag neer zetten, dat zijn de heikele punten. Daar zijn we nu tegen in het
geweer, dus dat wordt nog heel spannend 4
april.
De mensen die op de markt komen, dat is
het leukste. Er komen ook altijd veel alcoholisten en gekke types, die elke dag nog
komen kijken of ze een kwartje kunnen lenen en morgen terug brengen natuurlijk.
Jaja, zo had ik ook wel een heel pensioen bij
elkaar kunnen krijgen!
Ik ben nooit weggegaan uit de buurt, omdat ik niet zo van verandering houd. Op
mijn fietsie ben ik in vijf minuten op de
markt en ik ken de mensen in de straat en
op de markt. Vroeger was het gezelliger in
de buurt, dan kende je iedereen. Maar ik ga
nooit weg uit de buurt, ja tussen vier plankjes, dan wel.
Riëtte van der Plas
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De armste joden hadden geen kans
Recensie door Herman Vuijsje
Sjouwer’, ‘opkoper van oud goed’, dat waren
de beroepen waaronder mijn voorouders
van vaderskant bij de gemeente Amsterdam
bekend waren. Zes generaties lang woonden zij op de paar vierkante kilometer van
de verpauperde ‘Jodenhoek’, de eilanden
Marken (later Valkenburg), Rapenburg, Uilenburg en Vlooienburg.
Ik heb verhalen over hen gehoord en er zijn
herinneringen die getuigen van hun bestaan. Dat is te danken aan mijn grootvader,
die zich aan de armoede wist te ontworstelen, een bakkerszaak begon en van Uilenburg verhuisde naar een woning met licht
en lucht in de Transvaalbuurt. Sommige
van zijn zoons, onder wie mijn vader, konden zelfs ‘doorleren’ en trouwden met een
niet-joodse vrouw.
Mijn grootouders overleefden de oorlog
niet, maar de meeste van hun kinderen wel.
Op de een of andere manier zal het feit dat
ze niet meer in die exclusief-joodse leefwereld waren opgesloten, daarbij een rol
hebben gespeeld. Zo wisten mijn vader en
sommige van zijn broers een Sperre te bemachtigen, een tijdelijk uitstel van deportatie. Misschien speelden relaties bij de Joodse Raad daarbij een rol, zeker weten doe ik
dat niet, het onderwerp was te pijnlijk.
Niet verwonderlijk: het verschil in overlevingskansen tussen joden uit hogere en lagere maatschappelijke regionen behoort tot
de meest precaire en minst besproken aspecten van de joodse oorlogsherinnering.
Een kwart van de Nederlandse joden heeft
de oorlog overleefd. Maar van de joodse bewoners van de Graaf Willem de Oudelaan,
een villalaan in Naarden, wist twee derde
onder te duiken, blijkt uit Richard Mouws
recente boek De Laan uit, een Gooise wijk in
crisis en oorlog. Van mijn vaders familie, die

niet tot het joodse patriciaat behoorde maar
aan de vooravond van de oorlog wel volop
aan het emanciperen was, heeft meer dan
de helft het eind van de oorlog gehaald.
Hoe het had kunnen gaan als mijn grootvader niet ‘de Transvaal was overgetrokken’,
zoals de emigratie naar de Transvaalbuurt
in Amsterdams-joodse kring vaak wordt
omschreven, lees ik in het boek Waterlooplein van Wally de Lang. Honderveertien bewoners telden de acht panden Waterlooplein 64 tot 78, op de plek waar nu de
noordoostelijke ingang van de Stopera is.
Alle honderdveertien waren zij joods; van
hen overleefde tien procent de oorlog. De
meesten keerden Amsterdam kort na de bevrijding de rug toe.
Zij waren sjouwer, opkoper van oud goed,
venter, handelaar in bijna niks, lompensorteerder op het plein. Veelal ongeschoold
en analfabeet, de armoede was van generatie op generatie doorgegeven, zij leefden bij
de dag. Vaak grote gezinnen op piepkleine
verdiepinkjes, soms méér dan een gezin als
familieleden niet langer in staat waren de

Een bijenvolk bij hotel Ibis

Een tijdje geleden hadden de buurtbewoners van de Valkenburgerstraat een gesprek
met de manager van Hotel Ibis op de Valkenburgerstraat. Zij steunen onze activiteiten en helpen mee waar kan.
De medewerkers hebben het initiatief genomen om vanuit het Ibis hotel de vergroening van Amsterdam te ondersteunen. Manager Peter Holierook: “We weten allemaal dat bijen het moeilijk hebben en zeker in de stad. Bijen zijn onmisbaar zijn voor
de bestuiving van bloemen en planten en verdienen ondersteuning. Hiervoor is de
binnentuin inmiddels wat aangepast.”
“Met de installatie van het bijenvolk zijn wij natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan.
Het gehele project wordt begeleid en gecontroleerd door een professionele imker. De
imker onderhoudt de kast en het volk, en zorgt voor de honing. Er wordt ook een camera geïnstalleerd, zodat de activiteiten van het volk kunnen worden gevolgd op een
tv-scherm in de ontbijtruimte.”
“Overigens helpen bewoners van het bejaardentehuis Goodwillburgh op
de Anne Frankstraat bij het tuinonderhoud bij Hotel IBIS!”
Eind april is het bijenvolk geïnstalleerd.
Manu Hartsuyker
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huur van hun eigen woning te betalen.
Wally de Lang leverde een uitzonderlijke
prestatie door deze mensen opnieuw tot leven te brengen, want van hen resteert niets,
helemaal niets. Hun huizen zijn verdwenen,
die werden meteen na hun vertrek geplunderd, in de Hongerwinter voor brandhout
onttakeld en ten slotte afgebroken om plaats
te maken voor de Stopera.
Geen Stolpersteine (de ‘struikelstenen’ voor
de huizen van veel weggevoerde joodse bewoners) herinneren eraan dat zij ooit hebben geleefd. Hun bezittingen, voor zover ze
die hadden, zijn weg, fotoalbums en andere
tastbare aandenkens zijn van deze mensen
niet bewaard gebleven - ze waren daar simpelweg te arm voor.
Het enige waarvan de schrijfster gebruik
kon maken - en dat heeft ze op een bewonderenswaardige manier gedaan - waren de
nauwkeurig bijgehouden steundossiers van
het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijken Steun.
Maar toen de bezetting eenmaal een feit
was, ontbrak voor deze mensen iedere vorm
van maatschappelijke steun. Zij hadden
geen relaties buiten de joodse wereld, waren
niet gewend zich daarin te bewegen. Slechts
één van de gezinnen kreeg een Sperre. Dat
was de familie Talhuizen, die een kleine
koosjere kruidenierswinkel had. Ook deze
Sperre bleek tijdelijk. Van de grote familie,
die 250 jaar in deze buurt had geleefd, resteerde na de oorlog één dochter, Catharina.
Na haar dood verdween deze familienaam
voorgoed uit de buurt.
Wally de Lang
Waterlooplein - De laatste joodse bewoners
van de nummers 64-78
Uitgeverij Bas Lubberhuizen
E 19,99

Buurtfeest Rondje Blom

Onze straat is nauw. Een meneer
in een donkerblauwe Porsche
kan geen voet verder want moet
wachten op een invalide buurvrouw die met een busje wordt
thuisgebracht. Donkerblauw
vind ik sowieso geen goede
kleurkeuze voor een snelle auto
maar enfin. Ieder zijn idee. Het
raampje van de auto staat open
want het is warm. Ik hoor de
man zuchten. ‘Kan zeker lekker
hard die auto van jou?’ vraag ik.
De man laat een boer en staart
stoïcijns voor zich uit. Handen
aan het stuur alsof ie honderd
gaat. Bij de Hema om de hoek
probeer ik in het voorbijgaan
aan het schap een parfum uit.
Dameszaken. Ik weet het, maar
blijf nieuwsgierig. Koop een
fles wijn en kuier terug naar
huis. ‘Goeie kar!’ roep ik naar
het openstaande raampje.
Buurvrouw zit inmiddels in haar
rolstoel maar is voorlopig nog
lang niet thuis. In de gang van
het appartementencomplex
waarin ik woon ruikt het naar
zweterige gympen. Na enkele
stappen realiseer ik me dat die
geur bij mij vandaan komt.
‘Magnificent’ is beslist niet het
beste parfum van de Hema.

Op zaterdag 16 september vanaf 17 uur In de Montelbaanstraat
Wil je erbij zijn? Laat ons weten! Mail naar buurtetenmontelbaanstraat@
gmail.com
Eén van de initiatieven van Nieuwmarkt Groen is Rondje Blom: Lastage
(groen schoolplein komt er), Nieuwe Ridderstraat (al behoorlijk groen),
Nieuwe Jonkerstraat (ook al veel groen), Montelbaanstraat: autoluw en
groen maken! Wij, buurtbewoners met en zonder groene vingers, willen
een groene uitstraling van de buurt en organiseren daarom samen een
Buurtfeest: Rondje Blom..
Kom op 16 september met tafel, stoelen en iets te eten of drinken naar
de Montelbaanstraat, praat en denk mee hoe we samen meer groen
en schone lucht realiseren! Neem een plant mee naar buiten, dan
hebben we al een groener gevoel. Als je muziek wil maken, of een ander
leuk plan hebt, laat ons weten! Andere ideeën of vragen: mail naar
buurtetenmontelbaanstraat@gmail.com
Groen: moet je doen!

Auke Bijlsma Geveltuinenprijs
2017

Ook dit jaar worden de geveltuinen in de Nieuwmarktbuurt weer bekeken
door een deskundige jury bestaande uit plantenkenners en groenliefhebbers. De jury zal na haar rondgang door de buurt de opmerkelijkste tuintjes nomineren; de beste tuinen worden uitverkoren voor een prijs en de
hoofdwinnaar wordt bekroond met de Auke Bijlsma Wisselbeker.
Vorig jaar waren er prijzen te winnen in diverse categorieën. Maar de grote
winnaar was de geveltuin van Zanddwarsstraat 6 c, in de categorie Bijzondere Kwaliteit en Diversiteit. We heten de eigenaar Daniël Testas welkom in
de jury 2017!
Op vrijdag 22 september om 17.30 uur vindt de feestelijke uitreiking plaats
in Huis de Pinto.
Meer informatie: Veronika Esser (Stichting Dock), vesser@dock.nl
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Kinderdijk aan de Amstel
Maarten Henket
Groen is in, en niet alleen bij links. Ook Shell en andere bedrijven zien er brood in. De ‘fossiele sector’ vraagt van de
overheid ‘groene maatregelen’ om op basis van een ‘zakelijk
interessant verdienmodel’ te komen tot ‘maatschappelijk
verantwoord kapitalisme’. Duurzame energie is een mooi
product, mits het (met overheidshulp) winst oplevert. Maar
dit terzijde.
Groen is in, en de zonnepanelen zijn niet aan te slepen.
Windmolens zijn minder in trek. ‘Not in my back yard’ roepen burgers en plaatselijke ondernemers in het hele land.
Ongetwijfeld is de meerderheid voorstander van schone
energie, maar het hemd is nader dan de rok, of het nu gaat
om AZC’s, bedrijfshallen of windmolens. Er wordt geklaagd
over horizonvervuiling, lawaai, hinderlijke schaduwen (!).
En terwijl Kinderdijk (‘Waar molens malen in een Hollands
landschap’) enthousiaste bezoekers trekt uit binnen- en buitenland, geniet niemand van de molens in Flevoland. Hoe
komt dat?
Misschien wel door hun gebrek aan nostalgische uitstraling. Waarom ziet de moderne windmolen er niet gewoon
uit als een molen? Met gewoon vier wieken in plaats van
drie, en onderin deuren en ramen als van een molenaarswoning? Het mag best allemaal kunststof zijn, als het maar
hout, zeildoek en baksteen lijkt. Overheid, kijk naar de po-

pulariteit van gerestaureerde oude pandjes, nieuw gebouwde
notariswoningen en dito notarisbootjes, en trek uw conclusie.
Een andere optie: zet ze niet in zee of in de polder, maar
in de stad, bovenop openbare gebouwen. Ze kunnen dan een
stuk kleiner worden en toch genoeg wind vangen. Te denken
valt bijvoorbeeld aan de Stopera. Die wordt binnenkort toch
verbouwd, dus dan kan in een moeite door het dak worden
aangepakt. Zet er een paar windmolens op, en het gebouw
krijgt zowaar nog een toegevoegde waarde als energiebron.
Deze twee suggesties kunnen ook gecombineerd worden.
Het dak van de Stopera kan herschapen worden in een klein
Hollands landschap. Ringvaartje aan de buitenkant, weggetje erlangs, wat bankjes, en op elke hoek een ‘ouderwetse’
molen. De molenaar doet iets ambachtelijks, de molenaarster lapt de ramen of melkt een geit.
Toeristen zijn er vier dagen per week welkom, tegen
betaling. Bij het loket klinkt zacht Die schöne Müllerin van
Schubert. Drie dagen per week is het dak gratis maar zonder
Schubert toegankelijk voor buurtbewoners. Zo slaat de gemeente drie vliegen in een klap: de molens leveren energie,
de toeristen krijgen er een trekpleister bij, en de buurtbewoners een park.
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De Halve Wereld: oase van rust en groen
De Halve Wereld, een wooncomplex van
118 sociale huurwoningen, is een oase
van rust en groen. De vier gebouwen
rondom het A.S. Onderwijzerhof aan de
Nieuwe Amstelstraat en achter het Joods
Historisch Museum zijn gedeeltelijk
gebouwd op het metrostation Waterlooplein. Bewonersvereniging De Halve
Wereld, in 1985 opgezet als een experiment in bewonerszelfbeheer, is een van de
weinige die nu dertig jaar later nog steeds
functioneert. Aanvankelijk was Ymere
niet enthousiast over groene daken; ze
vonden het te duur. Maar een jaar later
kwamen ze hier op terug en kozen voor de
innovatieve dakbedekking.
De Halve Wereld, een wooncomplex van
118 sociale huurwoningen, is een oase van
rust en groen. De vier gebouwen rondom
het A.S. Onderwijzerhof aan de Nieuwe
Amstelstraat en achter het Joods Historisch
Museum zijn gedeeltelijk gebouwd op het
metrostation Waterlooplein. De grote binnentuin, de met sedum (vetplanten) beplante daken en diverse dakterrassen vormen een lust voor het oog. Bewoner Kees
Reek: “De daken waren na 25 jaar toe aan
vernieuwing: er waren veel lekkages en de
isolatie aan de buitenkant van het dak voldeed niet meer. Als bewonersvereniging
gingen we voor een ‘state of the art’ dak. We
kozen voor groene daken vanwege factoren als duurzaamheid, waterberging en vermindering van fijnstof, maar ook voor het
esthetische effect. Alleen al bij het trappenlopen van de 2e naar de 6e verdieping gaat
je blik langs de kleurschakeringen die van
groen naar geel en oranje lopen.”
Bewonersvereniging De Halve Wereld, in
1985 opgezet als een experiment in bewonerszelfbeheer, is een van de weinige die nu
dertig jaar later nog steeds functioneert. Bewoner Cliff van Dijk: “Dit houdt in dat de
vereniging zelf de huur int bij bewoners, regelingen treft bij betalingsachterstanden, de
toewijzing regelt van vrijkomende woningen en verantwoordelijk is voor het onderhoud, zowel aan de binnenruimten als aan
de buitenkant. Het groot onderhoud aan
het casco ligt bij eigenaar Woningbouwcorporatie Ymere, dus ook de dakenrenovatie.
Aanvankelijk was Ymere niet enthousiast
over groene daken; ze vonden het te duur.
Maar een jaar later kwamen ze hier op terug en kozen voor de innovatieve dakbedekking.” Op 24 augustus 2010 plantte
wethouder Freek Ossel samen met de voorzitter van de bewonersvereniging de laatste
vetplantjes op het nieuwe vegetatiedak. Het
was toen het grootste groene dak van alle
Amsterdamse wooncomplexen, met circa
450 m² CO2-absorberende Olivijn-minera-
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len en circa 1300 m² mossen en sedum.
De voordelen die bewoners ondervinden
van het sedumdak zijn niet specifiek te vinden in lagere stookkosten in de winter en
een koelere bovenverdieping in de zomer.
Reek: “Het vergelijken van energierekeningen wordt hier snel gezien als inbreuk op
de privacy. Bovendien hadden we voordien
ook al dakisolatie, alleen is deze beter en
natuurlijk veel mooier. Het mooie is meer
dat iedereen positief is. We zien in de bin-

nentuin naast de kleine vogelsoorten een
paar eksterparen die hier ieder jaar broeden, kraaien, een Vlaamse gaai en ‘s zomers
zoemt het hier van de bijen. Het dak vergt
trouwens weinig onderhoud. Ieder jaar
loopt Ymere de begroeiing na, trekt grassen en boomstekjes eruit en vult de gaten op
met nieuwe plantjes.”
Voor meer info: Facebook: Nieuwmarkt
Groen! en www.rooftoprevolution.nl
Marga Slijkerman

Wist u dat:
groene daken goed zijn voor de biodiversiteit in de stad.
stedelijke bijen 10 keer meer honing produceren dan hun landelijke
soortgenoten vanwege het ontbreken van pesticiden, herbiciden, e.d..
zonnepanelen optimaal werken in combinatie met een groen dak omdat er
geen reflecterende hitte bestaat van een stenen of bitumen dak.
een woning onder een groen dak ‘s zomers koeler en ‘s winters warmer is
en dus bespaart op de energierekening.
gemeente Amsterdam 50% subsidie geeft op groene daken.
een groen dak lichter is dan een dak bedekt met kiezelstenen: kiezelstenen
wegen 90 kg per m2 en een groen dak incl. constructie 45 kg m2.
een groen dak de levensduur van het dak op zijn minst verdubbelt.
een groen dak als buffer fungeert tegen overstromingen.
CO2, SO2, NO2 en fijnstof worden opgenomen door de vegetatie op het
dak.
een groen dak weinig tot geen onderhoud vraagt?

Park om de hoek
In de Nieuwe Amstelstraat, gelegen tussen het Mr Visserplein/J.D.Meijerplein,
de bezoekersingang van het Joods Historisch Museum (JHM), de achterkant van de
Academie voor Bouwkunst (het Arsenaal)
en de Turfsteeg/A.S. Onderwijzerhof, ligt
een kaal, stenen en onaantrekkelijk plein.
Ter herinnering aan een vroegere tramlijn
is een paar meter rails in het wegdek aangebracht. Ook is er een nooduitgang voor
Tun Fun. Dit gedeelte van de Nieuwe Amstelstraat wordt gebruikt door de nabije bewoners, bezoekers van het JHM en door
voetgangers en fietsers als doorgang van het
J.D.Meijerplein naar de Blauwbrug. Omdat
het Arsenaal een opslagplaats voor het JHM
bevat, is toegang noodzakelijk voor betreffend vrachtverkeer.
Het is een ideale plek, in ieder geval meer
dan 100 m2, om groen en bloemen aan te
brengen. In feite vraagt deze plek om meer
Lees verder op pagina 18

Groen Loont!

Illustratie: Jeroen Helmer / ARK Natuurontwikkeling

1. Vergroening van de leefomgeving: jaarlijkse besparing op directe zorgkosten van
meer dan 100 miljoen euro door 15% afname van overgewicht en obesitas.
2. 10% afname van het totale gebruik van
antidepressiva door vergroening, levert een
jaarlijkse besparing op van 8,6 miljoen euro.
3. 10% afname van het gebruik van ADHDmedicijnen door vergroening, levert een
jaarlijkse besparing op van ruim 2 miljoen
euro.

4. 1,4 miljard euro besparing op zorgkosten
door vergroening leefomgeving.
5. Vergroening ziekenhuizen: jaarlijkse besparing van ziektekosten van 486 miljoen
tot 780 miljoen euro (exclusief medicijngebruik).
6. Vergroening kantoor: groei productie
medewerkers 3,5%.
7. Toename areaal volkstuinen met 390 hectare: jaarlijkse opbrengst 13,7 miljoen euro.
8. Toename areaal groen in de stad met

10%: toegevoegde waarde op onroerende
goed 17,5 miljard euro.
9. Daling aantal woninginbraken met 3%
door vergroening levert een jaarlijkse besparing op van 12,6 miljoen euro.
10. 10% toename van bomen in de stad:
jaarlijkse winst 2,8 miljoen euro.
11. Drie jaar lang alleen maar groene daken
aanleggen: besparing op energiekosten 31,1
miljoen euro per jaar.
12. Aanleg bomensingels langs 50.000 woningen: besparing op energiekosten 4,4 miljoen euro per jaar.
13. Verkoeling 50.000 kantoren door aanleg
groen: besparing op energiekosten 25 miljoen euro per jaar.
14. Omzet 10% van het tuinenoppervlak
van steen naar groen: 9 miljoen euro besparing per jaar aan afvoer- en zuiveringskosten van het regenwater.
15. Uitgave en productie:
16. Drie jaar lang alleen maar groene daken
aanleggen (60 miljoen m2): besparing 6,5
miljoen tot 9 miljoen euro per jaar op de afvoer en zuivering van regenwater.
17. Terugbrengen 7,5 km aan grachten in
steden: een eenmalige meerwaarde op onroerende goed van ruim 130 miljoen euro.
18. 100 nieuwe horecabedrijven als gevolg
van vegroening leveren een extra omzet op
van 428 miljoen euro.
19. Jaarlijkse omzet dagtochten in de groene ruimte: 30 miljard euro.
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Vervolg van pagina 17
vriendelijkheid en gastvrijheid: voor de
passanten, de omwoners en zeker ook voor
de bezoekers van het Joods historisch
Museum. Een plek voor natuur in de stad,
voor vogels, vlinders en insecten. Een groene inrichting zal zorgen voor een verbetering van de (lucht)kwaliteit van onze omgeving.
Wij hebben enige mogelijkheden bedacht:
Leibomen langs het Arsenaal, rekening
houdend met de toegangsdeuren in het verlengde van de nooduitgang een strook met
bloeiende struiken en bloemen tot aan het
wegdek, met inachtneming van de tramrails
en uitmondend in een groot groen ovaal
rondom de witte beveiligingspaaltjes met
planten en bloemen tegen de muur, aan de
kant van de ingang van het JHM, klimplanten. We willen deze plannen graag met alle
betrokkenen en deskundigen verder uitwerken!
De buurtpeiling
Namens het JHM heeft de heer Daan Wijsman laten weten positief te staan tegenover
groen bij het museum: hij wil graag al vanaf het eerste stadium bij de plannen betrokken zijn en de tekeningen zien, voordat hij
er mee kan instemmen. De Academie voor
Bouwkunst heeft namens Joseefke Brabander laten weten altijd in te zijn voor groen
en wil ook graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen. Bij de Academie missen ze de
boom, die voor hun gebouw stond en willen
ze die heel graag terug. Een fontein of kleine
waterspuiter zouden ze ook leuk vinden.
De omwonenden, dat zijn de bewoners van
het complex “De Halve Wereld” (119 woningen, liggend aan het Waterlooplein, de
Nieuwe Amstelstraat, het A.S. Onderwijzer hof en het J.D. Meijerplein), willen niet
anders dan het plein opvrolijken met groen
en bloemen. Zij onderhouden al hun eigen
binnentuin aan het A.S.Onderwijzerhof en
de groene parel boven het metrostation tussen Waterlooplein en Nieuwe Amstelstraat.
Ook hebben ze het initiatief genomen tot de
plantenbakken in de Nieuwe Amstelstraat
en onderhouden deze ook. Zij willen zeker meehelpen aan het onderhoud van een
Parkje om de Hoek in de Nieuwe Amstelstraat.
De kerngroep voor het Park om de Hoek in
de Nieuwe Amstelstraat bestaat uit bewoners van De Halve Wereld en is ook actief
bij de groep Nieuwmarkt Groen!
Februari 2017,
Kerngroep Nieuwe Amstelstraat Groener,
Cuneke Mertens, Joaquim Schreuder, Marcello Reichmann, Marijke Storm en Mieke
Scholten
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Radicaal vergroenen!
Sandra Rottenberg deed een oproep in een vorige OpNieuw om na een aantal inspirerende prachtige geveltuinenjaren - met markt en heuse prijzen - onze onvolprezen
Nieuwmarktbuurt radicaler te gaan vergroenen. Dat was niet tegen dovemans oren
gezegd! Er reageerden aardig wat mensen en belangrijker nog - mensen van het type
‘handen uit de mouwen’.
Voortvarend
De werkgroep Nieuwmarkt Groen! gaat
voortvarend aan de slag en deelt zich op in
kleine actiegroepjes. We – ik geef het toe: ik
ben ook zo’n type – komen zo’n beetje één
keer per maand bij elkaar op verschillende
locaties en we houden elkaar op de hoogte
van ontwikkelingen, vorderingen, obstakels
en struikelblokken en vlaagjes wind-mee.
En er schuiven nog steeds nieuwe mensen
aan. Bij de bijeenkomsten houden we het
kort en bondig en vaak staan we vrolijk en
groener in de kop na een uur weer buiten.
Bij Springhouse - Ruijterkade ja, lieve
buurtgenoten, ook dat is nog Nieuwmarktbuurt en naar de OpNieuw wordt aldaar
reikhalzend uitgekeken - bij Springhouse
dus kregen we na afloop een korte rondleiding. We bekeken met name het buitengebeuren waar de kok David van restaurant
Choux zijn beste groentebeentje voorzet.
Bij de Halve Wereld dwaalden we na de uitwisselingen met heuse gidsen door gangen,
galerijen en over daken om te eindigen in
een prachtige - ontroerend stille - omsloten
tuin. Groen alom. Het predicaat ‘tuinreservaat’ siert deze tuin volkomen terecht!
Locaties
De actiegroepjes houden zich vooralsnog
bezig met de volgende locaties, waar het
vooral gaat om een zgn. postzegelpark ook
Groenstrook De Ruyterkade

wel ‘park om de hoek’ genaamd; het ligt eraan uit welke pot je geld wilt binnenhengelen.
Sint Antoniesluis
Nieuwe Amstelstraat
Montelbaanstraat
Rondje Blom
Het schoolplein van de Sint Antoniusschool
De werkgroep is van mening dat de drie
laatstgenoemde locaties met elkaar verbonden moeten worden door een groene
lus, waarbij het zéér wenselijk en eigenlijk
noodzakelijk is dat de Montelbaanstraat
wordt afgesloten voor autoverkeer. Met
name de taxidruk in deze straat is enorm
en in het weekend niet te harden! Maar we
hebben het over Nieuwmarkt Groen! en zo
is het! En o ja, die groene lus – lasso kun je
ook zeggen - trekken we rustig en gestaag
aan. In de herfst wordt er een buurteten georganiseerd in de Montelbaanstraat en daar
zullen ‘meedenk en –doe maquettes’ staan
waar een ieder groene ideeën op kwijt kan.
De Nieuwe Amstelstraat - dat stuk voor de
ingang van het Joods Historisch - is in de
ontwerp- en bedenkfase. Bij de Sint Antoniesluis is iedereen in de buurt - bedrijf en
bewoner - vóór vergroening. Leden van de
actiegroep klopten overal aan en voerden
gesprekken. Op deze locatie zijn veel ha-

Tafelschikking 12 april 2017

ken en ogen, maar bij een 100% JA van de
directe omgeving (dus ook Rembrandthuis,
Sluiscafeetje, Theaterschool etc.) moet daar
toch iets mooi groens kunnen ontluiken en
stevig – niet al te diep – wortel schieten.
Groene loper
Bij al deze locaties is De Gezonde Stad ook
betrokken. Zij begeleiden bewoners bij het
vinden van de juiste loketten, zakken met
geld, etc. Zelf ben ik het meest betrokken
bij de Ruijterkade (oostzijde). Ik loop daar
vaak met m’n hondje terug over de Oosterdokskade, een prima rondje. De groenstrook,
die eigenlijk hondenstrook is geworden,
wordt met de jaren wel scharriger en ik liep
al een tijdje met ontkiemende gedachten in
het hoofd naast m’n hondje. Tot ik die oproep van Sandra las en dacht “Ja! Radicaal
vergroenen!”, de stad ingericht zoals wij dat
graag willen.
Tijdens één van de eerste brainstormsessies
viel de term ‘de groene loper’ en durfde ik
wel te zeggen dat fruitbomen mijn diepste
wens zijn. Een heuse boomgaard voor en
door de buurt. Vanaf de achterkant van het
station een lint hoogstambomen langs een
meanderend pad tot het - nu nog versteende pleintje tussen de 2 viaducten – dan een
heus boomgaardje. De groene loper rolt via
MediaMatic en het ontsloten Marineterrein
over de Kadijken door naar de Hortus en
Artis. Dat is nog is een mooie fijne topmanier om onze stad binnen te wandelen!

Hoogstambomen
Bij het ideeënlab van De Gezonde Stad
(daar heb je ze weer) heb ik meegedaan aan
een pitch, een presentatie van maximaal 3
minuten om je idee - in mijn geval de groene loper - uit te leggen en aan te prijzen. We
waren met 4 kandidaten met allemaal goede ideeën maar het publiek besliste en koos
voor de groene loper! Kijk voor meer informatie op degezondestad.org onder het kopje Nieuws.
Ondertussen hebben we gesproken met de
belangrijkste bomenman van onze stad,
Hans Kaljee. Hij wordt ook wel de bomenburgemeester genoemd. Samen liepen we
over de groenstrook en ik vroeg hem of hij
het een onzalig plan vond? “Een zalig plan”,
antwoordde hij. Een fruitbomenconsulent spraken we ook al ter plekke en hij ziet
eveneens reële kansen voor stadslandbouw
naast Amsterdam CS. Hij denkt aan sterke
oude rassen – kwetsen, Rode Boskoop, Gieser Wildeman, de Zoete Ermgaard, kweeperen, mirabellen - en voor de duidelijkheid:
we praten over zo’n 100 bomen in totaal.
Deze compacte hoogstambomen zullen
goed gedijen in het briesje vanaf het IJ. En
ook de gebouwen geven niet teveel slagschaduw. De toplaag grond van de strook
moet wel verbeterd worden en dan komen
we meteen bij waar wij in het echt nu ook
zijn aanbeland.
Er is gesprek
Alles leuk en aardig, maar die strook is

groen omdat er héél wat leidingen liggen.
Onder de grond glasvezel, gas, elektra, riool, water, enz. En al deze kabels en leidingen zijn gelegd en worden beheerd door
evenzovele bedrijven met protocollen, regels, voorschriften, denkbeelden. Maar het
is maar net wie je treft, zei de bomenman
(welk moment, welk kleurtje pet en met
welk been uit wiens bed, dacht ik)
Maar er is gesprek. Mensen denken mee,
dalen af uit torens en schudden elkaar de
hand. Misschien kan de Ruijterkade groenstrook wel een proefstrook worden waar
wortel en kabel elkaar ontmoeten. Want
de bomenman zegt dat het kan. Mits stringente regels over kwaliteit van buis en kabel
worden opgesteld en gehandhaafd (er gaat
wel eens wat goedkoop spul de grond in je moet toch wat verdienen hup: zand erover…).
Dus tja, de groene loper ligt er nog niet
maar wel in het verschiet!
Bekijk ondertussen ook eens de Facebookpagina van Nieuwmarkt Groen! Als je naar
beneden scrolt, kom je ook die pitch tegen.
Best goed gedaan, al zeg ik het zelf. En dat
gewonnen geld heb ik met de anderen pitchers gedeeld. Binnenkort komen we samen en delen de buit. En vertellen onze
verhalen van ontwikkelingen, vorderingen, obstakels, struikelblokken en vlaagjes
wind-mee!
Mariken de Goede
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De Huiskamer voor de Nieuwmarktbuurt
Graag stel ik mijzelf voor,
als een open ruimte,
gastvrij voor iedereen.
De keuken is mijn plek van onthaal,
het bureau biedt ruimte om te werken
en met de tafel gedekt,
ben ik klaar voor bezoek.
Licht stroomt door grote ramen,
een houten vloer met nagels kraakt,
de rode bank lonkt.
Iedereen zit rond tafel,
druk in gesprek,
op zoek naar:

De Huiskamer is een plek voor verbinding, groei en
ontwikkeling. Dat doen wij door een huiskamer te zijn
voor de buurt, onderzoeker, ondernemer, vriend en
bezoeker. Wij bieden maandelijks een spannend programma aan intieme en interessante evenementen.
De Huiskamer wil met zijn activiteiten ruimte maken voor
creatief experiment. Om te experimenteren vrij van titel,
buiten en binnen ieder kader.
Onze activiteiten zijn zo breed mogelijk opgezet, van
tekenworkshops zoals de tekendiscotheek, meditatiebegeleiding, performances, salon bijeenkomsten, denktanksessies, openingen tot filmvertoningen.
15 Juni presenteert MAPA Mimocussion een performance
van Yung-Tuan Ku en Ida van der Lee, die de huiskamer in
een theater zal veranderen.
7 Juli opent Martijn Aerts Roaming een tekenregistratie
naar Rome, tekeningen gemaakt door het lopen naar
Rome. In de geest van deze pelgrimstekeningen is er
aansluitend een programma met gezamenlijke maaltijden
en wandelingen in de buurt.
In september presenteert Space-Projects, On Authorship
een experimentele discussie en werkdialoog die het
onderwerp van auteursrecht in de kunst bevraagt.

B

21 maart 2017 - de eerste dag van de lente. De opdracht
wordt dan ook iets met jong groen en vogeltjes. Maar
omdat we ooit hadden gezegd dat wie een hond thuis
heeft, die wel eens mee mocht nemen naar de tekenklas,
liep deze les heel anders… Hilariteit op de gang. De vader
van Oceane stapt binnen met een hele grote levendige
jonge zwarte hond, die met iedereen lijkt te willen spelen.
Snel dikke Japanse penselen gepakt, Oostindische inkt en
grote vellen papier. De hond op de tafel gezet. Pappa hield
hem in bedwang. De kinderen gaan met vaart aan de slag,
zie een van de resultaten. Tenslotte toch ook nog de tak
met vogeltjes getekend, kortom een volle, drukke les.
Maar Marko kreeg er niet genoeg van. Vlak voor het einde
van de les vroeg hij nog een papier. Wat wil je tekenen, in
een minuut? “De wereld” antwoordt hij vrolijk.
Mieke en Barbara
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smaken
concreet
woorden
abstract
gedachten
poëtisch
gebaren
experimenteel
De plannen stoven
en met onze ideeën beproefd,
komt het gesprek tot volle vrucht.
Kom langs op Kalkmarkt 8,
ontmoet, eet, drink, dans, teken, mediteer,
kook en praat met ons mee.

Je bent welkom om aan te schuiven en mee te denken.
We maken ook graag reclame voor elkaar, dus kom gerust
langs om jezelf voor te stellen.
Op onze website staat het volledige programma, schrijf je
in voor de nieuwsbrief en vind onze evenementen op
Facebook!
De Huiskamer op Kalkmarkt 8
info@dehuiskamerkalkmarkt8.nl
www.dehuiskamerkalkmarkt8.nl
Facebook: De Huiskamer Kalkmarkt 8

De lof der onnozelheid
Onlangs kwam er iemand op het spreekuur,
die bijna twee jaar een woning had gehuurd.
Hij was begonnen met een huurcontract
van een jaar. Volgens zijn verhuurder moest
het na dat jaar verlengd worden en dat kostte €2400. Dit had hij contant moeten betalen en hij kreeg geen betalingsbewijs. Nu
was het tweede jaar van het contract bijna afgelopen en de verhuurder vond dat
er weer een verlenging nodig was, die helaas weer €2400 moest kosten. De huurder
vroeg mij of het niet goedkoper zou kunnen. Hij kwam uit Italië; hij sprak geen Nederlands en niet zo goed Engels. Hij voelde
zich erg een vreemdeling en was een beetje
bang van zijn verhuurder.
De wet is duidelijk: het huurcontract was al
vanaf het begin voor onbepaalde tijd. Evengoed was de huurder bang dat hij door de
verhuurder eigenhandig op straat gezet zou
worden, als hij zijn contract niet tegen betaling van €2400 zou verlengen. Dat mag
natuurlijk niet. Maar als iets niet mag, betekent het niet dat het niet gebeurt. De woning had twee toegangsdeuren. Van maar
één ervan had de huurder de sleutels. Van
de tweede had alleen de verhuurder de sleutel. Ik zei dat hij in zijn woning een stevige
grendel op die tweede deur moest plaatsen.
In het vak krijg je geen hoge dunk van mensen. De Italiaan werd schandalig uitgebuit
door een hebzuchtige verhuurder. Deze
ging daarbij onhandig te werk. Hij vroeg
zo veel geld, dat bovendien contant betaald
moest worden, dat de huurder argwaan had
gekregen en zich was gaan informeren. En
toen was het over. Als de verhuurder met
bijvoorbeeld €1000 genoegen had genomen
en daarvoor een betalingsbewijs had afgegeven, was er best kans dat het nog jaren
goed was gegaan. En €1000 had de huurder
ook met een betalingsbewijs niet terug kunnen vorderen.
Onlangs kreeg een huurster van een grote onroerend-goedeigenaar bericht dat ze
vier maanden huurachterstand zou hebben. Er liep al lange tijd een procedure bij
de rechtbank voor beëindiging van de huur
en de brief werd binnen die procedure meteen naar de rechter gestuurd. Vier maanden huurachterstand is voldoende om ontruimd te worden. Er was een overzicht van
de laatste 5 jaar aan huurbetalingen bijgevoegd. Elk jaar was de huurprijs op 1 juli
keurig verhoogd met het percentage van dat
jaar. Nu had die verhuurder een jaar daarvoor bij dezelfde rechter ook al betoogd dat
er een forse huurachterstand was, met een

De lenteregen wies de klaproos af.
Sta op, tast naar de wijnkaraf:
al wat vandaag ontsproten u verrukt,
zal morgen in bloei staan op uw graf.

overzicht van huurbetalingen van de vier
jaar daarvoor. In dat overzicht was de huur
maar één keer verhoogd en die huurachterstand had de huurster betaald. Voorstellen
voor huurverhoging waren er nooit geweest
en een huurprijs kan niet met terugwerkende kracht verhoogd worden.
De oorzaak van de procedure en van het incident over de huurachterstand was duidelijk: de huurster was een aantal jaar geleden
naar de huurcommissie gegaan, en betaalde een lage huur. Aan een nieuwe huurder
zou vijf keer zoveel huur gevraagd kunnen
worden. De verhuurder, of één van de medewerkers, moet hebben gedacht: “We gaan
een huurachterstand verzinnen, zodat ze
eruit gezet zal worden”. Op zichzelf is het uiterst treurig dat iemand bereid is om te liegen en daardoor iemand op straat te zetten,
alleen om veel meer geld te kunnen ontvangen. Maar de leugens waren zo evident dat
ook de hoofdzaak die voor de rechter lag,
ernstig afbreuk gedaan werd. Ik denk dan
alleen nog: wat zijn het toch een boefjes.
Zulke onhandigheid, of onnozelheid, komt
betrekkelijk vaak voor, en zeker ook bij
mensen die goed moeten zijn in het verdienen van geld, zoals degenen die tegenwoordig in Amsterdam veel onroerend goed bezitten. De begeerte naar geld lijkt tot een zo
sterke obsessie te leiden, dat er geen aandacht meer is voor met name degenen die
heel dicht bij de geldstroom staan, bijvoorbeeld omdat ze die mogelijk maken of juist
beletten. Het geld is zo fascinerend dat het
alles in zijn nabijheid doet verbleken. Daarmee verdwijnt niet alleen een belangrijke
waarborg om mensen met fatsoen te bejegenen maar ook om hen met inzicht en
begrip te behandelen. En dan doen degenen die door die obsessie geplaagd worden,
al snel niet meer wat in het belang van de
geldstroom wel nodig zou zijn. Anders gezegd: hebzucht leidt tot onnozelheid. En dat
is een goede zaak.
Zoals ik vaker doe, wil ik het stuk eindigen
met een kwatrijn (van Omar Khayam, in
vertaling van J.H. Leopold).

Dit kwatrijn staat in een soort contrapunt met het voorafgaande: het is anders
maar in harmonie. Er is weer een overgrote aandacht zij het niet voor geld maar voor
schoonheid. Deze leidt niet tot onnozelheid
maar tot een besef van vergankelijkheid en
tot de wijnkaraf, voor de betrokkene niet
noodzakelijkerwijs een verbetering. Maar
dat alles is opgenomen in heel erg mooie
verzen. Het lijkt er haast op dat de obsessie
voor schoonheid zichzelf aan de eigen haren uit een moeras van drank en vergankelijkheid omhoog weet te trekken. En ik zou
dan denken dat de begeerte naar geld dat
kunststukje evenzeer maar dan -contrapuntisch- tot stand brengt uit een moeras van
armoede en dakloosheid door middel van
een lovenswaardige onnozelheid.
En tenslotte: op het moment is het goed
mogelijk om op stukken grond die al enige
tijd verwaarloosd zijn, regendruppels op
een klaproos te zien. Houd daarbij dat kwatrijn in gedachten. De klaproos wordt dan
mooier.

Ha! - dat was wel weer eens fijn: een
na-de-boodschappen-borrel op het
terras. Verderop, stevig geïnstalleerd
op de verhoogde stoep bij de Hema,
kreeg een peuter zijn eerste ijsje. Hij
mocht het helemaal ‘zelf doen’. Dus
greep hij het hoorntje met beide handjes vast en drukte de kou in zijn gezicht,
vrat zich een weg naar zijn knuisten.
Verdronk bijna. Gelukkig zat mamma er
naast met een doos ‘smoelendoekjes’.
Hoe verzin je het. En toen dook ik voorover naar de borrel om de kop er af te
slurpen. Zo zijn onze manieren. Proost!

Peter Commandeur • Woonspreekuur De Boomspijker • Rechtboomssloot 52
Woensdagmiddag van 2 tot 5 en ‘s avonds van 7 tot 8.
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Waterloo of Waterlooplein?
Is er reden voor een feestje of zijn het vrijblijvende adviezen?

Na de vergadering van 18 april 2017 van de bestuurscommissie Waterlooplein, na de gloedvolle betogen van 23 insprekers – marktmensen, boot- en buurtbewoners en andere bezorgde
Amsterdammers, zijn de adviezen van de commissie naar buiten gekomen.
Samengevat
1) Het pleingedeelte voor de Mozes en
Aäron Kerk wordt vrij van markt gehouden.
2) De markt wordt kleiner om lege plekken
te voorkomen.
3) De straat langs de Zwanenburgwal en tot
aan de Houtkopersdwarsstraat wordt als
vast marktgebied aangemerkt. De verdere
ruimte wordt “overloopgebied” (?).
4) Over de boxen als opslag zal individueel
met de boxhouders worden overlegd waarbij de rechten van de boxhouder leidend
zijn. Mogelijke alternatieve opslag nabij het
plein evenals mobiele opslagmogelijkheden
worden overwogen. Dit laatste in goed
Nederlands: véél meer herrie voor bewoners! Eind augustus moet wat dit betreft het
konijn uit de hoge hoed zijn.
5) In de nieuwe marktopstelling worden
specifieke marktplaatsen aangewezen waar
geparkeerd kan worden. De marktrand
moet een open zicht houden.
6) De Waterlooplein-identiteit van rommelmarkt en vintage moet behouden en versterkt worden. Er blijft plek beschikbaar voor
grondplaatsen, kramen en opslagboxen.
Daarom geeft de commissie het advies om
de haalbaarheid te onderzoeken van een
plan dat de marktmensen hebben gepresenteerd om morgensterren te faciliteren en
voor hen en hun spullen een plek te garanderen. Dit plan draagt bij aan de bijzondere
Waterlooplein-uitstraling en aan de broodnodige recycling.
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7) Rekensom van de gemeente over kleinere markt
D e hu i d i ge markt is 2 8 0 pl a at s e n
groot. Gemiddelde bezetting was 156
plaatsen. In het nieuwe plan is ruimte voor 230 plaatsen. De gemeente rekent met een gemiddelde bezetting van
80% en 230 plaatsen: dat worden dan
180 plaatsen. Het lijkt wel een wisseltruc.
De markt wordt in de zomer veel drukker bezocht dan in de winter, wat log i s ch i s m a ar n i e t a lt ij d d o or d e
ge m e e nt e m e e ge wo ge n ( b e z o e ke rsaantallen en gemiddelde bezetting).
Na de herinrichting is er dus een kleiner
marktgebied.
8) De entree van het Waterlooplein zal gekozen worden met het in overweging nemen van de ontwerpschetsen, ingediend
door de marktkooplieden.
9) De werkzaamheden van de herinrichting zullen zoveel mogelijk in de winter gebeuren, zodat de kooplieden hun boterham
kunnen blijven verdienen.
10) Het overleg tussen gemeente en marktmensen verloopt stroef en is onduidelijk en
ondoorzichtig. Dat moet beter.
Tot slot
Zijn dit werkelijke toezeggingen of hoort dit
advies thuis in het dal van de vage beloftes?
Die, als dat de gemeente beter uitkomt van
tafel geveegd kunnen worden. We blijven
alert.
Dunya

Voor vieren niet piepen
marktwijsheid: tussen 4 en 5 kan er nog van alles gebeuren
Na vier turbulente Waterlooplein-maanden ging ons gezin even uitwaaien op Texel.
Geloof het of niet, maar de eigenaresse van
onze Bed en Breakfast alhier (nee, we doen
niet aan airbnb), heeft óók onze petitie getekend! Nou, die 11.311 handtekeningen
hebben zeker geholpen. Alsmede de 23 insprekers op 4 april en alle media-aandacht
natuurlijk.
Op die bewuste avond voelden wij de ommezwaai nog niet echt aankomen. De reactie van de commissieraad voelde als: “Wat
jammer dat we elkaar niet hebben kunnen
vinden, terwijl we niet zover van elkaar verwijderd zijn.” Nou inderdaad zeg: onduidelijkheid of de boxen wel mogen blijven,
onduidelijk hoeveel plek er is tijdens de verbouwing en wie er mee mogen, onduidelijk hoeveel auto’s en wat voor auto’s er op
de markt mogen blijven en onduidelijk of

de opslag bij de kramenzetters wel blijft bestaan. En dit na zes jaar overleg!
Maar een week na de inspraakavond mocht
het marktbestuur met de commissieraad
vergaderen, nadat we een aantal raadslieden ook persoonlijk gesproken hadden.
Nu konden wij letterlijk vertellen waar de
knelpunten zaten. In twee weken tijd lijkt
er meer te zijn gebeurd dan in die zes hele
jaren. Er kwamen acht moties en amendementen, of in markttaal: verbeteringen in
het plan. Ik was zo van mijn apropos dat op
de beslissende avond niet eens tot me doordrong wat er nou eigenlijk gebeurd was.
Was het dan eindelijk tijd voor een feestje?
(8 moties uitleg?)
De vinger aan de pols
Een klein feestje dan, want het einde is nog
niet in zicht. De herindeling die beloofd is

proberen ze terug te draaien, terwijl veel
marktlieden al lang in aanmerking komen
voor een tijdelijke vaste plaats volgens de
vos (=marktreglementen). Blijkt ineens dat
de nieuwe vos nog niet is ingegaan, maar de
voorkeurskaarten uit de oude vos ook niet
geldig zijn. Zo lijkt het steeds te gaan met
het Waterlooplein. We vallen tussen wal
en schip, of liever, we worden geplet tussen
Stopera en marktbureau. Maar toen ik een
raadslid appte om te bedanken voor zijn inzet tijdens die twee weken, antwoordde hij:
“We zien elkaar echt nog wel terug hoor!”
In alles lijkt het erop dat de raadsleden nu
de vinger aan de pols willen houden, en wij
zullen ze daar zeker bij helpen.
Rozemarijn Geus-Tromp
marktkoopvrouw, bestuurslid
marktvereniging Waterlooplein anno 1885.

Het Hart van Amsterdam
Toespraak bestuursvergadering Waterloopleinmarkt, 18 april 2017
Amsterdam, 4 april 2017
Geacht bestuur,
U krijgt de historische kans om te beslissen
over het beroemdste plein van Nederland.
Het hart van Amsterdam. Een hart met een
geschiedenis.
Over het hart van Amsterdam beslis je niet
alleen met je hoofd en je portemonee. Er is
meer moed en kunde voor nodig. Een chirurg besluit ook niet een hart weer levendig
kloppend te maken, alleen als de ingreep
kostendekkend is. Een chirurg kijkt goed
naar de hele patiënt en zijn karakter. Wij
vragen u hetzelfde te doen.
Toon bestuurlijke moed en schrap het uitgangspunt ‘kostendekkend’ zoals die in de
nota voor u staat. Laat ‘m achterwege in
deze voor Amsterdam zo beeldbepalende
operatie.
Waarom? Omdat de Waterloopleinmarkt
een geheel eigen levensgeschiedenis en karakter heeft die zich moeilijk laat uitbetalen
in euro’s alleen.
Het Waterlooplein is niet de Albert Cuyp,
waar ondernemers hun winkel achter de
kramen hebben en waar visboeren uit Volendam nog altijd goede zaken doen.
Het Waterlooplein is niet de Dappermarkt.
De grootste concurrent van de Action.
Je gaat niet alleen naar het Waterlooplein
om een goedkope broek te kopen. Je gaat
naar het Waterlooplein om een gevoel te
halen. Om te verdwalen in de tijd, om rond
te dolen in kleine en grote geschiedenissen,
om te grasduinen en te schatzoeken. Omdat
je spullen die al een leven hebben gehad in-

teressanter en duurzamer vindt dan massaproductie.
Kan de Waterloopeinmarkt beter? Nou en
of. Maar dat lukt echt niet met het verkleinen van de markt, het verhogen van de huren en een peperdure opslag in glanzend
nieuwe boxen.
Dat lukt alleen als beter wordt gehandhaafd.
Als er sociale voorwaarden voor sollicitanten voor de markt en de plint van het stadhuis worden gemaakt.
Als er zwart-op-wit afspraken worden gemaakt over een matige percentuele huurstijging per jaar.
Als van de ondernemers een gezond huishoudboekje maar ook gemeenschapschapszin wordt verlangd.
Anders zitten we over twee jaar met een
markt en een plint vol nutella-winkels die
de huur wel kunnen betalen maar het Waterlooplein voor Amsterdammers én bezoekers voorgoed om zeep hebben geholpen.
Ja, het Waterlooplein is een Dame Met Allure, zoals de plannen willen. Maar ze is wel
een Amsterdamse. Recht-voor-z’n raap,
open, en dol op vrijheid. Levensecht.
Zo’n Amsterdamse is goud waard en moet
je niet zo gladtrekken en volspuiten met
botox dat haar uiterlijk niet meer bij haar
karakter past. Of nog erger: dat ze zo duur
wordt vanwege die kosmetische ingrepen
dat haar stadsgenoten -Amsterdammers en
ondernemers- haar verlaten.
U krijgt deze historische kans maar één
keer. Wees dapper. Wees een goede chirurg,
en maak van deze dame met allure, het hart

van Amsterdam, geen sterfhuisconstructie.
Laat haar leven zoals ze is en geef haar de
beste zorg.
Dank u wel.
Namens:
Bewonersvereniging De Zwaan
Woonbotenvereniging “In Hetzelfde
Schuitje” en de redactie van buurtblad Opnieuw
Saskia Legein
slegein@xs4all.nl
06-26318176

Expositie

Het Waterlooplein in het stadhuis
Door de marktmensen gezien
Crispijn - bekend van de fantasievolle
uitstallingen met boeken, cd’s en al
wat er zoal langskomt, Laila van de
boeken/blikjeskraam en Lou Brevet
tonen hun prachtige Waterloopleinfoto’s in de oranje wandelgang van
het stadhuis.
Vanaf 1 juni
Kom kijken hoe u bekeken wordt.
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Elfjes

gedichten

Een vreemde vogel uit Afrika
niet bekend met brood en vla
zon beschenen
bruine benen
vestigt zich in Appelscha

bidt voor de Turkse mensen
gun ze hun leider,
en hem zijn constipatie
en van hun vlaggen
gun ze de brandlucht.

Arbeid
schept vreugd
maar wie van
ons verdraagt de eeuwige
vreugde?

bidt voor de Koerdische mensen
gun ze hun rechten,
de schone handen
die ze hielden door met IS
niet samen te werken.
bidt voor meneer Güllèn
gun hem zijn staatsgreep
en zijn aanhangers die zich
verstoppen voor hun mening;
gun ze het rottend fruit
van de dictatuur.
bidt voor de Amsterdammers,
gun ze de bierfiets, de gouden eeuw
en de volle terrassen,
gun ze de zuidas en het vastgoed
waarmee ze de bakker en hun
vakantie kunnen betalen.

Hea

-HAIKUin oud Amsterdam
lag de humor nog op straat
nu ietsje hoger

Bert Baanders
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Jacques von Pell

Jacques von Pell
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Zojuist
opgericht
Vereniging Wonen voor
Ouderen Nieuwmarkt/
Groot Waterloo
In de Nieuwmarktbuurt wonen relatief
veel ouderen die al heel lang in deze buurt
wonen en ook verknocht zijn aan deze
buurt. Ze hebben, zoals dat nu heet, hier
hun netwerk opgebouwd en dragen bij
aan de kracht van onze buurt. Zij willen
liever niet weg wanneer hun woning niet
passend meer is vanwege de steile trappen
of als ze minder mobiel worden. Een van
de eerste speerpunten van de vereniging
is het lobbyen voor nieuwbouw van ouderenwoningen in de Nieuwe Uilenburgerstraat, op het terrein van Bruggen en
Riolering.
Er zijn hier echter weinig geschikte woningen voor ouderen, aanpassingen zijn
moeilijker te realiseren omdat het vaak monumenten zijn. Inmiddels is er wel buurtgerichte toewijzing van sociale huurwoningen mogelijk via Woningnet voor mensen
van 70+ waarbij de oude huur ook voor de
nieuwe woning blijft gelden. Maar tot nu
toe hebben nog heel weinig mensen in onze
buurt van deze regeling gebruik kunnen
maken: er zijn al weinig geschikte woningen
en bovendien verdwijnen er ook mogelijke
huurwoningen door verkoop en verhoging
van de huurprijs tot boven de huurtoeslaggrens van 710 euro per maand.
Daarom is er vanuit de Werkgroep Ouderen 1011 door een groep buurtbewoners
op 25 april 2017 een Vereniging opgericht.
Als vereniging denken wij meer invloed te
kunnen uitoefenen dan als individuele bewoners. In overleg met woningbouwcorporaties, gemeente, investeerders enz. kunnen
we de buurtbewoners vertegenwoordigen
en op die manier enige invloed uitoefenen.
Wat wil de Vereniging?
Het bevorderen van levensloopbestendige huisvesting voor ouderen in het gebied
Nieuwmarkt/Groot Waterloo
Het stimuleren van het langer zelfstandig
kunnen blijven wonen in eigen buurt in vei-
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Uilenburgerhof Foto Astrid Ornstein

lige, toegankelijke en betaalbare woningen
Het door wederzijdse ondersteuning voorkomen van isolement van ouderen
Het lidmaatschap staat open voor alle ouderen uit de buurt, of ouderen met een sterke
binding met de buurt. Ook wanneer men
nog geen problemen heeft met bijvoorbeeld
trappen lopen, kan men zich toch aanmelden. De ervaring leert dat het niet goed is
om te wachten met verhuizen tot het echt
niet meer gaat.
Jongere buurtbewoners kunnen natuurlijk
donateur worden. Zo kan je als buurtbewoner duidelijk maken dat je “ een buurt waar
wonen, spelen, werken, leren en winkelen,
vlakbij en door elkaar gebeurt voor jonge en
oude mensen” belangrijk vindt!
We nodigen daarom iedereen uit lid dan
wel donateur te worden!
De Uilenburgerhof
Een van de eerste speerpunten van de vereniging is het lobbyen voor nieuwbouw van
ouderenwoningen in de Nieuwe Uilenburgerstraat, op het terrein van Bruggen en Riolering.
Wij zijn in overleg met gemeente, woningcorporaties en andere mogelijke investeerders, om daar een soort hofje te maken met
levensloopbestendige woningen in combinatie met voorzieningen en werkruimten.
Wat ons betreft vooral woningen met sociale huur en toewijzing voor oudere bewoners
van 1011.
Meer gelabelde woningen in de buurt
De Werkgroep ouderen 1011 is actief betrokken bij de pilot 1011, ingesteld door de
Bestuurscommissie Centrum als een van de
uitkomsten van de Taskforce Wonen met
Zorg.
In deze pilot werken we samen met gemeente, woningcorporaties en !Woon om
meer toegankelijke en betaalbare woningen
aan te merken als ouderenwoningen: dit

wordt “labelen” genoemd. De buurtgerichte
toewijzing is inmiddels geregeld, nu proberen we zoveel mogelijk woningen in kaart te
brengen die geschikt zijn als rolstoeltoegankelijke of rollatortoegankelijke woning: niet
voor alle ouderen is een levensloopbestendige woning (rolstoeltoegankelijk) noodzakelijk; met een traplift kan een woning ook
ontsloten worden voor ouderen. We pleiten
er ook al langer voor trapliften te behouden
als de gebruiker vertrokken is en de woning
dan ook te labelen en toe te wijzen aan iemand die de traplift nodig heeft. Woonzorg
en Stadgenoot hebben inmiddels een aantal
woningen in de buurt gelabeld, Stadgenoot
is actief op zoek naar woningen in hun bestand die nog meer in aanmerking kunnen
komen voor labeling en realiseert op Oostenburg sociale huurwoningen waarvoor
ook ouderen uit de Nieuwmarkt ook in aanmerking kunnen komen.
Daarnaast hebben we gepleit om op zoek te
gaan naar mogelijkheden om via liften meer
woningen toegankelijk te maken. Dit blijkt
geen gemakkelijke opgave te zijn, maar naar
verwachting zal er in de tweede helft van
2017 dan toch een lift gerealiseerd zijn bij
het Pentagon, waarmee zo’n 23 woningen
toegankelijk zijn geworden. Intensieve samenwerking en middelen van Stadgenoot
en gemeente en vasthoudendheid van vooral onze buurtgenoot Piet Seijsener zorgen
voor een duurzaam resultaat. Zo zien we
graag meer creatieve oplossingen!
Een eerste ledenvergadering van de Vereniging is op 29 mei 2017. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: Ouderennieuwmarkt@gmail.com.
Willemien Schellekens, Vereniging Wonen
voor Ouderen Nieuwmarkt/ Groot Waterloo
Lineke Joanknecht, Werkgroep ouderen
1011

Stichting
Senioren
Student
Tilly (88) krijgt hulp van
Anne-Claire (27)
Tilly & Anne-Claire © StichtingSeniorenStudent

Stichting SeniorenStudent maakt met
het project Jong+Oud=Goud matches
tussen studenten en senioren voor hulp
en gezelligheid. Dit jaar realiseert de
stichting 500 nieuwe matches, ook in de
Nieuwmarktbuurt. Senior Tilly (88) werd
aan studentvrijwilliger Anne-Claire (27)
gekoppeld.
Tilly heeft veertig jaar op de Nieuwmarkt
gewoond, nu woont ze er net achter. Ze vertelt met liefde over de stad. Ondertussen
laat ze Anne-Claire een foto zien van het
Amrath Hotel. ‘Moet u die niet inlijsten en
ophangen?’ vraagt Anne-Claire. ‘Ja, eigenlijk wel.’ En door naar het volgende onderwerp: ‘Ik lees het OpNieuw altijd van a tot z,
het hele boekje uit.’ De gesprekken van Tilly

het Centrum

Woont u thuis en hebt u zorg of ondersteuning nodig die u niet zelf in uw omgeving
kunt regelen? Dan kunt u hulp aanvragen bij een hulpverlener bij u in de buurt.
Heeft u hulp nodig om wegwijs te raken in
het brede aanbod van zorg en ondersteuning. Dan kan het Sociaal Loket u daarbij
ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan hulp
bij dagbesteding, uw administratie , mensen ontmoeten, medicijnen innemen, naar
een afspraak gaan, hulp bij het huishouden, wassen en aankleden, begeleiding bij
zelfstandig wonen, een vrijwilliger zoeken,
wondverzorging of mantelzorg. U kunt vragen over zorg of ondersteuning ook rechtstreeks bespreken met uw huisarts, het

en Anne-Claire gaan altijd gezellig van de
hak op de tak.
De Nieuwmarkt is erg veranderd. ‘Toen ik
er net woonde waren er drie café’s, nu zijn
het er tientallen.’ Het duurde twee jaar om
te wennen aan het nieuwe huis, maar nu
wil ze er niet meer weg. Het is lekker rustig
en het uitzicht is prachtig. ‘Je kunt heerlijk
bootjes kijken,’ voegt Anne-Claire toe. Dat
doen ze dan ook graag samen: naar buiten
kijken en kletsen.
De eerste ontmoeting was ‘best hilarisch’.
Anne-Claire en Tilly stapten de deur uit om
boodschappen te doen, maar Anne-Claire
was veel te snel. Uiteindelijk hebben ze er
twee uur over gedaan. Tegenwoordig krijgt
Anne-Claire een boodschappenlijstje van
Tilly. ‘Als ze terugkomt met de boodschap-

pen, dan vraag ik of ze de dop van de fles
vast los kan draaien, dat lukt me niet meer.
Het koppie wil nog wel, maar de botjes niet
meer.’ Anne-Claire helpt ook met praktische dingen zoals het instellen van de voicemail en de televisie.
Tilly vond Anne-Claire meteen een leuke
meid: ‘Leuke griet. Ze was meteen vrolijk.
Ik vond het meteen leuk.’ Ze zou het zeker
aanraden om deel te nemen: ‘Ja, gewoon
doen. Anne-Claire heeft me een hoop ellende bespaard.’

maatschappelijk-werk, de welzijnscoaches
(huizen van de wijk) of de wijkverpleging.
Of neem contact op met de vele vrijwilligersorganisaties die actief zijn in het Centrum.
Sociaal Loket
Amstel 1, ingang Amstelzijde
Inloop en op afspraak: maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur
Telefonisch te bereiken: maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur op 020 255
2916.

stelling Cordaan. De coaches bieden tijdelijke ondersteuning aan bewoners bij regelzaken waaronder hulp bij het ordenen van
de post, het invullen van formulieren, meegaan naar instanties, inschakelen van het
sociale netwerk van de bewoner. Door ziekte of hoge leeftijd zijn bewoners niet altijd
(meer) in staat om dit zelfstandig te doen.
Coach worden?
Ben je communicatief, een regelaar en kun
je zelfstandig werken? Ben je 1 ochtend of
middag per week beschikbaar? Meld je dan
aan bij Markant. Naast scholing en professionele begeleiding ontvang je een onkostenvergoeding en een vrijwilligersverzekering.
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
maakt deel uit van de aannameprocedure.
Informatie en aanmelding: Nicole Stoffelen
of Sharon Daalder van Markant. T: (020)
886 88 00 / info@markant.org. Meer leuke
vacatures op www.markant.org/vacature

ouderen

Coaches sociaal werk gezocht
Markant, centrum voor mantelzorg gaat
vrijwillige coaches sociaal werk inzetten in
verpleeg- en verzorgingshuizen van zorgin-

Bent of kent u een senior of student die wil
deelnemen aan dit project?
Ga naar www.stichtingseniorenstudent.nl
of bel 020-3080916
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Amsterdam-Centrum
Fysio- en Manuele Therapie

Sint Antoniesbreestraat 88
Tel: 020-623 1706
E-mail: info@fysio-amsterdam.nl
www.fysio-amsterdam.nl
Heeft uw kind moeite met taal of
rekenen? Aan hun inzet ligt het
meestal niet. Deze kinderen hebben
professionele hulp nodig.

REMEDIAL TEACHING
Voor meer informatie of een afspraak:
Judith de Haan - gediplomeerd Remedial Teacher
Tel: 020-6279155 E-mail: judith_rt@telfort.nl
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Op de kleinste en leukste crèche
van Amsterdam is weer plek
Open: 9:00-15:00 tel:020 6229646
Koningsstraat 24/30, Nieuwmarkt

werken met ADEM & STEM voor meer
´lucht´ - energie - zelfvertrouwen - rust - inspiratie
020-6209742 mariarijnbout@gmail.com
www.mariarijnbout.nl
OpNieuw 29

Het verhaal van de tijd
Veel buitenlanders geloven me niet als ik vertel dat ik iedere
dag met de fiets naar school ga. ‘Ook als het regent?’ Ja. ‘En
als het sneeuwt?’ Lange tijd niet gebeurd, maar ... ja. ‘Ook als
het stormt en hagelt en zo hard waait dat het getal buiten de
schaal van Beaufort valt?’ Ja. Ik ben nog nooit met de metro naar school gegaan. Ik stap al vier jaar iedere schooldag
op de fiets om zeven minuten precies dezelfde weg heen en
terug te fietsen. Maakt niet uit wat voor weer het is; vijfendertig graden, rond het vriespunt, wind, regen, sneeuw, felle
zon, het gaat nou eenmaal makkelijker en sneller om met de
fiets te gaan.
Ik zit nu in het vierde jaar, bijna aan het einde. Als ik ervan
uitga dat een schooljaar 185 schooldagen heeft (exclusief
vakanties, weekenden, absente dagen en eventuele studiedagen) fiets ik al 185 x 4 = 740 dagen naar school. 740 dagen!
Ik fiets in 7 minuten heen, dus heen en terug is 14 minuten.
740 x 14 = 10360 minuten, dat is 10360 / 60 = 172,666… uur.
Ik heb in mijn leven al meer dan 172,5 uur besteed aan fietsen naar school.
Voor de mensen die bij al deze cijfers afhaken: ik ga hier nog
ergens mee naartoe. In die 172,5 uur dezelfde weg fietsen
kan je natuurlijk die weg dromen. Toch merk ik altijd weer
iets nieuws op. De route die ik fiets is vol met verborgen
klokken. Wel zo handig als je aan de late kant bent en op de
seconde af kan lezen hoe veel tijd je nog hebt om geen te
laat-briefje te hoeven halen. Zo was er op het punt waar je
van de Weesperstraat de Nieuwe Kerkstraat in kan altijd een
digitale klok en temperatuuraanduider. Heel handig! Vooral
omdat je dat nog niet had gevoeld terwijl je buiten fietst.
Verder zijn er een end verderop naast de autoweg een paal

Even denken 2017-2
Twee keer per jaar moeten de klokken een uur verzet
worden. Elke keer moet je weer nadenken: vooruit of
achteruit?
Verzin een ezelsbrug voor dit probleem.
Stuur uw brug op naar de redactie, misschien wordt hij wel
in het volgende nummer geplaatst.
Oplossing Even denken 2017– 1
De opdracht was: 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’
Zerline Henning stuurde ons deze fraaie vondsten:
Achteraf bedenken argeloze politici
moeizaam allerlei onnozele smoesjes
Vier tips voor seks
Meermaals succesvol herdenken ongenegen
gekozenen toevallig gevreesde problemen protserig
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met een klok, twee klokken op gebouwen en mijn lievelingsklok: ín een gebouw. Het is mijn lievelingsklok omdat hij
heel erg verstopt zit, maar wel de tijd het best af laat lezen.
De klok zit in het Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau.
In een kantoorkamer. De klok is klein, ik gok een diameter van zo’n 20 centimeter, met een witte wijzerplaat, zwarte
wijzers en een dikke, grijze rand. Hij hangt op de eerste
verdieping aan een saaie witte muur. Van deze klok las ik
altijd trouw de tijd af. Tot hij ineens was verdwenen. Mijn
betrouwbare klok was weg.
Ik moest weer de tijd aflezen van die andere, saaie plekken.
Iedere dag fietste ik erlangs en keek weer verwachtingsvol
omhoog in de hoop dat hij er weer zou hangen, mijn houvast in onzekere tijden (enige waardering voor mijn woordgrap?), maar hij was echt weg. Toen nam mijn fantasie het
over. Wat als er een man werkte die is ontslagen? Nadat hij
bedroefd en verward of boos en bitter zijn spullen in een
grote, bruine doos heeft gepakt, tilt hij hem op en loopt weg.
Zijn collega’s buigen hun hoofden en gaan weer aan het werk
terwijl ze verontrust denken aan wie de volgende zal zijn, als
hij weer binnenloopt, niet op of om kijkt, recht op zijn doel
af gaat, de klok pakt, zich omdraait en met een ongemakkelijk lachje ‘deze is van mij’ definitief de ruimte uitloopt.
Niet wetende dat ergens daar beneden een klein meisje zich
iedere ochtend een beetje beter voelt als ze, terwijl ze langs
fietst, naar dat klokje kijkt en ziet dat ze nog ruim vijf minuten heeft. Ik ga ervanuit dat het een man was omdat ik het
gevoel heb dat een vrouw wel iets meer moeite zou hebben
gedaan zo’n saaie ruimte wat op te fleuren. Dan was de klok
wel roségoud of rood geweest ofzo. Sorry, dit is gewoon hoe
mijn hersenen werken. En zo ging het door; waarom zou
die man zijn ontslagen? Waarom zou hij die lelijke klok mee
hebben genomen, die hem alleen maar herinnert aan zijn
voormalige werk en zijn ontslag? Hoe zou het nu met hem
zijn? En zo door. Ik ben bang dat ik er nooit achter zal komen.
Ik wil nog even de aandacht vragen voor iets dat mij erg fascineert. Het is u vast niet ontgaan: de invasie kleine flapjes
die van de bomen vallen. De hele stad is bezaaid met de wit/
bruine iepenzaadjes. “Amsterdam behoort tot de groenste
steden van Europa. De stad heeft ruim 400.000 bomen en is
iepenhoofdstad van de wereld. Waar Amsterdam 1 boom op
2 inwoners heeft, telt Parijs 1 boom per 22 inwoners. Vrijwel
elke straat of gracht is beplant met bomen. Dat staat fraai,
en is van groot belang voor de klimaatbestendigheid van de
stad: bomen zorgen voor verkoeling en nemen regenwater
op.” Dit staat op Amsterdam.nl, waar voor de nieuwsgierigen een mooie kaart staat met de concentratie iepen in de
stad. Amsterdam heeft dus heel veel iepen, de bomen waar
de in bruine papiertjes verpakte zaden vandaan komen. Iedereen zal wel de gave van deze flapjes herkennen: ze komen
overal binnen. In iedere kamer in huis ontstaat een hoopje
Iepenzaadjes. Een kamer met een raam dat naar beneden
opengaat, een kamer met ramen die al een week niet open
zijn gegaan, een kamer zonder ramen; overal! Het is onontkoombaar!
Toch maken deze lastpakken mij intens blij. Bij wind dwarrelen ze van de bomen of vliegen ze omhoog en reflecteren
het zonlicht zodat het lijkt alsof het sneeuwt. Het late licht
laat het lijken alsof er duizenden elfjes vliegen. Tot volgend
jaar mijn lentesneeuw.
Vita Hooglandt

Amsterdam-inside
In de periode van 2 juli tot 20 augustus
organiseert monumentenkenner Hans Tulleners weer een aantal wandelingen langs
monumenten in de Amsterdamse binnenstad met het accent op het monumentale
karakter van huizen, hofjes, keurtuinen,
cafés, poortjes en stadspaleisjes.
De wandelingen zijn op zondag tussen 11
en 13 uur en kost 10 euro per keer.
Aanmelding kan telefonisch (020-6222213)
of per e-mail: hanstulleners@zonnet.nl
Meer informatie is te vinden op www.amsterdam-inside.nl
Zondag 2 juli
Langs poortjes en stadspoorten. Het restaureren van de kleine meesterwerken van
steenhouwers of metselaars.
Start: Waag, Nieuwmarkt
Zondag 9 juli
Langs keurtuinen. Tuinhuizen, keurtuinen
en achtergevels.
Start: Amstelkerk, Amstelveld
Zondag 16 juli
Wandeling door de Negen Straatjes. Al
vierhonderd jaar ambachtelijkheid
Start: Spui, onder de platanen
Zaterdag 23 juli
Wandeling langs historische cafés. Met bezoek aan monumentale interieurs
Start: Noord-Zuid Hollandsch Koffiehuis
tegenover het Centraal Station

Zondag 30 juli
Over de Westelijke Eilanden. Drie kunstmatige eilanden in het westen van de oude
stad.
Start: Haarlemmerpoort, Haarlemmerplein
Zondag 6 augustus
Bezoek aan het Huis van Brienen en het
Huis Bartolotti. Twee pronkjuwelen aan de
Herengracht Start: Westermarkt
Prijs: 15 euro (inclusief 5 euro toegang tot
de twee huizen van de Vereniging Hendrick
de Keyser).
Zondag 13 augustus
Wandeling langs hofjes in de Jordaan. Rustiek wonen voor alleenstaande dames.
Start: Westermarkt
Zondag 20 augustus
Wandeling langs de Gouden Bocht
Monumenten aan een pronkgracht met
stadspaleisjes
Start: Herenmarkt

Stadsmaquette
Wellicht heeft u het al langs
zien komen: Architectuurcentrum Amsterdam
is een actie begonnen om een grote,
interactieve Stadsmaquette te
realiseren. Deze moet begin 2018 verrijzen in het karakteristieke gebouw

van het centrum, aan het IJ, tussen
Nemo en het Scheepvaartmuseum.
Om dit te bereiken roepen we alle
Amsterdammers op om hun favoriete
plekje in de stad te adopteren en
daarbij vooral te vertellen waarom dit
hun favoriete plek is. Het Parool publiceert wekelijks een van die verhalen
in de vrijdag- of zaterdagkrant. En alle
verhalen krijgen straks een plek in de
database bij de Stadsmaquette.
De actie loopt nu een half jaar, een
aanzienlijk deel van het beoogde
bedrag is al
binnen en op de site zijn al veel
verhalen te lezen: www.stadsmaquette.amsterdam.
Mooie herinneringen, bijzondere
plekken en gelukkig ook uw buurt.
Architectuurcentrum Amsterdam
Prins Hendrikkade 600
1011 VX Amsterdam
T 020 6204878

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52,
telefoon 020 626 4002
Openingstijden de Boomsspijker in
de zomervakantie: tussen 22 juli en
4 september is de Boomsspijker ’s
avonds en in de weekenden gesloten.
40 jaar buurthuis (in)
de Boomsspijker
Alweer 40 jaar geleden in 1977
betrok buurtcentrum Boomsspijker
(Nieuwmarktbuurt) het pand Recht
Boomssloot 52, in 1929 gebouwd
voor de Jan de Liefdeschool. Een
mooie gelegenheid om eens herinneringen te verzamelen aan dit
buurtcentrum en misschien ook nog
wel aan die school. Op zaterdag 23
september is het Nationale Burendag
en dan willen we een verhalenmiddag houden over 40 jaar Boomsspijker. Wie kent de oude verhalen nog?
Of de verhalen van de eerste Boomsspijker, op nummer 42? De naam
Miek Stranger komt vaak voorbij.
Heeft u een verhaal en/of foto’s?

Neem dan contact op met Pim
van Galen: pvgalen@dock.nl
Repair Café in de Boomsspijker
Wat doe je met een cd-speler die niet
meer open wil? Wat met een broodrooster die het niet meer doet? Met
een trui waar mottengaten inzitten?
Onder het motto ‘Weggooien? Mooi
niet’ is er nu ook in de Boomsspijker
een Repair Café. U kunt voorwerpen
als kleding, meubels, elektrische
voorwerpen en speelgoed meenemen. We gaan samen, met deskundige vrijwilligers, aan de slag en
kijken of een reparatie mogelijk is.
Elke eerste maandag in de maand
van 13-15 uur. Let op: Het Repair
Café van juni is wegens Pinksteren
verplaatst naar maandag 12 juni!
Kosten: vrijwillige bijdrage. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Veronika Esser: vesser@dock.nl.
Lekker eten in de Boomsspijker
Eerste vrijdag van de maand: Proef
de Buurt maaltijd

3 gangen voor € 5,- p.p.
Aanmelden via Pim van Galen, pvgalen@dock.nl of balie Boomsspijker.
Tweede vrijdag van de maand: Maaltijd met film
17.30 – 22.15, € 12,50 p.p. Reserveren: 020-6264002.
Derde vrijdag van de maand: Babcia
of Oma kookt
Traditionele Poolse maaltijd met verhalen/muziek, € 6 p.p.
Reserveren: 020-6817013,
voetpaden@gmail.com
Laatste vrijdag van de maand:
psychiatriecafé met maaltijd
Themabijeenkomsten met maaltijd
vooraf, €3 p.p.
Reserveren: 020-6839260, informelezorg@deregenboog.org.
Wilt u ook eens (mee)koken, bijvoorbeeld op een 5e vrijdag of wilt
u meer weten? Neem dan contact op met Pim van Galen: 0206264002 of pvgalen@dock.nl.
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