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Moet de PVV in de regering?
Moet de bal in het netje?
Verse asperges in de aspergesoep,
dat moet!
Café Captein & Co (dagelijks open vanaf 12 uur)
Binnen Bantammerstraat 27
Tel 6278804

Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938

Zeedijk 129
Telefoon 020 – 624 20 70

www.zeedijk129.nl

bespaar
10% energie
bij macbike
Breng je banden op spanning en trap lichter. MacBike heeft een gratis
lucht- en waterpunt én een laadpunt voor elektrisch vervoer. Bij ons
vindt u nieuwe en gebruikte fietsen, accessoires en repareren en onderhouden we uw fiets. Alle dagen open: 09.00-17.45 uur, ook op zondag.
Waterlooplein 311. Tel. 020 - 620 09 85, info@macbike.nl, www.macbike.nl
Verhuur van fietsen, bakfiets en touw/blok bij MacBike, Nieuwe Uilenburgerstraat 116
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Welles en nietjes
Zomaar een zomerweekend.
Bijna 2.500 boetes voor auto- en
motorrijders van en naar de TT-races
in Assen. Meer dan 25 bekeuringen
aan pleziervaarders op het IJ.en
80 waarschuwingen en processenverbaal aan bootbestuurders in de
Amsterdamse grachten. Allemaal
mensen die in vooropgezette
politievallen lopen.
Die vallen worden nooit
opgezet voor fietsers die met
verkeerslichten beveiligde
kruispunten in Amsterdam
naderen. Soms rijden ze in een
fuik waar voor- en achterlichten
worden gecontroleerd, maar
kruispuntcontroles zijn er niet.
Geen beginnen aan. Het rijgedrag
van de fietser kan soms wat
ergernis wekken, maar dat is niets
vergeleken met het parkeergedrag.
Die komt niet alleen van ouderen
met rollators en ouders met
kinderwagens. Ze kunnen tien
boten met tien parkeerdekken rond
het Centraal Station neerleggen,
maar dan nog is het vechten tegen
de bierfietskaai.
In de herinrichting van het
Leidseplein is een ondergrondse
stalling voor 2.700 fietsen voorzien.
Dat kost miljoenen. Misschien is
dat een opmaat voor de manier
waarop Amsterdam in de toekomst
met fietsparkeren omgaat. Op
sommige zomerdagen staan er
op de Nieuwmarkt vijf keer zo
veel fietsen dan aan de nietjes
vastgemaakt kunnen worden.
Parkeerders waaieren uit in de
straten die dieper de buurt ingaan.
Misschien komt daar meer plaats als
350 auto’s van buurtbewoners op
een of andere manier verdrongen
worden naar een nieuwe
ondergrondse parkeergarage op
de Prins Hendrikkade. Of wordt
daar uiteindelijk, in navolging van
de plannen op het Leidseplein een
ondergrondse stalling voor 3.500
fietsen van gemaakt?
Een sponsorbijdrage van €1.000,aan OpNieuw van MacBike
inspireerde de redactie om hier en
elders in dit nummer over fietsen te
schrijven. Ook de bijdrage (€35,–)
van mevrouw A.A.A. van G.-N.
maakt dat mede mogelijk. Dank
daarvoor.
Tenslotte een zomeradvies. Ga de
buurt eens uit. Neem de fiets.

l8

Bonbonnetje
Groeien kost tijd

l5

Waakzaam
Zou het dan tòch
mogelijk zijn?

31
l

Asovandaal Die heb je
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Buurt in beeld…
Geen gezicht!

Metro dicht
Open voor verandering
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Bewoners Groenburgwal
dwingen overleg af
De bomvolle Boekmanzaal van het stadhuis werd dinsdagavond 8 juni 2010 met
gele petjes gekleurd. Bijna honderd bewoners van de Groenburgwal en omgeving onderstreepten op die manier hun
bezwaren tegen de hotel-restaurantplannen die Droog Design in het voormalige
GGD-gebouw wil realiseren. De buurtbewoners vinden, dat deze horecavestiging strijdig is met het Bestemmingsplan
Nieuwmarktbuurt (2005). Ze willen geen
verkeers- en lawaai-overlast en zijn bang
dat de onderkeldering van nummer 44
schadelijk is voor de omliggende bebouwing. De Commissie Bouwen en Wonen
van Stadsdeel Centrum boog zich die
avond over de conceptreactie van het
Dagelijks Bestuur op het raadsadres dat
eerder door ruim 300 mensen was ondertekend. Een veel te formele reactie vond
de commissie. Dat moet anders. Om te
beginnen moet het stadsdeel overleg
tussen de bewoners en Droog Design op
gang brengen om na te gaan welke plannen er voor Groenburgwal 44 ontwikkeld
kunnen worden waarvoor voldoende
draagvlak in de buurt bestaat. Voorlopige
uitslag: 1-0 voor de buurtbewoners.
Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel was van plan de buurtbezwaren af
te wijzen met een simpele verwijzing
naar de regels. Strijdig met het bestemmingsplan? Een bestemmingsplan kan
gewijzigd worden. Verkeers- en lawaaioverlast? Voor de bouw van een hotel
met minder dan 30 kamers wordt niet
onderzocht of dat dreigt. Gevaar voor
omliggende bebouwing? Nieuwe bouwplannen moeten aan de geldende eisen
voldoen.
In het nieuwe programma-akkoord 20102014 van GroenLinks, PvdA en D66
staat, dat nieuwe plannen van Stadsdeel
Centrum nadrukkelijk getoetst zullen
worden aan de wensen en meningen van
binnenstadbewoners die daarvan de gevolgen zullen ondervinden. Organisatie
van draagvlak in de bevolking heet dat.
Deze meerderheidspartijen konden het
derhalve niet maken, dat bij de eerste
gelegenheid een besluit over de hoofden van de Groenburgwalbewoners zou
worden gemaakt. Dus werd DagelijksBestuurslid Boudewijn Oranje (D66)

Bijeenkomst Boekmanzaal met spandoek en gele petjes

teruggefloten. Hij reageerde aarzelend:
overleg okay, maar geen toezegging voor
onderzoek naar te verwachten verkeersen lawaai-effecten. Zijn aarzeling was
gebaseerd op de gewekte verwachtingen van het vorige Dagelijks Bestuur dat
wel akkoord wilde gaan met het hotelrestaurantplan van Droog Design en
een bestemmingswijziging. Weliswaar
werd een onderdeel van de bouwplannen eerder (april 2010) afgewezen op
grond van de monumentenregels, maar
dat zou met een beperkte wijziging ondervangen kunnen worden. Duidelijk is
dat in de opstelling van het vorige en het
huidige Dagelijks Bestuur de hotelnota
van de centrale stad een grote rol speelt.
Amsterdam wil, dat er de komende jaren
duizend nieuwe hotelkamers in de binnenstad bij komen en het stadsdeel moet
daaraan meewerken. Eerder zei Els Iping,
voorzitter van het vorige Dagelijks Bestuur, in OpNieuw (september 2008), dat
de Nieuwmarktbuurt er vijftig voor zijn
rekening moet nemen.
De bewoners van de Groenburgwal staat
dus nog een lastig gevecht te wachten.
Daar lijken ze toe bereid. Niet alleen
werd het adres met de bewonersbezwaren breed ondersteund (330 handtekeningen), eind mei verschenen er ook
gele posters achter tientallen ramen in

de Staalstraat en Verversstraat en op het
’s Gravelandseveer, de Staalkade, Groenburgwal en Zwanenburgwal. Daarna verschenen de gele petjes in de vergadering
van de Commissie Bouwen en Wonen.
Die werd voorafgegaan door insprekers
die nog een keer de gelegenheid kregen
om hun visie naar voren te brengen. Om
te beginnen mevrouw Renny Ramakers
van Droog Design. Zij beklemtoonde, dat
Amsterdam de ambitie heeft, meer hoogwaardigde werkgelegenheid in de creatieve sector te realiseren. Nou, de nieuwe
faciliteiten voor internationale designers
passen daar naadloos bij. Bewoner JanJoost van Hemel wees nog eens op de
functie van een bestemmingsplan: bewoners en belanghebbers zekerheid bieden
over wat er wel en niet in hun woon- en
werkgebied kan. Dat die verwachting
doorbroken dreigt te worden bleek in
elk geval uit de bijdrage van honkvaste
buurtbewoner Arend Serné: ‘Ik behoor
tot de vierde generatie van een familie die sinds 1866 op de Groenburgwal
woont. Ik doe een klemmend beroep, de
schoonheid van deze gracht te bewaren’.
Die schoonheid…daar kan geen design
tegenop.
Kijk voor nieuws en verdere ontwikkelingen op www.pimvandenberg.eu/groenburgwal		 Piet van Harn

4

opm_0610.indd 4

09-07-2010 12:40:05

Binnengasthuissloop wordt uitgesteld
Henk Oldeman
Lichtpuntjes aan de einder. Zou het dan
tòch mogelijk zijn? We leken te strijden
tegen een massieve onwil om te begrijpen hoe belangrijk dit terrein voor de
stad is. Wat een verrassing het is om door
het poortje te lopen aan het begin van de
Kloveniersburgwal, “de Kloof”, zoals iedereen zegt, en dan de gebouwen en de
ruimten er tussen te ondergaan. Het lijkt
zelfs of de mensen die je er tegenkomt,
veel studenten natuurlijk, maar ook bewoners en passanten, daar minder gehaast zijn dan gewoon op straat.
Op 18 mei zou in de Algemene Commissie – tijdelijk, omdat de commissies nog
niet zijn vastgesteld – de stand van zaken
rondom de aanvraag van Amsterdam
voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst
van de Unesco worden behandeld.
De commissie die de Unesco over de
aanvraag zal adviseren stelt als één van
de voorwaarden voor een positief advies
dat het Zusterhuis en de Tweede Chirurgische Kliniek niet gesloopt zullen worden.
Voorafgaand aan de vergadering was er
een druk bezochte manifestatie op het
BG-terrein. Eens te meer bleek daaruit
hoeveel mensen zich bij deze kwestie betrokken voelen. En zeker niet alleen bewoners, zoals al eens in een vorige commissie laatdunkend werd opgemerkt.
Voor de tegenstanders van sloop gaf de
vergadering niet veel nieuws te horen.
De verantwoordelijke stadsdeelwethouder, Boudewijn Oranje, vermeldde dat
hij consistentie van bestuur zeer belangrijk vindt en dat hij daarom de aanvraag
voor de Werelderfgoedlijst buiten beschouwing zal laten bij zijn beslissing
over het BG-terrein.
Gelukkig vertoonde de deelraadvergadering, een week later, een heel ander
beeld. De raadsleden F. Kramer en D.
Meelker (Groen Links) dienden twee
moties in, die na enige wijzigingen, ook
door de andere partijen, behalve de VVD,
gesteund werden en die derhalve werden
aangenomen. In de eerste motie werd
uitgesproken dat:
- Het belang van bescherming van de
monumentale waarde van het BG-terrein
en de verkrijging van de werelderfgoedstatus zwaarder weegt dan het belang dat
gediend is met de bouw van een nieuwe

(omvangrijke) faculteitsbibliotheek op
deze plek.
- Het BG-terrein als beschermd stadsgezicht, met een hovenstructuur en monumenten van erkende cultuur- en architectuurhistorische waarde, dient te
worden gerespecteerd, zonder dat daarbij
nieuwbouw wordt uitgesloten.
In de tweede motie werd overwogen dat:
- niet gebleken is dat er voor het nieuwbouwplan van de UvA maatschappelijk
draagvlak bestaat, noch in de buurt, noch
onder geledingen van de universiteit
- het besluit van het dagelijks bestuur om
het mogelijk te maken twee rijksmonumenten te slopen is aangevochten bij de
rechtbank en de gerechtelijke procedure,
inclusief beroep bij de Raad van State,
nog jaren kan duren, tenzij één van beide partijen zijn standpunt herziet
- het mooi zou zijn als alle partijen zich
kunnen vinden in een visie op de toekomst van het BG-terrein, maar het lastig is voor het stadsdeel om nu een doorbraak te forceren,
en aan de hand daarvan het volgende besluit voorgesteld:
1. Na afronding van de gerechtelijke pro-

cedures een afweging te maken, rekening
houdend met de uitspraken van de desbetreffende gerechtelijke instanties en de
daarbij gegeven motivering.
2.Het dagelijks bestuur te verzoeken:
a. het nemen van nieuwe besluiten,
waaronder de verlening van de sloop- en
bouwvergunning, op te schorten tot na
afronding van de gerechtelijke procedures en bespreking in de raad,
b. in de tussentijd overleg te voeren met
de UvA over haar huisvestingsplannen
in het Centrum en daarbij aandacht te
besteden aan de ins en outs van het BGdossier, waarbij het perspectief op maatschappelijk draagvlak een belangrijke invalshoek vormt.
Met het aannemen van deze moties is
dus weer enige lucht verkregen voor de
tegenstanders van de sloop- en nieuwbouwplannen. Maar laat het U gezegd
zijn: Blijf waakzaam! De universiteit
slaapt niet, en heeft totnogtoe blijk gegeven weinig gevoel te hebben voor onze
kostbare monumenten.
Manifestatie BG-terrein
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Krimp in De Boomsspijker
Piet van Harn
Het activiteitenprogramma van Buurtcentrum De Boomsspijker
is het afgelopen halfjaar gekrompen. Dat
is na het gedwongen
vertrek van vier personeelsleden geen verrassing. Toch is dat niet
de enige reden van de
afname. Het jeugd- en
jongerenwerk verschuift naar de scholen. Dat geldt ook voor
de opvang voor en na
de lessen. Voor kinderen die daar gebruik
van willen maken
wordt eerst een plaats
op school gezocht. Als
daar geen plaats meer
vrij is komt een buitenschoolse voorziening als De Boomsspijker in aanmerking. Na meer dan dertig jaar zijn de judolessen in De Boomsspijker geschrapt. Voor de subsidiegever
vallen die voortaan onder noemer van
talentontwikkeling waarvoor gespecialiseerde instituten bestaan. Vertrek van
personeel dat zich bezig hield met het
beheer van De Boomsspijker heeft er wel
toe geleid dat docenten zelf cursussen
moeten opzetten, daarvoor ruimte in het
gebouw moeten huren en verantwoordelijk zijn voor de werving van deelnemers.
Daarom haken docenten af en krimpt
het activiteitenprogramma verder. Het is
de vraag of deelname van De Boomsspijker in een zogenaamd Huis van de Buurt
die ontwikkeling kan keren.
Om misverstanden te voorkomen: een
Huis van de Buurt heeft geen stenen en
er komt geen metselwerk aan te pas. Het
is een financieel-organisatorische constructie om zorg en welzijnswerk van
wijkcentra, buurthuizen (IJsterk) en Centram (vroeger de Blankenberg Stichting)
in de binnenstad te bundelen. Het stadsdeel Centrum dringt aan op die vorm
van samenwerking. Op de Oostelijke Eilanden en in de Jordaan bestaat zo’n Huis
van de Buurt al. “Het lag in de bedoeling
om op 1 januari 2010 in dit deel van de
binnenstad met een Huis van de Buurt te
starten”, zegt Arnold Diemer, lid van Dagelijks Bestuur van Wijkcentrum d’Oude

Stadt. “De overeenkomst tussen het wijkcentrum en IJsterk was al getekend. Maar
toen ging IJsterk failliet en vervielen de
contracten en afspraken die de organisatie was aangegaan. We moesten opnieuw
praten met de Stichting Actief Burgerschap en Participatie, een van de vier organisaties waarmee de IJsterkactiviteiten
werden voortgezet. Dat leidde tot vertraging. We hopen binnenkort een nieuwe
overeenkomst te tekenen waarna het
Huis van de Buurt alsnog per 1 augustus
2010 zijn beslag kan krijgen”.
Het ligt in de bedoeling, dat het wijkcentrum (budget € 250.000,- per jaar) zijn
hele personeelsbestand en activiteitenpakket in het project Huis van de Buurt
inbrengt en de IJsterkstichting daar jaarlijks € 100.000,- in investeert. Uit die
laatste ton worden de personeels- en organisatiekosten van anderhalve Boomsspijkermedewerker betaald. Dan resteert
nog € 10.000,- voor (nieuwe) activiteiten.
Dat bedrag is wel erg klein voor nieuwe
impulsen voor het buurthuis- en welzijnswerk in een groot deel van de binnenstad en voor het programma-aanbod
van De Boomsspijker.
Het Wijkcentrum d’Oude Stadt bestrijkt
het grootste deel van het centrum, de
Nieuwmarktbuurt en Wallen, Waterloo
en Wetering, plus de grote grachten vanaf Amstel tot Raadhuisstraat. Een gebied
met ruim 50.000 inwoners. Daarin is De

Boomsspijker feitelijk
het enige buurthuis.
In buurtdiscussies en
bijeenkomsten van de
Bewonersraad Nieuwmarkt wordt er nogal
eens aan voorbijgegaan dat functie van
De Boomsspijker niet
zo buurtgebonden is
dan veel mensen denken of wensen.
“Vooruitlopend op de
noodzakelijke handtekeningen onder het
project Huis van de
Buurt zijn we al nauwer
met het wijkcentrum
gaan samenwerken”,
zegt Arjen Uittenbogaard van De Boomsspijker. “Bijvoorbeeld
in de promotie van geveltuinen, niet alleen in de Nieuwmarkt, maar ook in andere buurten van de binnenstad. Ook het
straatartiestenfestival is een gezamenlijke activiteit”. Als gevolg van de terugloop in het kinder- en jeugdwerk wil het
centrum de aantrekkelijkheid van het
buurtcentrum voor andere groepen vergroten. “Met de organisatie van het filmprogramma Séance de Cinéma proberen
we meer (jong-)volwassenen binnen te
krijgen. In het programma-aanbod van
De Boomsspijker ligt er vanouds toch al
een zwaar accent op cultuur: muziek, tekenen, schilderderen, theatervoorstellingen, repetitieruimte voor tien koren.”
Ondanks de krimp en het verlies van personeel is De Boomsspijker nog steeds zeven dagen per week, vaak van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds laat geopend. Dat is
een prestatie van formaat. Arjen Uittenbogaard is terecht trots op zijn collega’s:
“Geen enkel ander buurtcentrum in Amsterdam heeft een 7 dagen/week-opening. Die dagen lopen soms tot ’s avonds
12 uur of nog later als koorleden nog wat
napraten aan de bar. De andere ochtend
moet de deur om halfnegen weer open
voor de kinderen van de peuterspeelzaal.
Medewerkers doen taken en maken uren
waarvoor ze niet zijn aangesteld. Vrijwilligers springen bij. Van 12 juli tot 1 augustus zijn we dicht. Vakantie. We zijn er
aan toe”.
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De witte olifant
Greet van der Krieke, foto’s Aukje Rammelt

De naam van de school verwijst naar een
pakhuis dat vroeger aan de Oudeschans
stond. Van het pakhuis resteert alleen
nog de gevelsteen ‘De Witte Olifant’ die
in de gevel in de Nieuwe Batavierstraat is
ingemetseld.
‘Nil Magnum Longa Nisi Tempora’, niets
wordt groot zonder genoeg tijd, is de betekenis van een andere gevelsteen die op
de onlangs gerestaureerde school staat.
Een mooie spreuk voor een basisschool.
Kinderen brengen immers gemiddeld
acht jaar op school door. Ze groeien van
klein peutertje tot beginnend puber, een
periode van enorme ontwikkeling. Daar
is tijd voor nodig en een school die je die
tijd gunt. Een liefdevolle omgeving, een
prettige plek, lieve juffen en meesters,
maar zeker ook een mooi gebouw.

Marjolein Te Slaa is leerkracht op De
Witte Olifant. Zo’n juf zou je ieder kind
toewensen; wat een enthousiasme, wat
een liefde voor het vak. We denken samen even hardop over de naam van de
school. Ik opper de mogelijkheid, dat het
vroegere pakhuis misschien wel een chocoladepakhuis geweest is, van Côte d’Or
chocolade die immers ook een olifantje
voert? Dat leidt tot Marjoleins opmerking, dat het ‘een bonbonnetje van een
schooltje’ is.
Dit jaar is de school verbouwd en opgeknapt. Het was hard nodig. Leerlingen
en leerkrachten hebben maanden in
het stof gezeten. Vrachtwagens met materiaal reden af en aan. Het pand werd

ingepakt in steigers. Dat gaf veel onrust,
terwijl de lessen gewoon door moesten
gaan. Dat is achter de rug. De prachtige
raampartij op de hoek van de Nieuwe Batavierstraat en de Oudeschans blinkt je
na de verbouwing weer tegemoet. Vanaf
de Keizersbrug heb je een goed zicht op
de gevel, een sieraad voor de buurt. Alle
ramen zijn vernieuwd en geschilderd. De
originele kleuren blauw en wit zijn weer
in ere hersteld: de deuren blauw, de kozijnen wit. De leerkrachten van groep
één tot en met acht zijn enthousiast aan
de slag gegaan om de verbouwing creatief te benutten. Op mijn tochtje door de

school zie ik een tentoonstelling van maquettes van de school. De kinderen hebben meegedacht en meegetekend met
de architect. Er is les gegeven in ‘verbouwen.’ De mensen op de werkvloer hebben meegeleefd met het wel en wee van
de kinderen in deze bijzondere situatie
en andersom. Ik zie prachtige tekeningen van de gevelsteen. De Witte Olifant,
gezien door de ogen van kinderen. Dwalend door de school is het alsof ik mijn
eigen lagere school weer binnenloop. Ik
ruik het. Wat nooit weg geplamuurd kan
worden, is dat onmiskenbare luchtje dat
in een school hangt. Het geurtje van veel
kinderen, van een hoop natte jassen . De
geur van zomerse hitte die in een lokaal
hangt. Van nog veel meer niet te definiëren luchtjes. Zo rook mijn school vroeger

ook. In deze school wordt de herkenning
nog eens versterkt door het trapportaal
met zijn patronen van geglazuurde bruine tegels en het mooie hekwerk. In ‘mijn’
trapportaal was in een hoekje een fonteintje met een kraantje. Daarboven de
tekst in geglazuurde letters: ‘Water, dat
zo helder is, maakt met wasschen alles
frisch’. De school is afgebroken, het fonteintje weg. Maar het luchtje heb ik weer
gevonden. Dit sfeervolle oude/nieuwe
gebouw, is weer klaar voor de volgende
generaties kinderen die hier tijd krijgen
om te kunnen groeien tot grote mensen.
Ik word uit mijn weemoedige stemming
gehaald door opgewonden kinderstemmen, luid tromgeroffel, gekletter van
potten en pannen. Vandaag, 23 april
2010, wordt de school heropend. Een
stralende dag. Als de deur opengaat,
komt een veelkleurig lint van kinderen
naar buiten. Van groot naar klein lopen
de groepen via de Nieuwe Uilenburgerstraat, rechtsom de Houtkoperburgwal
op, dan weer rechts de Oudeschans op,
om in de Nieuwe Batavierstraat te eindigen. Er zijn prachtige spandoeken
gemaakt: ‘Verbouwing is finished’. Een
groepje musicerende vaders moet alle

moeite doen om boven het geluid van de
toeters en bellen uit te komen. Aan ieder
kind wordt een blauwe of witte ballon
uitgereikt. Af en toe ontsnapt er eentje,
alle tijd nemend om weg te drijven. Er
zijn toespraken, mooie woorden en limonade . Iedereen, van klein tot groot, van
leerkracht tot ouder, is zichtbaar trots op
de nieuwe school. Dan mogen alle ballonnen de lucht in. Onder luid gejuich
stijgen ze op, waaieren de wijde wereld
in, de toekomst tegemoet. “Dat is wat
deze kleine binnenstadsschool voor mij
uniek maakt, waar ik echt trots op ben.
Niets wordt groot zonder genoeg tijd.
Dat proberen we hier met elkaar in praktijk te brengen,” zegt juf Marjolein.
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Zwierig en veelzijdig
Tekst en illustratie Bert Griepink
leiden. Er werden honderden posters
Oudejaarsavond 1969 vierde ik in ‘De
gedrukt en geplakt, voor de Actiegroep
Tramhalte’, de kroeg van Tante Riek op de
Nieuwmarkt en voor andere ‘reactionaire
hoek van de Keizersstraat en de Nieuwen arbeidersklasse vijandige buurtgroemarkt. Een paar maanden daarvoor had
pen’ zoals de CPN-krant De Waarheid
ik door woningnood gedreven een afwist te onthullen. Met de Vrije Zeefdrukbraakwoning betrokken in de Keizersker stonden we in de traditie van de ‘atestraat. De populariteit van het café was
liers populaires’ die in mei 1968 in Parijs
vooral te danken aan de grofgebekte Riek
actief waren en waarmee we ons verbondie vanachter de bar haar clientèle non
den voelden. Steef voelde zich als kunstop beledigde. Rond een uur of twee ‘s
stenaar verwant met de beweging van de
nachts waaide met een vlaag koude januInternationale Situationisten. Hij hield
arilucht een oud dametje in pyjama naar
overigens niet van ideologische prietbinnen. Haar woning in Dijkdwarsstraat
praat. Volgens hem waren er in die dagen
bleek in lichterlaaie te staan en brandde
al genoeg bevlogen kletsmeiers.
die nacht uit. Toen ik de volgende dag
De herbouw van de Nieuwmarktbuurt
naar de smeulende puinhoop stond te
volgens het oude stratenpatroon, de
kijken, werd ik aangesproken door een
dood van de voorgenomen verkeersman die tegenover mij in de straat woondoorbraak en de kanteling in het denken
de. Hij overwoog een artikeltje te schrijover de inrichting van een stad is mede
ven over de brand in de buurtkrant die
het resultaat van de inzet van een groep
hij met aantal vrienden maakte. Omdat
actieve mensen, waarvan Steef Davidson
hij mij had zien tekenen bij het licht
inspirerend en enthousiasmerend deel
van mijn butagaslamp vroeg hij of ik iets
uitmaakte. Ook dit buurtblad komt hier
voor dat blad wilde tekenen.
feitelijk uit voort; zonder Nieuwsmarkt
Zo leerde ik de beeldend kunstenaar/
dichter en publicist Steef Davidson ken- daar tijdens de Yom Kippoeroorlog hing, zou er geen Opnieuw zijn gekomen.  
kon de krantenmakers niet afschrikken.
nen.
In de kolommen van het krantje met Er werden broodjes warm vlees besteld Tegen het eind van de jaren zeventig verde weidse naam ‘Nieuwsmarkt waarin en – als het nog geen vijf uur was – werd legde Steef zijn aandacht naar andere interesses, waaronder zijn uit de hand geloopgenomen het Geïllustreerd Bethani- er thee gedronken.
ënnieuws’ werd stelling genomen tegen Op zo’n bijeenkomst bij Meijer besloten pen hobby, de verzameling van politiek
de plannen die het progressieve stadsbe- Steef en ik affiches te gaan zeefdrukken drukwerk. Dat resulteerde in de uitgave
stuur met de buurt had: de grootschalige om de groeiende stroom publicaties die van een aantal voor de geschiedschrijsloop, de metroaanleg, de verkeersdoor- de buurt produceerde visueel te bege- ving belangrijke boeken. Zijn tomeloze
energie zorgde ervoor
braak die de Wibautsdat veel mensen in
traat zou doortrekken De zeefdrukkerij in de Daniël Stalpertstraat met Steef Davidson, Rob Stolk en Bert Griepink.
binnen- en buitentot het Centraal Staland hem kon zien,
tion, de overlooppolezen en zijn stem kon
litiek. Veel mensen
horen. Als gevolg van
herinneren zich die
een ziekte verstomde
treurige riedel wel.
die stem Steef DavidSoms werden de reson overleed 31 mei
dactievergaderingen
2010. Hij laat een lege
van Nieuwsmarkt,
plek achter. Op de
later opgevolgd door
Groenburgwal, in de
het Amsterdams
buurt en in het hoofd
We e k b l a d ( ‘ Ve r en hart van velen. Zeschijnt wanneer het
ker van mij.
uitkomt’) gehouden
in de broodjeszaak
Herinneringen aan
van Sal Meijer op de
Steef staan op de inNieuwmarkt. Het
ternetsite http://
bordje met de angstimaginarymuseumaanjagende tekst ‘De
archive.org/SteefDafrontlinie loopt ook
vidson/
door deze zaak’ dat
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Van de
vrachtwagen
gevallen
Greet van der Krieke
“Ja, ja die kennen we wel, je moet met
iets beters komen, Greetje.”
Maar het is echt waar. Een grote vrachtwagen rijdt met zijn lading kapotte
stoeptegels van de Nieuwmarkt richting
Geldersekade. En juist voor de ingang
van de Waalsteeg valt er zo’n steen van
de wagen af. Klaartje Verhoeven (1959)
ziet hem liggen. Ze heeft haar man Wil
nodig om de steen naar huis te slepen.
Hij is loodzwaar, want er zit ook nog eens
een enorm brok cement onder. Dat hakt
ze eerst weg. Dan mag de steen mee naar
binnen. Het heeft wel wat tijd gekost,
Klaartje en de steen en de steen en Klaartje. Maar dan, geraakt door het prachtige
materiaal besluit ze er iets moois van te
maken. Ze volgt lessen in beeldhouwen
bij de ‘Beeldhouwschool Onder de Bogen’. Ooit is ze daar begonnen, omdat
ze even niet wist waar te beginnen. Maar
het raakt haar, het bewerken van steen is
meer dan een hobby. Ze hakt uitsluitend
met de hand, vooral niet met elektrische
apparaten. Al dat geweld stoot haar zelfs
af. Daardoor vordert het werk heel traag.
Dat vindt ze juist fijn. Het is bijna helend
voor haar. Al werkend raakt ze meer en
meer geïnspireerd door de steen, de vorm
en het lijnenspel. Zelf zegt ze, dat ze niet
de allure van een kunstenaar heeft, zo
van: ‘ik maak, dus ik moet gezien wor-

Foto Aukje Rammelt.

den.’ Nee, het is allereerst voor zichzelf,
dat ze hakt in steen. Daarin kan ze zich
verliezen en tot het uiterste toe concentreren.
Klaartje Verhoeven: “Zo’n steen die oeroud is, proberen tot leven te wekken. Dat
klinkt pretentieus, maar dat is wel wat ik
aan het doen ben. Hardsteen uit België;
ik heb zo’n ontzag voor de leeftijd van
dat gesteente. Moet je je voorstellen, hij
is miljoenen jaren geleden, ergens bij
onze zuiderburen onderdeel geweest van
een groot geheel. Heel lang geleden is hij
losgewrikt om via een onbekende weg
met een heleboel andere stenen uiteindelijk hier op de Nieuwmarkt terecht te
komen als stoeptegel. Daar heeft hij ook
al weer een flink aantal jaren gelegen.
Stel je je eens voor, wat deze steen allemaal aan zich voorbij heeft zien trekken,
wat heeft hij allemaal wel niet meegemaakt. Alle trappetjes, alle stoepjes hier
in het centrum, de bovenkant van de
pothuizen, het is allemaal Belgisch hardsteen. Dat is al honderden jaren zo. Die

diepblauw-zwarte kleur vind ik prachtig.
Bijzonder is, dat je soms kleine fossielen
of schelpjes in de steen terugvindt”.
Na heel zorgvuldig en liefdevol hakken
is de Nieuwmarktsteen iets vogelachtigs
geworden, Er zit een prachtige beweging
in. Het komt ook op mij over als een heel
stevige vogel die zich niet laat wegjagen.
Klaartje heeft hem de Gelderse Gaai genoemd. Je ziet hem fladderen boven de
Nieuwmarkt, even neerstrijken op een
torentje van de Waag om te kijken naar
dat volkje beneden, dat kleurige, rumoerige volkje van eten, drinken en vrolijk
zijn. Het is Klaartjes liefste wens, dat de
steen, die ze even ‘geleend’ heeft weer
terug gaat naar een mooi plekje op de
Nieuwmarkt. Het liefst natuurlijk in de
muur van de Waag. Dan kan hij niet
weer kapot gereden worden. Dus besluiten fotograaf Aukje Rammelt en Klaartje
om even proef te draaien met de Gelderse Gaai op het plein. Een eerste spontane
reactie van buurtbewoner Cuuk Koekoek
maakt duidelijk, dat de gaai meer dan
welkom is. “Prachtig, hier midden op
het Plein moet hij komen. Kom mee, dan
kun je hem van bovenaf, vanuit de Flesseman fotograferen. Dan zul je zien, dattie daar goed ligt.” Zo gezegd, zo gedaan.
“De gaai in de gevel van een huis aan het
plein, zodat ze hem af en toe even kan
groeten”, opper ik. Ook dat is een optie,
als de steen maar weer terug mag komen
op de Nieuwmarkt.
Buurtbewoners die een goed idee hebben
voor plaatsing van de Gelderse Gaai op
de Nieuwmarkt kunnen dat kwijt bij de
redactie van OpNieuw. Klaartje zal dan
het stadsdeel benaderen om goedkeuring
te krijgen voor uitvoering van het plan.
Dan kan iedereen van de Gelderse Gaai
genieten. Wordt vervolgd..

100-jarige buurtbewoonster
Vrijdag 28 mei 2010 vierde mevrouw
C.Y. Ng-Choy haar 100ste verjaardag
met familie en andere bewoners
van ouderencentrum De Flesseman.
Jeanine van Pinxteren, de nieuwe
voorzitter van het dagelijks bestuur
van Stadsdeel Centrum, kwam met
bloemen, een oorkonde en een zilveren
speldje met de drie Andreaskruisen
uit het Amsterdamse stadswapen. Het
opspelden ging wat onhandig. ‘Ja, ’t is
mijn eerste 100-jarige’, verontschuldigde
ze zich. ‘Maar volgende week heb ik er
weer een, in Sint-Jacob’.

Mevrouw Ng-Choy werd geboren op
28 mei 1910 in Po-On, een klein dorpje
in de Chinese provincie Guangdong,
niet ver van de huidige miljoenenstad
Shenzhen. In 1928 kwam ze als
18-jarige importbruid naar Amsterdam.
Haar man werkte bij een rederij. ‘Ik
was de eerste Chinese vrouw die een
Nederlandse verblijfsvergunning
kreeg’, herinnert ze zich. Mevrouw NgChoy werd paginagroot geportreerd in
OpNieuw van september 2008 als oudste
buurtbewoonster.
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Vol Pintohuisprogramma
Zoals gebruikelijk onderbreekt het Pintohuis de dinsdagavondprogrammering in
de zomerse vakantiemaanden juli en augustus. De bibliotheek blijft gewoon geopend. De tentoonstellingen
lopen door. In juli en augustus zijn expressieve schilderijen en werken met acryl op
hout van Yvonne Erkus te
zien. Bezoekers kunnen ook
genieten van het fraai opgeknapt binnenplaatsje. De
koffie uit de automaat is uitstekend.
In de leeszaal van het
Pintohuis staat een goede
piano. Buurtbewoners met
enige speelvaardigheid kunnen daar gebruik van maken.
Als een groep mensen wil
musiceren kan het Pintohuis
daarvoor ruimte bieden.
Op 21 september 2010 (de
derde dinsdag) komt schrijfster en filosofe Joke Hermsen
naar het Pintohuis. Haar boek
‘Stil de tijd, pleidooi voor een
langzame toekomst’ was eind
vorig jaar in het nieuws met
lovende recensies. Het beleefde verschillende herdrukken.
Joke Hermsen geeft een overzicht van het denken over het
begrip tijd in de westerse filosofie. In haar bespiegelingen
laat zij zich niet alleen leiden
door werken van anderen,
maar ook door haar eigen ervaringen tijdens haar verblijf
op het Franse platteland en
in Athene. In twee reisverhalen vertelt zij hoe een verandering van landschappelijke
en culturele omgeving ook
een verandering in haar tijdsbeleving met zich meebracht.
In het tijdsbesef van de oude
Grieken lag de toekomst niet
voor, maar achter hen.
Van vrijdag 22 oktober tot
vrijdag 19 november 2010
wordt de jaarlijkse campagne
‘Nederland leest’ gehouden
Dit keer is er speciale aan-

Tuin van Welmoed Koekebakker, hoek Kromboomssloot-Korte Dijkstraat.

Geveltuinenprijs
Op 24 september wordt de Auke Bijlsma Geveltuinenprijs
voor de derde keer uitgereikt in het Pintohuis. Een traditie
met een hapje, snapje en muziek. De wedstrijd is een initiatief
van het Wijkcentrum d’Oude Stadt. Een jury trekt deze zomer
door de buurt om de steeds uitbundiger kleur en fleur in de
straten en stegen, aan de sloten en wallen te bewonderen en
om te bepalen wie een prijs verdient en opvolg(st)er wordt
van Welmoed Koekebakker, hoek Kromboomssloot-Korte
Dijkstraat, die in 2009 een prijs won. Hierbij de foto.
dacht voor het boek ‘De grote zaal’ van Jacoba van Velde.
Dat boek zal dan gratis worden verstrekt aan de leden
van de openbare bibliotheek.
Jacoba van Velde (1903 –
1985) verdeelde haar leven
tussen Nederland en Parijs. Ze
begon haar carrière als balletdanseres. Na de Tweede
Wereldoorlog leerde ze
Samuel Beckett kennen en
werd ze zijn literair agent
en vertaler. Ook ging ze zelf
schrijven. Haar werk werd
zeer gewaardeerd door
Bordewijk, Koolhaas, Bloem
en Simone de Beauvoir.
‘De grote zaal’ gaat over de
eenzaamheid van de mens
en het onvermijdelijke einde
van ieders leven. Het verhaal speelt zich af in een verpleegtehuis, waar een oude

vrouw haar laatste dagen
slijt. Het boek verscheen in
1953 en werd in diverse talen vertaald. ‘Hoe prachtig
zijn de scènes opgebouwd;
het lijkt alsof ze achteloos
neergeworpen zijn’, schreef
het Engelse weekblad The
Observer.
Om aan te sluiten bij the
thema van ‘De grote zaal’
en de campagne ‘Nederland
leest’ probeert het Pintohuis
Judith Koolemeijer , schrijfster van ‘Het zwijgen van
Maria Zachea, een familiegeschiedenis’ voor een dinsdagavondbijeenkomst in oktober
vast te leggen.

Internetlessen
Ook de internetlessen in de
Pintobieb gaan gewoon door.
Veel buurtbewoners hebben

al ondervonden dat de drempel naar de computer minder hoog is dan zij dachten
en dat het helemaal niet zo
moeilijk is om te mailen en
over het internet te surfen.
De lessen zijn iedere vrijdag,
van 11.00 – 12.00 uur voor
gevorderden en van 12.00
– 13.00 uur voor beginners;
en op maandag van 11.00
– 12.00 uur eveneens voor
beginners. Belangstellende
kunnen zich opgeven bij docent Leo van der Meer (telefoon 020-6759801), bij Lucie
Schoof, Oudeschans 36e (telefoon 020-7765766) of Joke
Vermeulen, Oudeschans 36c
(telefoon 020-6235953. Er is
een wachtlijst. Tussen aanmelden en meedoen kan
even tijd zitten.

Toekomst
Over de toekomstige bestemming van het Pintohuis is
het de afgelopen een beetje
stil gebleven. In het vorige
nummer van OpNieuw stond
dat de Stichting Openbare
Bibliotheken Amsterdam de
huur per 1 januari 2011 heeft
opgezegd. Daar stond ook
dat het gebouw wellicht een
dubbelfunctie zal krijgen:
kantoorruimte voor museum
Het Rembrandthuis en een
informatiepunt (kranten,
tijdschriften, internet) voor
buurtbewoners.
In het nieuwe programmaakkoord (2010-2014) van
het Dagelijks Bestuur van
Stadsdeel-Centrum staat één
specifiek beleidsvoornemen
voor de Nieuwmarktbuurt:
‘Het stadsdeel streeft er naar
om op een aantal locaties
beperkte bibliotheekvoorzieningen met leestafel te vestigen. Dat kan in buurtcentra
zoals de huizen van de buurt,
maar ook in het Pintohuis’.
Dat kan, maar gebeurt het
ook? Onduidelijk is wie daarvoor welk initiatief neemt.
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Voor een luttel bedrag van € 0,88 per
vierkante centimeter had hier uw advertentie
kunnen staan
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BUURTFIETSEN
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Moeite met het Amsterdamse bochtje
Piet van Harn

‘I

rritant misschien, maar gevaarlijk? Nee!’, zegt Jos
Louwman (48), een
van de twee directeuren
van MacBike BV, over
de vaak wat trage en
onzekere fietstoeristen die vooral in
de zomermaanden
een overbekend
straatbeeld vormen. ‘De ergernis
van andere weggebruikers richt zich
vooral op groepen
die veel ruimte op
een fietspad innemen, de aarzeling op
kruispunten. Nogal
wat Amsterdammers
die op koerssnelheid
voorbij willen en die bekend zijn met de verkeerssituatie ter plekke, schelden eerst
en bellen pas later. Amsterdammers pakken de fiets om zo snel mogelijk van A naar B te gaan. Toeristen op
een huurfiets zijn op vakantie, ze hebben
de tijd en gebruiken die om zo veel mogelijk van de stad te zien. Dat zijn twee
soorten fietsers. Meestal vermengen ze
zich zonder problemen. Regelmatig is er
sprake van irritaties, maar gevaarlijke situaties komen vrijwel nooit voor.’
Wat zijn de risico’s van een fietsverhuurder?
‘De materiële schade is niet noemens-

Concurrenten
Jeugdherberg StayOkay op de
Kloveniersburgwal is een van de
Amsterdamse hotels die huurfietsen
ter beschikking stellen aan de gasten.
Ze verkennen de stad in opvallende
oranje rijwielen. Je zou denken dat die
afkomstig zijn van Orange Bike, een
verhuurbedrijf dat zich twee jaar geleden op de Geldersekade 37 vestigde.
Prijzen vanaf € 8,50 per fiets per dag.
Net als MacBike is Orange Bike aangesloten bij de Stichting OV-Fiets, een initiatief van de NS om reizen van treingebruikers uit te breiden met een fietstraject. De verhuurbedrijven zijn

gaat even een foto maken en vergeet
het slot. Of na een te lang bezoek aan een coffeeshop weet
een huurder helemaal niet
meer waar hij dat ding
heeft neergezet. De risico’s van ongelukken:
we zijn in 1988 met
MacBike begonnen
en sindsdien zijn er
vijf gevallen met
lichamelijk letsel
geweest.

waardig. We hebben stevige stadsfietsen
die goed onderhouden worden. Ze kunnen tegen een stootje. Na drie seizoenen
en een opknapbeurt gaan ze de verkoop
in.
Diefstal en vermissing is de afgelopen jaren minder geworden. Jaarlijks raken we
2 procent van de fietsen kwijt. Een toerist

die samenwerking aangegaan onder
voorwaarde dat OV-Fiets zich niet richt
op toeristen, hun belangrijkste markt.
Oud-Hollandse neptekst in Orange Bike
(Geldersekade)

Tot vorig najaar…
Ja, een dodelijk ongeluk op het kruispunt KinkerstraatBilderdijkstraat. Een
groepje Duitse meisjes voor het stoplicht,
naast een vrachtwagen.
Het stoplicht springt op
groen; de vrachtwagen slaat
rechtsaf. Een klassiek ongeluk
dat jaarlijks verschillende keren
in de stad gebeurt. Voor ons een traumatische ervaring. Ook vanwege de nasleep, de opvang van de andere meisjes,
contacten met de familie, vragen van de
pers. Die andere ongelukken waren veel
minder ernstig. Schaafwonden. Een gebroken pols. Glijpartijen over een vochtige tramrails zijn een risicofactor. Wij
vermijden die met ‘het Amsterdamse
bochtje’, maar dat is buitenlanders onbekend.’
Kleine getallen in vergelijking tot de grote
cijfers, 50.000 reparaties en 250.000 verhuurdagen per jaar. Zijn dat de aantallen?
‘Dat zijn cijfers van onze website. Afgeronde aantallen die ook wel een beetje
een reclamefunctie hebben. We zijn onmiskenbaar de grootste fietsenverhuurder
in de stad. Ons marktaandeel ligt in de
orde van grootte van 50 procent, schatten we. Hoewel, de afgelopen jaren zijn
er heel wat concurrenten bijgekomen.
Een stuk of 30, variërend van verhuurbedrijven met verschillende vestigingen
tot hotels die een paar fietsen voor gasten beschikbaar hebben. MacBike zit in
een gunstige driehoek in de binnenstad:
Centraal Station-Leidseplein-Waterlooplein/Nieuwe Uilenburgerstraat. Hoewel
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onze vestiging in het vroegere badhuis in
de Nieuwe Uilenburgerstraat een beetje
buiten de loop ligt. Het is tijdelijk. De
gemeente heeft plannen om er soort muziektheater van te maken’.

Parkeerplein
Nieuwmarkt, vrijdagmiddag 4 juni
2010, 18.00 uur. Een zonnige zomerdag, een ideaal moment om de werkweek uit en het weekeinde in te luiden. Honderden mensen vullen de caféterrassen aan beide zijden van het
plein. Tientallen drinkers moeten genoegen nemen met een staanplaats.
Op en om de Nieuwmarkt staan op
dat moment 686 geparkeerde fietsen.
Daartussen nog brommers, scooters
en motoren. Aan de randen van het
plein staan 144 zogenaamde nietjes,
parkeerplaatsen waar fietsen vastgemaakt kunnen worden. Eén nietje
biedt directe steun aan twee fietsen.
Die vrijdag hebben 398 een andere
parkeeroplossing gevonden: op de
standaard in de open ruimte, tegen
de bomen en banken op het plein,
tegen gevels en lantarenpalen, sommige fietsen liggen zelfs boven op
andere.
Dit is geen pleidooi om het plein vol
te zetten met nietjes, maar de buurtgroep die binnenkort een evaluatie
gaat maken van de inrichting van
deze openbare ruimte kan dit parkeerprobleempje wellicht meenemen.
Parkeerplein

Is fietsenverhuur nog steeds een groeimarkt?
‘Van de ruim vier miljoen toeristen die
Amsterdam jaarlijks bezoeken klimt
slechts vijf procent op een huurfiets.
Dat percentage kan best omhoog. Dat
gebeurt ook, temeer omdat al die fietsentoeristen een levende reclame zijn om de
stad op een andere manier te bekijken.
Amsterdam is een fietsvriendelijke stad
met goede voorzieningen, gescheiden
fietspaden, veilige kruisingen, stallingsmogelijkheden, enzovoort. De helft van
de verplaatsingen in de stad gaat per
fiets. Dat zorgt voor een zeer zuinig gebruik van de openbare ruimte . Een auto
neemt de plaats van 13 fietsen in. Daarmee heeft de stad goud in handen.
De stad beseft dat ook wel en bevordert
fietsgebruik, maar zou die troef nog veel

Zwarte plekken
De landelijke Fietsersbond, met een
afdeling Amsterdam, signaleert regelmatig de zogenaamde black spots
in de stad, plekken waar betrekkelijk veel fietsongevallen voorkomen.
Van de 67 black sports in Amsterdam
ligt er één in de buurt: het kruispunt
Prins Hendrikkade-OosterdoksdamBinnenkant
De vijf gevaarlijkste fietsplekken in de
buurt zijn:
- het kruispunt Prins HendrikkadeOosterdoksdam-Binnenkant, waar
begin dit jaar een dodelijk ongeluk
gebeurde, een afslaande vrachtwagen
tegen een fietser. In 2006-2008 vonden
hier zes ernstige ongevallen plaats.
- de oversteek van fietsers die uit de
richting Sint-AntoniesbreestraatNieuwmarkt komen en op de
Geldersekade de weg moeten oversteken naar het fietspad dat links van de
Geldersekade richt CS loopt.
- De Staalstraat en Nieuwe Hoogstraat
waar nogal wat winkelende wandelaars zich in een verkeersvrije straat
wanen en achteloos oversteken naar
een etalage aan de overkant, zonder
rekening te houden met vaak snelle
fietsers.
- De oversteek van fietsers uit de richting Jodenbreestraat die in de SintAntoniesbreestraat de straat overste-

beter kunnen uitspelen. Veel grote wereldsteden zijn jaloers op die voorsprong’.
Buitenlandse steden zoals Parijs en Kopenhagen proberen die achterstand in te halen
met een systeem van witte huurfietsen.
Waarom is dat in Amsterdam nooit gelukt?
‘Een sympathiek idee dat ooit in Amsterdam is geboren. In Amsterdam is dat
nooit van de grond gekomen, omdat de
fietsdichtheid onder de bewoners van de
stad zo groot is. Die mensen willen van
deur tot deur rijden en nog geen drie meter lopen. Die gaan dus geen gebruik maken van een aankomst- en vertrekdepot,
een stalling die twee- of driehonderd meter verder ligt. Als een groot aantal stadsbewoners geen gebruik van zo’n systeem
maakt is het niet rendabel. Dat geldt ook
voor de elektrische witkar die daarna is
ontwikkeld’.
Elke Amsterdammer een eigen fiets, soms
twee of drie. Schots en scheef neergekwakt,
trottoirs versperd en fietsers die zich niets

>>

ken om - vaak zonder omkijken - de
Nieuwe Hoogstraat in de rijden.
Nieuwe verkeersplannen die onlangs
zijn uitgevoerd of begonnen zullen
hopelijk voor enkele verbeteringen
zorgen, maar dat is nog onduidelijk. Het fietspad aan de kant van de
Theaterschool in de Jodenbreestraat
zal straks bij de Sint-Antoniessluis ophouden. Het stuk fietspad tussen de
sluis en de Snoekjessteeg (voor het
Pintohuis) verdwijnt. Daarmee wordt
het oversteekprobleem naar de SintAntoniessluis (bij de schildpad). De
tussen 6 en 8 juni 2010 uitgevoerde
werkzaamheden op het kruispunt
Prins Hendrikkade-OosterdoksdamBinnenkant hebbe de situatie overzichtelijk gemaakt.
De fietsoversteek NieuwmarktGeldersekade blijft.
Kruispunt Prins Hendrikkade –
Oosterdoksdam
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van verkeersregels aantrekken. Gaat Amsterdam niet aan z’n fietssucces ten onder?
‘Laten we zeggen, voor verbetering vatbaar. Er kunnen best nog wat grote gemeentelijke stallingen bij, zoals op het
Leidseplein waar een zeer ruime ondergrondse fietsenstalling wordt gebouwd.
Veel kruispunten kunnen veiliger. Meer
getimede stoplichten. Straten met trams,
bussen en auto’s moeten gescheiden
fietsbanen krijgen, zoals de Marnixstraat.
Praktijklessen en fietsexamens op alle basisscholen, ook de zogenaamde zwarte
scholen waarvan er veel afhaken.
Dat is één kant van mogelijke verbeteringen. Aan de andere kant is ook het
gedrag van de Amsterdamse fietser voor
verbetering vatbaar’.
Hoe zou je dat nou kunnen veranderen?
‘In de eerste plaats door handhaving van
de regels. Ik heb er geen moeite mee dat
aan hekken en bruggen vastgemaakte
fietsen die de loop belemmeren worden
weggeknipt. Ook met het ruimen van
wrakken kan ik leven. Dan nog is het
zo, dat heel wat fietsers onbehouwen
verkeersdeelnemers zijn, in een stad die
steeds drukker wordt. Op lichtere fietsen
en met betere versnellingen realiseren
veel mensen zich niet welke snelheden
ze bereiken en welke risico’s dat tot gevolg heeft. Ook de stoplicht-discipline
kan beter. Neem nou de herinrichting
van het Meester Visserplein, vroeger
een zogenaamde zwarte plek waar nogal
wat ongelukken gebeurden. We hebben
het zelf gecontroleerd en de situatie is
nu een stuk veiliger. Maar niet als mensen stoplichten negeren. Dan gebeuren
er ongelukken. Dan ben ik voor politiehandhaving van de regels. En verder zou
ik best betrokken willen zijn bij een beïnvloedingscampagne om in 10 tot 15 jaar
te bereiken dat het Amsterdamse fietsgedrag hoffelijker wordt’.
Zou openstelling van de IJtunnel voor fietser
een verbetering zijn?
‘Daar ben ik erg voor. Het beleid is er
op gericht, het autoverkeer in en naar
de binnenstad verder terug te dringen.
Met de versmalling van de Wibautstraat,
Weesperstraat en de Valkenburgerstraat
wordt de stroom verder teruggeknepen.
De noord-zuidlijn zal een afname van
het aantal bussen door de tunnel tot gevolg hebben. In die ontwikkeling past
de openstelling van een van de tunnelbuizen voor fietsers. Vroeger konden we
die af en toe gebruiken als er een GVBstaking was. Straks kan dat permanent’

Fietsavonturen
Henk Oldeman

Als je in de stad op de fiets zit, let je op
andere dingen dan wanneer je loopt of
in tram of auto zit. Zo was het me lang
geleden al eens opgevallen, dat ons geliefde stadsdeel graag met belerende teksten werkt. Rond het stadhuis zie je bordjes aan de muren geschroefd waarop de
tekst begint met het veelbelovende ‘Let
op’. Aldus oplettend geworden, neem ik
tot mij dat (Brom)fietsen, wat die ook
zijn mogen, hinder veroorzaken wanneer zij buiten rekken geplaatst zijn. Zeer
terecht worden zij dan ook verwijderd.
Dit alles wordt bekrachtigd met een verwijzing naar een politieverordening.

om ons erop te wijzen dat je op een
knop kunt drukken om het stoplicht te
beïnvloeden. Als ik me in die tekening
verdiep, zie ik dat de fietser niet op het
fietspad staat, maar op de stoep ernaast,
achter het paaltje. Vanuit die positie
probeert hij de knop te bedienen, die
hij nauwelijks zal kunnen zien. En hoe
de ongelukkige, met zijn benen van verschillende lengte en zijn veel te kleine
voeten, dan weer op het fietspad terecht
moet komen blijft ook maar een raadsel.

Toch voel ik twijfel knagen. Waarom zou
een fiets of een (brom) buiten een rek
automatisch hinder veroorzaken? En zo
niet, wordt die dan tòch verwijderd?
Met grote blijdschap zag ik dit voorjaar
een heel andere tekst op dezelfde bordjes. Een ingenieus persoon moet zich ook
geërgerd hebben aan de neerbuigende
toon van onze bestuurders en had, met
plakplastic van dezelfde gele kleur, een
eigen variatie daarop aangebracht.
Die heeft maar een paar dagen mogen
hangen. Toen heeft een scherpzinnige
ambtenaar de spot ontdekt en de teksten
meedogenloos verwijderd
Wat bordjes betreft is er nog meer in de
stad te beleven. Bij fietsstoplichten is
een instruerende tekening aangebracht

Vorige maand moest ik overbodig geworden kleding naar het Leger des Heils brengen. Het waren zes grote vuilniszakken
vol, te veel voor op de gewone fiets. En
zes keer fietsen leek me ook te veel. Dus
toen maar een kinderbakfiets gehuurd
in de Nieuwe Uilenburgerstraat. Nu ben
ik, voor mijn eigen gevoel althans, op
de fiets geboren en ik heb weinig moeite
met evenwicht en zo. Maar dit was toch
wel iets anders. Een totaal nieuw gevoel,
geen contact met je voorwiel en een volkomen andere balans. Sindsdien kijk ik
met andere ogen naar moeders met kinderen in zo’n bak. Heldinnen zijn het en
ik wil iedereen oproepen om zulke moeders als zodanig te behandelen in het
verkeer. Snijd ze niet de pas af, passeer
hen niet rechts, scheld ze niet uit en doe
geen andere dingen die fietsers zo graag
doen met andere fietsers.
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Greet van der Krieke

‘Z

Wieltjes van wieg tot graf. Met groot
genoegen rijd ik onze kleinkinderen in
hun supersonische kinderwagens rond.
Uiterst lichte vering, verantwoord tot en
met, tal van handige snufjes; een droom
op wielen. Nauwelijks de wieg ontgroeid,
krijgt de kleine een duwkar. Vier wielen onder een stevig bakje; op stahoogte een handvat. Daarmee kunnen ze
een behoorlijke snelheid ontwikkelen.
Niet lang daarna komt de loopfiets in
huis. Een soort ministep, een stuur, een
voorwieltje, twee zijwieltjes en een zitplankje. Voor dat kleine prinsje of prinsesje is het beste niet goed genoeg. Niet
veel later komt de driewieler, inclusief
laadbak, toeters en bellen. Een stevige
stang achterop geeft de ouders toch het
stuur in handen. Vader pakt de stang,
het voorwiel komt omhoog en op twee
achterwielen schiet het leven sneller op.
Maar dan. Dan wordt hij drie en het cadeau is - het kan bijna niet anders voor
een Hollands jongetje - een heuse fiets.
Weliswaar nog met twee zijwieltjes, maar
dit is het begin van een echt fietsend leven. Die driejarige heeft de dag van zijn
leven als hij voor het eerst op zijn eigen
fiets zit. Zijn voetjes gaan rond, hij komt
zomaar vooruit. Opperste concentratie,
daarbij vergetend, dat je ook nog moet
sturen en het liefst ook nog vooruit kijken. Een gelukkig smoeltje, trots en ook
een beetje bang. Het fietsje is perfect op
maat. Er zullen nog meer fietsen op maat
volgen. Blokken op de trappers om een
fiets passend te maken, heb ik lang niet
meer gezien. Op een dag zal het kleine
jongetje van toen zijn eigen kinderen
per bakfiets naar de kresj brengen. Ik zal
hem vertellen dat ik de bakfiets adembenemend eng vind. Ik zie zelfs mobiel bellende moeders met hun wagen vol geladen. Zijn grootmoeders overbezorgd?
Mijn fiets en ik hadden een lange, degelijke, tamelijk ouderwetse relatie. Altijd

Foto: Max Meulenhoff

e zijn op wieltjes’, zei men vroeger in
mijn dorp. Dat sloeg op de manier,
waarop mensen hun geloof beleefden.
Zo snel mogelijk na de geboorte in de
kinderwagen richting kerk om gedoopt
te worden. Als er getrouwd wordt naar
de kerk in een koets, luxe auto of boerenkar. Wielen zitten eronder. De laatste
gang gaat per lijkwagen kerkwaarts om
op voorspraak van meneer pastoor een
plekje in de hemel te bemachtigen. Tussen die hoogtepunten ziet men de kerk
niet van binnen.

Een nieuwe relatie
dezelfde, altijd betrouwbaar. U leest het
goed: hadden. We konden op elkaar rekenen. Vorig jaar werd er een achterzitje
op gemonteerd. Omdat kleinkinderen
een kostbaar bezit zijn, keek de fietsenmaker heel secuur. Zou dat ouwe beessie het nog wel trekken? Hij doorstond
glansrijk de test en we besloten dat het
zitje er permanent op bleef.
Het is zondagmiddag en ik kijk uit het
raam. Het duurt even voordat het tot me
doordringt: mijn fiets staat niet meer aan
het hek. In de kast hangt het sleuteltje;
de fiets zat op slot! Ik roetsj naar beneden, vol ongeloof zie ik dat mijn fiets er
niet meer staat. Mijn ketting hangt keurig gesloten om het hek. U begrijpt het
onmiddellijk, bij mij duurt het even:
ik heb mijn fiets niet aan het hek vastgemaakt. Wel mijn ketting om het hek
geslagen en vervolgens op slot gedaan.
De dappere dief heeft die vergissing ge-

zien en de fiets meegenomen. Niet gejat
in zijn optiek, de fiets stond immers niet
op slot. Wat brengt zo’n oud barreltje
met ANWB gekeurd kinderzitje nou op?
Ik slik wat chagrijn weg en hoop, dat een
arme moeder met kindje vrolijk op mijn
fiets door Amsterdam rijdt.
Ik kan de fiets niet missen. Maandagochtend moet ik ter plaatse zijn. Je kunt niet
verzuimen door zoiets triviaals als fiets
weg. Mijn eigen fietsenmaker geniet van
zijn zondagse rust. MacBike fietsenverhuur is open! Die van die rode fietsen.
Toeristen maken er graag en veel gebruik
van. Voorop de fiets zit een plaatje met de
tekst: KGV & KNF = Kent Geen Verkeersregels & Kan Niet Fietsen. Een proefritje, een
goedgekeurd zitje achterop gemonteerd
en de koop is snel gesloten. Het kan zijn
dat u bar slechte er- en aanvaringen heeft
met MacBike fietsers, maar u geeft deze
oma met kleinkind toch wel voorrang?
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Tarzan op de Locomotief
Gerrit Wijnhoud

In de sprint voor een etappezege in de
Pyreneeën werd Wim van Est door ploegmaat Gerrit Voorting in een ideale positie gemanoeuvreerd. Hij won en pakte
als eerste Nederlander de gele trui (1951).
Dat was is van korte duur. De volgende
dag viel hij tijdens de afdaling van de
Col d’Aubisque in een zeventig meter
diep ravijn. Hij had de Pyreneeën nog
nooit gezien. ‘Met zijn gele trui ziet hij
eruit als een boterbloempje in de heide’,
zei een toeschouwer. Met een aan elkaar
geknoopte ketting van fietsbanden kon

Daan Holst
De heldenverhalen in de buurt over
wielrenner Hein van Breenen maakten
diepe indruk op Daan, een schooljongen uit de straat. Daan was de in de
hongerwinter (16 februari 1945) geboren zoon van Nelis en Manna Holst
die op Koningsstraat 54 2-hoog, boven
de groentezaak van Gerrit van Beeren
woonden. Daan was een dromer, maar
ook een doordouwer. Hij was een verdienstelijke wielerjunior, nieuweling
en amateur. Zijn opvallendste overwinning boekte hij in 1967 in de derde
etappe van de Ronde van Nederland
(Vlissingen-Waalwijk, 170 km in 3 uur,
46 minuten en 41 seconden. Eén minuut bonificatie). Het jaar daarop werd
hij beroepswielrenner. Hij vertrok naar
België.

hij vrijwel ongedeerd omhoog worden
gehesen, maar toch was deze tour voor
hem afgelopen. Pontiac begon meteen
een grote reclamecampagne: ‘Zeventig
meter viel ik diep, mijn hart stond stil,
maar mijn Pontiac liep’.
Ook de Amsterdamse kruidenierszoon
Daan de Groot had zo’n memorabele dag
in de Tour de France. In 1955 raakt hij in
de etappe van Millau naar Albi zo door
de hitte bevangen dat hij uit het peloton werd gelost. Hij stapte van zijn fiets
en plukte in een veld wat koolbladeren
om zijn hoofd tegen de brandende zon
te beschermen. Daarna zette hij de achtervolging in, haalde het peloton weer in
en demarreerde meteen. Tijdens zijn solo
hoorde hij door de luidsprekers - in het
Frans - dat hij een voorsprong van treize
(dertien) minuten had. Maar hij sprak
geen woord Frans en dacht dat hij nog
maar drie minuten had. Hij begon weer
als een gek te rijden en eindigde uiteindelijk, na een indrukwekkende solo van
150 kilometer, met een voorsprong van
20 minuten en 31 seconden,.

gooide hij zijn hele woordenschat aan
plat-Mokumse krachttermen in de strijd,
maar dankzij zijn ontwapenende humor
kreeg hij uiteindelijk wel de lachers op
zijn hand. Hij kreeg een bijnaam. Men
noemde hem ‘Tarzan’, vanwege zijn vaak
aanvallende manier van rijden. Hij gaf
zich helemaal en kon kilometers lang het
peloton aanvoeren met alleen maar de
bedoeling zijn tegenstanders af te matten. Maar er zijn er ook die beweren dat
hij die naam kreeg voor een wilde actie
tijdens een veldrit. Een renner voor hem
kwam ten val en Hein wist hem te ontwijken door zich aan een boomtak vast
te grijpen, zoals de echte Tarzan zich aan
lianen door het bos slingerde.

In 1952 werd de Amsterdamse volksjongen Hein van Breenen aangetrokken
om de ploeg van Locomotief te versterken. Zijn vader was groenteboer in de
Korte Koningsstraat in de Nieuwmarktbuurt. Hein maakte van zijn hart nooit
een moordkuil. Als iets hem niet beviel

Volgens neef Bap van Breenen is het
nog weer anders en kreeg hij die naam
in zijn amateurtijd, na afloop van een

Even bij de buren vragen hoe het verder ging met Daan Holst. Wielerkenner
Huib Morel van timmerwerkplaats De
Branderij: ‘Daan was een waardevolle
knecht in verschillende Belgische wielerploegen. Hij reed mee in de grote
ronden en in de binnen- en buitenlandse klassiekers. Geen grote zeges, veel
ondersteunend werk’.
Daans beroepsloopbaan in de wielersport eindigde in 1979. Het was misschien geen vetpot, maar hij verdiende
een veelvoud van wat zij leermeester
Hein van Breenen ooit bij elkaar had
gefietst. Huib Morel: ‘Daarvan kocht hij
een café in Brugge. Ik ben er weleens
geweest. Hij was ouder geworden en
had niet meer het sportfiguur van vroeger. Hij was wat dik geworden, passend
bij zijn nieuwe rol als kastelein’.

Foto Jack Claassen

Locomotief was vroeger een bekend Amsterdams fietsenmerk. De productie startte in 1929, kwam tijdens de oorlog bijna
stil te liggen wegens gebrek aan onderdelen en nam daarna een grote vlucht.
Heel Nederland ging op de fiets. Locomotief speelde daar goed op in en kwam
met voor die tijd zeer moderne fietsen op
de markt. Het bedrijf begon ook een eigen wielerploeg, soms in samenwerking
met bandenfabrikant Vredesteijn, soms
gesteund door sponsoren als horlogemaker Pontiac. Ploegleider werd Kees Pellenaars. Bekende renners waren Wim van
Est, Wout Wagtmans, Gerrit Voorting en
Daan de Groot. De ploeg was nadrukkelijk aanwezig in grote etappekoersen
als de Ronde van Frankrijk en de Giro
d’Italia, met etappezeges, maar soms ook
met een gele trui.
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Hein van Breenen wordt gehuldigd in Amsterdam. Foto Spaarnestad
onder: Hein van Breenen.

ter aan: ‘Fausto, aqua minerale caldo’. De
Italiaanse kopman pakte het aan met tegenzin, want hij dacht dat het warm (caldo) was. Toen bleek dat het wel degelijk
koud (freddo) was, liet Coppi zijn hele
ploeg scanderen: ‘Grazie Heino, grazie’.

clubwedstrijd bij de Amsterdamse wielervereniging De Germaan. De wedstrijd
eindigde in een sprint met drie man en
Hein wist zeker dat hij gewonnen had.
De jury klasseerde hem als derde, waarop
Hein met één machtige beweging van
zijn arm de hele jurytafel met alles erop
en eraan leeg veegde. De voorzitter van
De Germaan wilde hem direct royeren,
maar een ander bestuurslid sprak de historische woorden: ‘Deze jongen moeten
we houden, hij is zo sterk als Tarzan’.
Die Tarzan uit de Korte Koningsstraat
werd in de Tour de France en de Giro
d’Italia vooral bekend als meesterknecht
van de kopmannen Wim van Est en
Wout Wagtmans. Hij was een sterke coureur, kon klimmen en dalen als de beste,
met ware doodsverachting. Hij reed zich
uit de naad voor zijn ploegmaten en cijferde zichzelf volledig weg. In 1953 won
Locomotief mede dankzij Hein van Breenen het ploegenklassement. Volgens de
Belgische sprinter Rik van Steenbergen
was Hein dat jaar de eigenlijke tourwinnaar: ‘Hij legt drie keer zoveel kilometers
af als andere renners’.
De naam Tarzan paste goed bij zijn onverschrokken manier van fietsen. Zo zou
hij voor winst van een ploeggenoot een
fietspomp tussen de spaken van het wiel
van de Franse wielrenner Bobet hebben
gestoken. Letterlijk een spaak in het wiel,
moet hij hebben gedacht. En toch werd
hij zeer gewaardeerd, ook bij renners van
andere ploegen. Tijdens een snikhete dag
in de Giro moest hij bij het passeren van
een dorp water gaan halen. In een kroeg
vulde hij zijn zakken met flessen koud
mineraalwater. Nadat hij eerst zijn ploegmaten van koud water had voorzien
bood hij ook Fausto Coppi een flesje wa-

Ondanks alle extra inspanningen die hij
voor zijn kopmannen moest verrichten
werd hij knap twintigste in de Tour van
1954 en elfde in de Giro van 1955. Maar
op een gegeven moment vond hij het genoeg. Hij nam het ploegleider Pellenaars
kwalijk dat hem geen kansen werden gegund en dat hij altijd in dienst van ‘die
Brabanders’ moest rijden. ‘Ik heb nu
wel te veel met een Leger des Heilspet
op mijn knar gefietst, liefdewerk, waar
anderen van profiteren’. Om zijn grote
mond die tegen ‘den Pel’, zelf ook een
Brabander, opentrok viel hij in ongenade
en werd in 1958 uit de ploeg gezet. Een
jaar later kreeg Pellenaars op zijn beurt
ruzie met de bazen van Locomotief. Jefke
Jansen werd zijn opvolger. Een tijdperk
van grote successen en vele ruzies werd
daarmee afgesloten.
Hein reed nog een paar jaar met een persoonlijke sponsor, zonder al te veel succes. Daarna ging hij een jaartje varen als
scheepsmaat op de grote vaart, maar in
1961 meldde hij zich weer voor de Ronde
van Nederland, na vrijwel een jaar geen

fiets te hebben aangeraakt. Bij de start
van de vijfde etappe van Doetinchem
naar Helmond ging het dan mis. De
wedstrijdleider maakte een onduidelijke
beweging met de rode vlag. De voorste
renners dachten dat dat het teken was
voor de start van de koers en ze sloegen
op hol. De renners daarachter hadden
niets gezien en bleven rustig babbelend
doorfietsen, handjes losjes op het stuur.
Juryleden stapten bij motoragenten achterop om te proberen de voluit rijdende
renners tot stoppen te bewegen. Enkelen gingen aan de kant, maar een groep
van acht renners, later in de krant ‘de
muiters’ genoemd, fietste in hoog tempo
door.
De officials die hen tot staan probeerden
te brengen werden uitgescholden en met
geweld bedreigd. Bij aankomst werden de
muiters gediskwalificeerd, onder wie ook
Hein van Breenen. Voor hem moest het
een déjà vu zijn geweest, vergelijkbaar
met het voorval bij De Germaan in zijn
amateurtijd. Samen met de zeven anderen kreeg hij een schorsing van een half
jaar. Voor hem betekende dat het einde
van zijn loopbaan als wielrenner. In het
blad Wielersport werd overigens het vermoeden geuit, dat ‘de betrokken renners
ergens iets te veel van hebben binnen gekregen’. Anders zou niet te begrijpen zijn
‘dat ze de sport op zo’n grove manier in
diskrediet hebben gebracht’. Zou het een
van de eerste gevallen van doping zijn
geweest?
Rijk is Hein van zijn wielertijd niet geworden. Om in zijn levensonderhoud te
voorzien werd hij tv-monteur bij Radio
Peeters in de Van Woustraat. De mensen
kochten in die tijd hun eerste televisietoestel en dan moest er een antenne op
het dak geplaatst worden. Dat deed Hein.
Later nam hij de groentezaak in de Korte
Koningsstraat van zijn vader over, maar
de kleine winkel in een buurt waar bewoners vertrokken redde het niet. Hein
werkte nog een paar jaar in Hotel Falcon
in de Valkenburgerstraat, tot tot zijn onverwachte dood in 1990, op zestigjarige
leeftijd. Zijn fiets staat nog ergens in een
schuur in de buurt. Maar de merknaam
Locomotief is al lang overgenomen door
Gazelle.
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Stallingen
Gedurende een halve eeuw – grofweg vanaf 1920 tot
1970 – waren er in Amsterdam honderden particuliere
fietsenstallingen. In lege kelders en onderstukken waren
eenvoudige voorzieningen om een fiets neer te zetten.
Soms was er overdag een wat oudere man die reparaties
uitvoerde. Abonnementhouders kregen een sleutel
zorgden er op die manier voor dat hun fiets beschut was
tegen weer en wind en beschermd tegen diefstal.
‘Twee ontwikkelingen hebben er toe geleid dat gaandeweg deze particuliere stallingen verdwenen’, zegt Jos
Louwman van MacBike. ‘De stijging van de waarde
van onroerend goed had tot gevolg dat er wel een
bestemming voor een ruimte werd gevonden die meer
geld opleverde. Tegelijkertijd is de waarde van de fiets
gedaald tot een goedkoop alledaags gebruiksartikel
waar veel mensen wat minder zuinig op zijn’.
Op een muur op het Rapenburg zijn nog de restanten
te zien van een oude schildering met reclame voor een
fiets- en motorstalling. De schildering is ongeveer 50
jaar oud. De stallingsprijs is nog net leesbaar: ‘f. 0,50
per maand, inclusief onderhoud’. Een paar jaar geleden
vestigde een intiatiefrijke buurtgenoot weer een
bescheiden particuliere stalling op de kop van
de Rechtboomssloot. Prijs per fiets per maand:
€12,50.
Overblijfsel van een muurschildering op Rapenburg.

Tandwielen

Als je een hondje hebt, zijn je dagen in
stukjes verdeeld. Je past je activiteiten in
tussen verschillende uitlaatsessies. Voor
de langere wandelingen ga ik graag op de
fiets, Tanne in het mandje voorop, naar
geschikte straten waar zij los op de stoep
kan lopen en ik op het fietspad blijf.
Een tijdje geleden kwam ik uit het Pentagon, fiets met Tanne aan de hand, om
de Jodenbreestraat in te gaan. Ik liep op
de stoep, dwars op de looprichting en iemand riep mij toe: “Opzij, ouwe lul”. Een
jongeman op de fiets kwam op mij toe
rijden, over de stoep, in de looprichting.

Ik ken mijn plaats en ging dus een eindje
opzij. Tegelijkertijd kwam een zinnetje
bij me boven dat ik eerder bedacht had
in een zelfde situatie. De jongen stond
nog even stil, en ik kon net tegen hem
zeggen: “Maar meneer, de rest van mij is
net zo oud, waarom noemt u alleen dat
ene?” Hij keek me aan of ik gek geworden was. Misschien was dat ook wel zo.
Hij spuugde op mijn rechterschoen en
fietste hard door over de stoep, tussen de
pilaren.
Tevreden vervolgde ik mijn weg. Had ik
tóch dat zinnetje nog een keer kunnen

gebruiken. Op weg naar de Katten-, Witten- en Oostenburgergracht via de Rapenburgerstraat, moest ik wachten voor de
Scharrebiersluis, de brug tussen het Rapenburgerplein en het Kadijksplein. Die
brug ging open ik heb met mijn volle verstand naar het mechaniek staan kijken.
Aan de brugbodem zijn aan weerszijden
getande segmenten bevestigd. Die worden elk vanaf de brugopbouw bediend
door een tandwiel. Als de tandwielen
draaien worden de segmenten gedwongen mee te lopen en zodoende de brugbodem te openen.
Ik zag dat gebeuren en dacht: “Ojee, die
segmenten zijn veel te lang, die slaan
stuk op het wegdek”. Op datzelfde ogenblik openden zich in de bestrating twee
metalen luiken, die mij nog niet eerder
waren opgevallen. Bijna met ontroering
nam ik waar hoe de punten van de tandsegmenten veilig verdwenen in de daardoor ontstane gaten.
Even voelde ik me toen aanwezig in de
tekenkamer van de ingenieur die de brug
lang geleden ontworpen had en ik besefte hoe lang de weg van idee tot werkelijkheid geweest moet zijn.
Het verdere uitje verliep volgens plan.
Eens te meer wist ik dat je zonder fiets
onze stad niet echt kunt beleven.
Henk Oldeman
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dic ht e r s pa g ina
Fietsen, fietsen, fietsen,
de zon maakt ochtendlicht.
Ik geef mijn beer een knuffel
en doe mijn ogen dicht.

Zo begon lang geleden een kinderversje dat ik maakte voor een prentenboek.

Stoppen, stoppen, stoppen.
Daar glas!... Een grote knal!
Het is een lekke voorband.
Pas op, kijk uit, ik val!

speelgoedwinkel. Het lijkt wel of hij de bloemetjes op de fiets water geeft. Zo

Vanaf het moment dat het onderwerp fietsen gekozen werd als hoofdonderwerp van dit nummer van OpNieuw zag ik overal fietsen in ons buurtje. Als ik
mijn huis uitloop valt mijn oog direct op de prachtige fiets van Bruno van de
mooi staan ze er bij. Hij zet de bloemetjes in ieder geval altijd buiten.

Jorge Bolle

Tijdens de vuilnismannenstaking reden bakfietsen
heen en weer om het opgestapelde vuilnis te verplaatsen. Dat zag er heel ouderwets en leuk uit. Ze zouden
eens een film moeten maken
over de Nieuwe Hoogstraat.
Fietsers rijden daar zo vaak
net... niet... een toerist aan,
dat het komisch is. De scheldpartijen zijn niet van de lucht.
Het is nog een wonder dat
het zo vaak goed gaat. Zelf
fiets ik altijd naar mijn school
in Slotervaart. Ik besef nu opeens dat ik al lang geen lekke
band heb gehad. En zo kom
ik op de titel van mijn nieuwste gedicht.

Band
De band met
deze bewegelijke buurt
is geen lekke band,
maar een lekkere.
En als de mensen
de spaken zijn,
dan blijven wij hier
sprakeloos wonen.
Wonen op gekraakte grond.
Gewraakte grond.
Bevochten plekken,
traangas door het raam.
Daar loopt Piet
met een tas.
En ik denk ontroerd,
terwijl hij mij niet ziet,
wat mooi
dat jij daar struint
Jorge Bolle
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Antiparkeerboodschappen

Iedereen mag overal op de openbare weg
een fiets neerzetten. Behalve op plaatsen
waar dat met een verwijzing naar de Algemene Politieverordening verboden
wordt. Dat is uitzonderlijk. Blijkbaar te
weinig. Mensen maken op tal van manieren duidelijk, dat bepaalde plaatsen
niet zo geschikt zijn om een fiets neer te
zetten. Begrijpelijk als een fiets de toegang tot je voordeur belemmert of een
etalage niet bekeken kan worden. Maar

niet altijd begrijpelijk. Bewoners van de
Nieuwmarktbuurt gebruiken verschillende antiparkeerboodschappen. Een gele
waarschuwingsdriehoek (Prins Hendrikkade) kan gelezen worden als een vriendelijk verzoek. Dat geldt ook voor een
uitgebreide Engelse tekst (Kloveniersburgwal) met het woord ‘please’. Tegenwoordig wordt het simpele verbodsbord
(Staalstraat) met een rode rand en een
streep door een fiets het meest gebruikt.

Anderen hebben meer woorden nodig,
zoals een verzoek en een dreiging op een
verder lege gevel in de Binnnen Bantammerstraat. Even verderop maakt een bewoner duidelijk dat hij geen fietsen voor
de ramen wil, maar wel op een manier
die het ergste doet vrezen. Bewoners van
de Korte Dijkstaat gaan het verst. Die
beweren dat de blinde muur of de hele
straat eigen grond is waarop geen ruimte
is voor een fiets.

Buurtfietsenfabriek
Henk van Raam liet in 1902 een nieuw
bedrijfspand bouwen in de Schippersstraat, nummer 11 en 13. Hij vestigde er
een smederij die zich gaandeweg specialiseerde in het maken van fietsen. In de
‘Electrische Fietsenfabriek H. van Raam’
werden alle fasen van de fietsenproductie verricht, vanaf de bouw van frames
uit stalen buizen, het moffelen (verharding van de lak in een hete oven) tot de
assemblage. Omdat de Schippersstraat
moeilijker bereikbaar werd voor aan- en
afvoer met steeds grotere vrachtwagen
en de milieuwetgeving hogere eisen aan
het productieproces stelde verhuisde
Van Raam in 1972 naar Varsseveld (Achterhoek). Tegenwoordig is Van Raam BV

een middelgroot bedrijf (60 werknemers)
dat aangepaste rijwielen en frames ontwerpt en maakt, inclusief maatwerk om
aan individuele wensen te voldoen. Het
bedrijf richt zich vooral op gehandicapte
klanten en senioren, een groeimarkt.
De helft van het pand (nummer 13) in de
Schippersstraat werd in 1973 gekraakt.
Het andere deel was bouwvallig en moest
zwaar worden gestut. De bewoners
maakten de verdiepingen bewoonbaar
en kochten later (1991) het pand. Op de
begane grond zijn drukkerij Jan de Jong,
Zetterij Chang Chi Lan-Ying en Uitgeverij De Buitenkant gevestigd. Het naambord van de vroegere fietsenfabriek prijkt
nog steeds in de gevel.

H. van Raam & Co – Rijwielfabriek, Schippersstraat, omstreeks 1920.
Prentbriefkaart Drukkerij Jan de Jong, Amsterdam 1991
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Gevelsteen Oudeschans 18

Een hele grote in de kleinkijkerij
Piet van Harn

D

e oude Jacob, een succesvolle migrant uit Swammerdam, had een
bloeiende houthandel in de Lastage. De scheepswerven op de eilanden
en de nieuwe uitleg van de stad zorgden
aan het begin van de 17de eeuw voor een
grote vraag naar bouwmaterialen. Jacob
kon zijn zoon Jan laten studeren en toen
hij met Berta Corvers trouwde kocht hij
voor het jonge paar De Ster, een groot
huis aan de Oudeschans, net om de hoek
van de Ridderstraat. Hier begon hij een
apotheek en trok hij veel bekijks met een
rariteitenkabinet, een grote verzameling
poeders en planten, stenen en schelpen,
beelden en botten, insecten en innovaties. Grote publiektrekkers waren een
eenhoorn van bijna twee meter, de hand
van een zeemeermin en een mechanische muis. Het huis was een paradijs vol
wonderen voor zijn zoon Jan. Hij werd
op 12 februari 1637 geboren en drie dagen later gedoopt in de kerk op het Walenpleintje. De kleine Jan werd gaandeweg vertrouwd met de collectie, zeker
nadat zijn vader hem de opdracht gaf
daarvan een beschrijving te maken. Hij
ging er helemaal in op en alle aandrang
van huis uit om theologie te gaan studeren en een goede Calvinistische dominee
te worden, weerstond hij met grote koppigheid. Dat zorgde regelmatig voor heibel op de Oudeschans, maar uiteindelijk
zwichtte de vader voor de passie van zijn
zoon. Hij ging medicijnen studeren in
Leiden. Daar kwam hij in aanraking met
de microscoop die in zijn tijd steeds meer
werd geperfectioneerd. Hij bekwaamde
zich in de ontleedkunde en deed tal van
ontdekkingen over de werking van het
menselijk lichaam, vooral de ademhaling en de voortplanting. Na een verblijf
in Frankrijk promoveerde hij op 30-jarige
leeftijd tot doctor in de geneeskunde.
Jan Swammerdam zou het artsenberoep
nooit uitvoeren. Hij werd full-time on-

derzoeker met een speciale belangstelling voor insecten. Hij verzamelde ze op
wandelingen in en rond Amsterdam. Hij
bestudeerde ze met een handmicroscoop
met één lens die alleen bij daglicht te gebruiken was. ’s Avonds en in de donkere
wintermaanden werkte hij zijn gedetailleerde tekeningen en beschrijvingen
uit. In 1669 verscheen ‘De algemeene
verhandeling der bloedloose dierkens’,
zijn standaardwerk over insecten. Daarin
stonden ook zijn ontdekkingen over het
leven van bijen. Zijn publicatie zorgde
voor een omslag in de manier waarop
eeuwenlang naar de organisatie van het
bijenvolk was gekeken. Aan het hoofd
stond geen koning, maar een koningin
die alle eitjes legde en voor het hele nageslacht zorgde.Swammerdams theorieën
kunnen worden samengevat met de uitspraak ‘ex ovo omnia’, alles komt voort
uit een eitje. Daarbij is er geen wezenlijk
verschil tussen levensvormen, bloemen,
planten en bomen, maar ook insecten en
hogere dieren, tot en met de mens.
Jan Swammerdam werd een wetenschapper van internationale faam, de bekendste bewoner die de Nieuwmarktbuurt
ooit heeft voortgebracht. Maar onderzoeker was geen betaald beroep. Voor de
uitgave van zijn publicaties moest hij de
hulp inroepen van rijke bewonderaars
in binnen- en buitenland. Voor zijn dagelijks onderhoud bleef Jan afhankelijk
van een toelage van zijn vader. Hij weigerde de apotheek voort te zetten en
liet de zaak aan de Oudeschans aan zijn
jongere broer Jacob. Na de dood van zijn
moeder verhuisde hij met zijn vader en
zuster naar het Ververseiland, de tegenwoordige Groenburgwal. Z’n zuster vond
hem een slappe klaploper die een te grote greep deed in het familiekapitaal. Na
haar huwelijk besloot ze dat haar vader
wel, maar broer Jan niet in het huis kon
blijven.

De heibel in huis, de kritiek van zijn familie en zijn blijvende financiële afhankelijkheid van zijn vader zorgden voor
de nodige schuldgevoelens bij Jan. Hij
begon te twijfelen aan de zin van al zijn
onderzoekswerk en de eer en bewondering die hem dat opleverde. Zijn Calvinistische geweten begon te knagen.
In die gemoedstoestand raakte hij in de
ban van Antoinette Bourignon, een van
oorsprong Franse profetes die in Amsterdam een radicale sekte leidde. Ze verkondigde het spoedige einde van de wereld
en redding was er alleen voor een groep
gelovige getrouwen om haar heen. Nou
liepen er in het 17e-eeuwse Amsterdam
heel wat onheilpredikers rond, maar
Antoinette presteerde het nogal wat welgestelde stedelingen te overtuigen. Met
hun geld vertrok de groep naar het noorden, met de bedoeling een van de Duitse
Waddeneilanden te kopen en daar het
einde van de wereld af te wachten. Jan
Swammerdam ging mee.
Hij bleef er drie jaar. Toen spatte de groep
door onderlinge onenigheid uiteen. Jan
kwam terug naar Amsterdam en hervatte
zijn onderzoek. Maar hij was beslissend
veranderd. Hij kon de microscopische
bestudering van de kleinste details niet
meer los zien van het allergrootste in en
buiten deze wereld. God. Aan het eind
van zijn leven beschreef hij ‘de almachtige vinger Gods in de wonderen van de
luis’.
Zijn omgang met insecten was zo intens
en zo intiem dat Jan Swammerdam al
vroeg malaria opliep, een ziekte die tijdens zijn leven veel voorkwam in Amsterdam en het omringende waterland.
Daaraan stierf hij op 42-jarige leeftijd.
Zijn lichaam werd neergelegd in graf
nummer 8 in de kerk op het Walenpleintje. Daar is niets meer van over. In de
Nieuwmarktbuurt rest de gevelsteen in
Oudeschans 18.
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Buurt in b
Op een mooie
pinksterdag
De Nieuwmarktbuurt was even
niet op zijn mooist tijdens de twee
weken durende staking van de
reinigingsdienst. Op maandag
17 mei was het voorbij: de
vuilnishopen werden opgeruimd, de
prullenbakken leeg gemaakt en de
spuitwagens verschenen weer in de
straten. Op donderdagavond was de
buurt weer brandschoon. Konden
de vuilnismannen en vegers van
een paar vrije pinksterdagen gaan
genieten. Wij ook. Het werd een
mooie pinksteren. Stralende zon.
Wandelweer.
Op tweede pinksterdag, maandag
24 mei 2010, fotografeerde een
buurtwandelaar 102 plekken
waar vuilnis was neergezet. Dat
varieerde van een bescheiden
Albert-Heijntas op de Staalkade
tot een hoop van 34 vuilniszakken
voor Hotel Y-Boulevard op de Prins
Hendrikkade. Winnaar was de
Rechtboomssloot met vuilniszakken
op 14 plekken, op een gedeelde
tweede en derde plaats gevolgd
door de Oudeschans (evenzijde)
en de Kloveniersburgwal ( 7
vuilnishopen). In 32 straten en
stegen was die dag wel en op 18
straten en sloten geen vuilnis te
zien. Uit een open vuilniszak stak
een oude schoen. De buurtbewoner
die hem past mag hem aantrekken.
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t in beeld
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Nieuwe gebruikers
Montelbaans-toren
Kleine
Woningaanpassingen
en Klussen
Voor 55+ers en mensen
met een handicap
o.a. verhoogd toilet/douchestoel
handgrepen (gratis)
klussen (� 2,- + materiaalkosten)
advies is altijd gratis
www.blankenberg.nl

Tel: 020-5573338

stimuleert
ontwikkelt
& verbindt
mensen
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen
& educatie, opvoeding & ondersteuning, speeltuinen &
buitenspeelclubs, peuterspeelzalen & voorscholen, actief
burgerschap & participatie, buurt-, tiener- & jongerencentra

www.ijsterk.nl 020 5210200

Vanaf 1 juli 2010 is
Secret Garden, een
emancipatiegroep
voor homo’s met
een Islamitische achtergrond, de nieuwe huurder van de
Montelbaanstoren.
Secret Garden huurt
de ongeveer 160
vierkante meter oppervlakte, verdeeld
over vier verdiepingen, voor €1.500,per maand. Dat
is een fractie (17
procent) van wat
Stadsdeel Centrum
aanvankelijk als huur vroeg: €9.000,per maand. De nieuwe huurder zal
geen gebruik maken van de steiger, de
werkkelder en het wateroppervlak dat
aan de toren grenst. Daarvoor wordt
nog een bootbedrijf als tweede huurder gezocht. Naar verluid is De Rederij
(Rechtboomssloot), exploitant van de
nepstoomboot Wolk, een van de geïnteresseerden.
De nieuwe ontwikkelingen hebben vragen opgeroepen bij een aantal mensen
en bedrijven dat interesse had in het gebruik van de prachtige locatie, maar de
gevraagde huur niet konden of wilden
opbrengen. Stadsdeel Centrum vermeldde de huurprijs van € 9.000,- per maand
zowel in een brochure als in een advertentie op de internetsite Marktplaats.
Daarin stond ook, dat de voorkeur werd
gegeven aan een huurder die gebruik
zou maken van het water en de aanlegmogelijkheid bij de toren. De afgelopen drie jaar lukte het niet een huurder te vinden. Blijkbaar was dat voor
het stadsdeel reden om de vraagprijs
en de voorwaarden drastisch te verlagen. Dat werd echter niet bekend gemaakt, zodat eventuele gegadigden
niet opnieuw of alsnog contact zochten.
Volgens medewerkers van Secret Garden
is de Montelbaanstoren is de kantoorruimte hen aangeboden. De organisatie
heeft geen binding met wateractiviteiten. De huurprijs van iets minder dan 100
euro per vierkante meter is volgens het
stadsdeel in lijn met wat andere maatschappelijke en/of culturele organisaties
betalen voor panden die in zijn bezit
zijn, zoals bijvoorbeeld De Smederij, De
Boomsspijker en het Pintohuis.
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Illustratie Nico Lute

Roereioproer
Greet van der Krieke
Plaats van handeling: de Oranjerie op de
Nieuwmarkt
Tijd: zondagmorgen elf uur op de tweede
mei 2010.
Hier volgt een ooggetuigeverslag van uw
verslaggeefster.
Vrijwillig, (met genoegen) om negen
uur met de bezem het plein peukvrij gemaakt voor het buurtontbijt. Nog veel
vrolijke sporen gezien van de voorgaande avond, zoals gebroken glaswerk in alle
soorten en maten. Dat komt niet van de
Aprilfeesten zelf. Daar werkt plastic glas
met statiegeld uitstekend. Wellicht van
jeugdig volkje van elders, gewapend met
eurowijntje en andere flessen met onduidelijke inhoud. Hebben ze de inhoud
aangelengd met sterker stuf om de feestvreugde te verhogen? Breezers, blikjes en
ook weer de onvermijdelijke condooms.
Verbazingwekkend dat mensen altijd en
overal toch de liefde weten te bedrijven.

Als het plein schoon is sjouwen we de tafels en banken uit de Oranjerie. De weersvoorspellingen zijn niet bijster goed,
maar wij dagen de zon uit met al die
prachtige tafelkleden. Als de laatste tafel
staat, valt een drup en nog eentje en dan
is het besluit heel snel genomen: alles
naar binnen. Om elf uur stroomt de tent
vol; er gaan inderdaad veel makke schapen in een hok. We krijgen instructies en
het grote uitserveren kan beginnen. Ik
heb een leuke hoek met veel bekenden.
Gezellig, zoals ook ‘onbekend’ verbroedert. Het is hard werken. De broodschaal
is voortdurend leeg. Beleg, koffie, thee
en ragout verdwijnen als sneeuw voor de
zon. Ook roerei is buitengewoon in trek.
Ik meen die meneer van de vorige keer te
herkennen. Een beetje achteraf zit hij en
gezonde honger heeft hij ook. Ik kan niet
langs komen of er is weer iets wat aangevuld moet worden. Het kan zijn, dat hij
zich al weer zorgen maakt om de lunch

die later op de dag genoten moet worden.
Regeren is immers vooruitzien. Waarom
geen klein buffertje clandestien aanleggen? Tegen het einde van het ontbijt, als
het grote betalen dient te gebeuren, is ie
weg. Ik denk dat ik wel namens Koen en
Astrid spreek, als ik hem toewens dat het
hem wel mag bekomen.
Maar dan murmureert het volk. Het roerei is op. Juist voordat roerei de tafel in
de andere hoek zou bereiken was het op.
“Roerei willen we,” wordt er geroepen. Ik
snel naar de kok. Hij heeft gelukkig een
droog plekje gevonden voor zijn pan,
formaat flink wagenwiel. Hij roert in nog
meer ei, veel ei. Uw verslaggeefster kan
ternauwernood voorkomen, dat restanten ragout richting tentdak gaan. Zij kan
aan de hongerige tafel melden, dat de
roerei in de maak is. Soms zijn mensen
een tikje ongeduldig en ik ben ook maar
een mens, maar ik blijf van hen houden.
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K

Het kraakt in De Kleine
Leeuwenberg
In een postergroot pamflet kondigde
John ter Marsch vorige maand zijn vertrek uit ‘De Kleine Leeuwenberg’ (Verversstraat 3-9) aan. Zijn 2-kamerwoning
is te krap voor hem, Saskia en hun opgroeiende zoon Robin. Pogingen om door
ruimteruil en een interne verbouwing de
etage uit te breiden met een kinderkamer
liepen op niets uit. Gewekte verwachtingen werden niet waar gemaakt. Zo komt
er een einde aan een situatie met een
35-jarige voorgeschiedenis.
Na de ontruiming van hun kraakpanden op het metrotracé in maart-mei
1975 trok een aantal bewoners in de
leegstaande (bedrijfs)panden in het
gebied Zwanenburgwal-VerversstraatGroenburgwal. Het vergde nogal wat
bouwinspanningen, eigen investeringen
en flexibiliteit om de gebouwen geschikt
te maken voor bewoning. Ook van John
ter Marsch en Wim Heemskerk die op
de eerste en tweede etage van de vijf
verdiepingen tellende ‘De Kleine Leeuwenberg’ terecht kwamen. Om ruimte
te maken voor zijn twee kinderen kreeg
Wim (tweede etage) er een ruimte op de
onderliggende verdieping bij. In de 80er jaren werd de situatie gelegaliseerd en
kwamen de panden in het bezit van de
woningbouwcorporatie Ymere. Gewijzigde gezinsomstandigheden – John met
een nieuwe vriendin en een kind; de kinderen van Wim het huis uit – leidden tot
het plan de oude ruimteverdeling terug
te draaien: de slaapkamer weer bij de eerste etage trekken. Ymere was in principe
akkoord en Wim Heemskerk wilde ook
meewerken, mits aan enkele voorwaarden werd voldaan. Wim Heemskerk: ‘Aan
die voorwaarden, de kwaliteit van de verbouwing en een nieuwe berekening van
het puntensysteem met huuraanpassing,
werd niet voldaan’. Aan wederzijdse verwachtingen werd niet tegemoet gekomen. De plannen strandden; de onderlinge tegenstellingen verhardden zich.
Ook een kort geding en bodemprocedure
voor de rechter leidde niet tot een verandering van de verandering. Weg flexibiliteit. John ter Marsch in zijn in de buurt
verspreid pamflet: ‘Het is het afscheid
van een plek in de stad, maar ook, veel
pijnlijker, afscheid van een idee’.

Nieuwe borden –
nieuwe spelling
Veel buurtbewoners hebben zich vermaakt met of geërgerd aan diverse
tekstborden die in de buurt zijn geplaatst om het verkeer om te leiden
in verband met de werkzaamheden
in de Sint-Antoniesbreestraat. De
‘Jodenbredestraat’ bleek afgesloten
en om de ‘Nieuwe Markt’ te bereiken
moest je een heel andere route kiezen.
De nieuwste spelling stond op een
bord op de Oudeschans. Tenminste
één buurtbewoner voelde zich geroepen daarop enige correctie aan te
brengen. Het werd niet begrijpelijker.
Fietsers rijden gewoon door. Ze zijn er
niet van ondersteboven.
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KINDERKRANT
Hoe kies ik mijn fiets?

In het kader van het fiets-thema hebben
wij besloten om een stukje te
schrijven over fietsen.
Als ik een fiets moet kopen heb ik altijd
het probleem dat ik niet weet
wat de ideale fiets voor mij is.
Daarom hebben wij ons hierin verdiept
en voor jou wat belangrijke punten
opgezocht.
Ten eerste :
Het frame moet bij je kloppen.
Het frame is het ijzeren, stalen of koolstofvezelige deel van de fiets. Laten
we zeggen het middendeel.
Het frame moet op maat zijn. Dit wordt
meestal bepaald door de winkel , maar
je kan zelf ook al een beetje bepalen of
het goed voelt.
Ten tweede :
De maat moet goed zijn. Voor volwassenen zijn dit andere maten dan voor
kinderen.
Voor kinderen zijn deze als volgt:
Wielmaat		
12 duim			
16”			
20”			
24”			
26”			

Leeftijd
2-5 jaar
4-6 jaar
6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar

Deze tabel hoeft niet altijd te kloppen.
Stel jij voelt je prettiger bij een
andere fiets. Dan moet je dat gewoon
doen.
Wil je het van tevoren al zelf een beetje
meten kan dit ook :
1. Ga zonder schoenen rechtop staan
met de voeten ongeveer 15 cm uit
elkaar (parallel ).
2. Meet de afstand van je zadel tot aan
de grond.
3. De perfecte framehoogte is 2/3 keer
deze afstand.
Ga voor meer informatie naar een fietsenwinkel.
Als je dit allemaal hebt gedaan ben je
niet ineens zeker van een lekkere
fietshouding. Hiervoor is de hoogte en
helling van het zadel ook heel erg belangrijk :
1. Ga op het zadel zitten.
2. Zet een van je voeten op een pedaal.
3. Draai de trapper zodat het pedaal
met je voet op het laagste punt is.
4. Je been moet nu ongeveer gestrekt
zijn, het pedaal moet parallel staan
aan het midden van de verticale buis in
het frame.
5. Het streepje op de zadelpen voor de
maximale hoogte mag je niet zien.
Je kan je zadel horizontaal vastzetten,
maar je kan het ook nog een beetje
kantelen als je dat fijn vindt.

Ten derde :
Je stuurhoogte moet ook goed zijn anders ga je misschien in een rare
houding zitten en dat kan pijnlijk zijn
op de lange duur. Dus je moet bij het
verstellen van je stuur op de volgende
punten letten:
1. Het streepje op de stuurpen van de
maximale hoogte mag niet zichtbaar
zijn.
2. Het stuur moet altijd vrij kunnen bewegen zonder dat rem- of
versnellingskabels iets raken of kunnen
blijven haken aan iets.
3. Let op: soms heeft het afstellen van
het stuur effect op de remmen! Doe
daarom altijd een korte remcontrole
voor je gaat fietsen.
Voor meer advies kan je altijd even naar
een fietswinkel gaan.
Floris van den Brekel &
Thomas van den Brekel.
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S PA A N S

LEERT U BIJ JOSEPHINE!
Cursussen voor beginners en gevorderden.
Korte Koningsstraat 18, tel. 6385088
Wie over de Kloveniersburgwal loopt, heeft zich vast ooit
afgevraagd wat er nu eigenlijk gebeurt achter die opvallende gevel van nummer 29. Dit pand, het Trippenhuis, is
hét huis van de Nederlandse wetenschap.
Oorspronkelijk gebouwd als woonhuis voor de gebroeders Trip, sinds 1808 thuisbasis van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van
de KNAW zijn de beste wetenschappers van het land lid.
Zij bezoeken het Trippenhuis voor symposia en workshops; voor evenementen – zoals de uitreiking van de
KNAW Onderwijsprijs en van de KNAW Merianprijs – en
voor vergaderingen. De KNAW adviseert de regering en
beheert negentien onderzoeksinstituten, verspreid over
het hele land.
Veel activiteiten in het Trippenhuis zijn openbaar – wie
wil weten welke, kan kijken op www.knaw.nl.
Tot slot een aardig weetje: van 1817 tot 1885 hing de
Nachtwacht in het Trippenhuis.

Word vrijwilliger bij

De Regenboog Groep
de tussenbibliotheek

Maatje voor mensen met psychische problemen
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.
www.vriendendiensten.nl

Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg.
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!
www.deregenboog.org

Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl

Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org

Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl

E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00

2010005.indd 1

www.knaw.nl

Séance de Cinema

Zondagavond van 18.00- 22.00 uur.
Kosten € 8,- / Stadspas € 6,1-3-2010
Data: 4 juli en 5 september 2010.
Buurtcentrum De Boomsspijker start voor Jong Volwassenen een nieuwe activiteit.
Bij deze activiteit staat nieuwe mensen leren kennen, een
hapje eten en een film bekijken centraal. De activiteit
vindt plaats in de theaterzaal van De Boomsspijker.
Een filmavond met maaltijd is al 10 jaar een groot succes voor volwassenen en ouderen.
Dit concept nemen wij over, maar dan gericht op m.n.
studenten, jong volwassenen en ouderen.
We gaan een werkgroep starten die de films gaat selecteren, de hapjes verzorgen en
jullie welkom heten in De Boomsspijker.
Via mail, sms en posters in De Boomsspijker maken we
elke maand de filmkeuze vooraf bekend.
Wij zijn super enthousiast en als je belangstelling hebt
reageer dan of neem contact op met Cristel of Arjan.
cristel@gmail.com

a.uittenbogaard@ijsterk.nl
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Jan Stuyfersant

Vandaal met zeer
korte carrière

Op de Rechtboomssloot tegenover
de Montelbaanstraat, stonden ‘De
Boomsspijkers’’, en paar pakhuizen
die inmiddels zijn omgebouwd
tot appartementen. In de laatste
oorlogsjaren was ’s nachts de straatverlichting buiten werking. Het
was pikdonker op straat en aan de
gracht. Na acht uur ’s avonds was
het Sperrtijd, dus de straat opgaan
was in alle opzichten gevaarlijk.
Op een ochtend, heel vroeg, het was
nog donker, werden we wakker door
veel rumoer op straat. We gingen
kijken en het bleek, dat er was ingebroken in De Boomsspijkers. De pakhuizen hadden vroeger een laad- en
losruimte op manshoogte. De deuren en luiken waren opengebroken
en er kwamen mensen naar buiten,
sjouwend met balen en dozen.
Hierdoor aangemoedigd kwamen
nog meer buurtbewoners die net
als wij ook graag een graantje mee
wilden pikken. Mijn broer Frans, al
flink uit de kluiten gewassen, nam
een baal op zijn schouders, in de
veronderstelling dat het meel was.
Voor sommige buren waren de balen
te zwaar. Ze lieten ze op straat vallen
en soms scheurden ze dan open. Wat
er uit kwam was een spierwit poeder,
dat er uitzag als meel. De gracht voor
de pakhuizen was helemaal wit; het
leek wel of het gesneeuwd had.
Plotseling werd er geschreeuwd:
“De Grüne Polizei komt eraan”. Er
ontstond een complete chaos. In
paniek rende iedereen weg. Balen
en dozen bleven op straat achter.
Het was bovendien nog Sperrzeit en
de Grüne waarschuwde niet vooraf.
Vanuit open auto´s schoten ze met
scherp op iedereen op straat. Dat
was ook gebeurd op de Nieuwmarkt
en de Geldersekade, waarbij enkele
kinderen dodelijk getroffen werden.
Groot was de teleurstelling van
de buurtgenoten, toen duidelijk
werd wat de balen bevatten. Niet
het felbegeerde broodmeel, maar
maïzena, zeeppoeder en gips was de
buit. Daarvan konden ze niet eten.
De chaos die vroege ochtend, zal ik
nooit vergeten.

De lente leek eraan te komen, zelfs op de
Geldersekade. Om de herinnering aan
een grillige en koude winter zo snel mogelijk te verdringen, dus maar een paar
mooie nieuwe plantjes aangeschaft. Voor
een ienie-minigeveltuintje. Twee prachtige, paarse Solanums (Rantonetti) vakkundig en met grote liefde in de vruchtbaar gemaakte grond gestopt.
Daar stonden ze dan, helemaal zomerklaar op hun pronte stammetjes. Ze
overleefden Koninginnedag, wat bij ons
in de buurt nogal uitzonderlijk is. Maar
de dag daarop was het raak: één plant was
spoorloos vertrokken. Natuurlijk niet op
eigen wortels, maar uitgerukt door een of
andere asovandaal. Die heb je wel meer
in onze buurt.
Niets bijzonders zult u zeggen: dat gebeurt vaker in de Nieuwmarktbuurt en
ook elders in de stad. In ieder geval niet
iets om een stukje over te schrijven. Maar
dit verhaal is nog niet af.
Wie schetst mijn verbazing dat drie dagen later het plantje plotseling weer op
zijn plaats staat. Ook in dit geval is het
onwaarschijnlijk dat het plantje op eigen
wortels naar zijn standplaats is teruggekeerd. Het plantje is daar tegen zijn zin
weggekaapt, maar wonder oh wonder,
drie dagen later weer teruggezet.

Plundering

-3-2010 9:11:01

Wat was dat voor een vandaal? Waarom
ontvreemdde hij/zij op wrede wijze mijn
plantje en waarom bracht hij/zij dat later
terug? Was het een opstandig en nukkig
kind dat ook wel eens zo’n mooi plantje
op zijn kamer wilde hebben of eindelijk
zijn moeder wilde laten weten dat hij
toch wel iets liefs in zich had? Heeft zijn
moeder hem betrapt op de laaghartige
diefstal en hem gedwongen het plantje
terug te brengen? Was het een verliefde
jongeman die meende op een goedkope
manier zijn meisje het hof te maken met
een plantje uit mijn tuin? Of was het een
amateurvandaal die zich voor het eerst
vergreep aan mijn plantje, maar daar later spijt van kreeg?
Je kunt vanuit jezelf spijt krijgen van
een daad die je eigenlijk niet had mogen
verrichten. En je kunt door anderen gedwongen worden om iets goed te maken
wat je verkeerd hebt gedaan. Hoe het in
dit geval precies zit zullen we wel nooit
te weten komen. Het was in ieder geval
een vandaal met een zeer korte carrière.
Daar kunnen beroepsvandalen nog iets
van leren.
Maar ik heb in ieder geval mijn plantje
weer terug. Geniet ervan als je langs
loopt. Je herkent het aan zijn vrolijke gezicht.
Albert Benschop
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Een wandelend gedicht
Dunya
Soms kom ik hem tegen op de
groenstrook langs de Wibautstraat.
Een slinger auto’s raast voorbij. Hij zet zijn tas op de grond
gooit zijn armen in de lucht
en roept: Oh! Amsterdam è
bella!
Dan is het lente.
Soms kom ik hem tegen in de
sneeuw. Een rood gezicht met
blauwe tranende ogen in de
grijsgranieten wind. Oh! Amsterdam! Bella! Bella!
Hij bedelt nooit.
Als ik hem toch wat kleingeld
geef graaft hij in zijn overjas
en trekt er een bundel verfomfaaid papier uit: poesia.
Losse pagina’s uit tijdschriften
gescheurd en gratis ansichtkaarten, dichtbeschreven in
een rondlopend handschrift.
Italiaans.
Pino van Toscane.
Wij wensen elkaar een goede
dag en ik draag de papieren
naar huis.
Nieuwsgierig natuurlijk.
Wat is de lijn waarmee Pino de
wereld meet?
Want hij schrijft alles aan
elkaar, altijd. De groenstrook,

het asfalt, viaducten, een volgestampte opvang.
Doorgelopen voeten, honderdduizend indrukken van
straat en steeg en wegen. De
wind.
Een spartelend verleden waarin hij heen en weer zwemt
tussen vroeger en nu en zijn
tas neerzet –
alleen de open hemel kan dat
aan.
Waarmee trekt hij over wegen
die geen wegen meer zijn?
Gelukkig is er buurman Hans
die niet alleen hier, maar ook
in Italië beeldhouwer is en
de poëzie van steen en brons
gestalte geeft.
Dit is de vrije vertaling van
een ansichtkaart van Pino:
Sluit de waaier van de blijdschap
op onder de aarde –
in deze aarde vol kleuren –
voor kleur die op dit levenspad
niet verder kon gaan –
mijn zwijgende gekleurde
stenen –
ogenblikken van blauw lachende lucht

die vergeten zullen worden
in waanzinnig licht
op het water –
maar poëzie hebben gekend.
We zijn verrast en ik koop een
handig opschrijfboekje en een
ballpoint met extra vullingen.
Wekenlang zie ik hem niet.
Leeft hij nog wel? In die bittere kou?
Maar als het even dooit staat
hij ineens op de brug, vlakbij.
Pino, kom. Koffie?
No no no! verdedigt hij zich.
Tu es un poëet, Pino.
No no no no. Es un hobby.
Bij mij thuis zit hij op het
puntje van de bank, oplettend, de tas vlakbij.
Koffie, zozo, maar het boekje
en de ballpoint vindt hij
mooi, dat zie ik.
Tot zijn grote opluchting
neem ik hem mee naar Hans,
tussen de beelden. Gelukkig,
een andere man erbij, die nog
Italiaans spreekt ook.
Maar Pino spreekt liever helemaal niet.
We drinken met rode wijn op
het jaar 2010 en dan is het
vrede.
Tu es un poëet caminando,

De trein –
een roesgordijn
van groen en grijs
en vlekken licht
Herkauwend
wiegen de gedachten rond -

zon
met spitse vingers uitgegoten
op de takken
het terrein
de inrichting
de paviljoens

en dan de schaduwdampen in
De tamme kudde trappelt
zachtjes in de gang

exact dezelfde zon
als op die foto
in Zuid Spanje
een meditatiegroep aan zee

Een rode doek
is al genoeg
			

Dunya

Sluit de waaier van de blijdschap
op onder de aarde –
in deze aarde vol kleuren –
voor kleur die op dit levenspad
niet verder kon gaan –
mijn zwijgende gekleurde stenen –
ogenblikken van blauw lachende lucht
die vergeten zullen worden
in waanzinnig licht
op het water –
maar poezie hebben gekend.
			
pino

exact dezelfde zon
in de lege ruimte
voor bezoekers –
de witte haren
van mijn zus
een stralenkrans –
op de computers
de piano
een uitgestrekte hand
waarin een telefoonkaart
in de ruimte zoekt –
mogelijk een boodschap –
misschien
dezelfde zon
			
Dunya

zeg ik in mijn fantasie-Italiaans.
Hij knikt. Si.
Sinds die dag ontwijkt hij me.
Zie ik hem daar aan het eind
van de straat?
Nee, het is een schaduw, die
zich oplost tussen de huizen.
Toch, een keer staan we plotseling oog in oog.
Poemas in el krant, journal,
zeg ik gauw voor hij weer verdwijnen kan.
No no no! No famoso! No
famoso! roept hij geschrokken
met afwerende handen alsof
de roem met open muil achter
mij klaar staat om hem mee te
sleuren.
Snel gooit hij mij nog wat
brokken taal toe –
als een hond die je met voer
van je af moet houden.
Pino Pino. Fratello.
Wees gerust, Vaya con Dios.
Onder de beschutting van je
mantra van taal, je wandelende woorden van licht en
duisternis.
Ik heb het eindelijk begrepen
zonder iets te begrijpen.
Niemand weet hoe Repelsteeltje heet.

navelstaren in ochtendurine
is wassen neus van politicus
maar kerntaak van overheid
ontucht met minderjarigen zit niet
snor geestelijkheid zit klem ziet zingend
de kerk uit wel zitten
als kroonprins schreeuwend ter aarde stort
blijft phallussymbool recht overeind,
met nobel gebaar alles uit de kast
en erehaag met gevlochten dennetakken
voor de voeten gelopen
dan liever een stukje gepocheerde zalm
op een bedje van sla en laat de doden met
				
rust
het restaurant opent vandaag haar deuren
voor de Australopithecus
en wat zegt Midas Dekkers
Bert Baanders
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n iet gebruikte wo ningen
In Amsterdam heerst woningnood. Dat
is bekend. Minder bekend is dat ook
het omgekeerde steeds vaker voorkomt:
woningen worden niet gebruikt. Een
paar maanden geleden legde een huurster mij een brief voor, afkomstig van de
advocaat van haar verhuurder, waarin
deze haar ervan beschuldigde dat ze haar
huurwoning niet bewoonde. Ze had al
jarenlang een relatie met haar vriend en
ze hadden zelfs twee kinderen, maar tot
voor een jaar waren ze niet gaan samenwonen. Daarna waren ze dit wel gaan
doen, mede vanwege de kinderen. Maar
recent ging het minder goed; ze waren
zelfs in therapie gegaan.
In de moderne samenleving komt het
vaak voor dat mensen die elkaars partner
zijn toch niet samenwonen, ook al zijn
er kinderen. Of soms woont men wel samen maar houden ze twee huizen aan.
Dat is gemakkelijk, bijvoorbeeld als één
van de twee thuis werkt. En het kan ook
gewoon prettig zijn om in twee huizen te
wonen. Toch mag men een huurwoning
niet ongebruikt laten. Huurders zijn
hierover vaak verrast, zoals ook bovengenoemde cliënte. Het is tegenwoordig
immers toch normaal om gescheiden te
wonen en ze zorgde echt wel voor de woning, ook als ze er niet was. Volgens haar
ging het de verhuurder niet om dat niet
bewonen: hij wou verkopen.
Mijn cliënte had volledig gelijk. Maar dat
betekende niet dat haar verhuurder geen
zaak had. Motieven hoeven niet eerlijk
gemeend en authentiek te zijn, maar alleen maar juridisch houdbaar. Verkoop
is nu eenmaal geen geldige reden voor
huuropzegging maar niet-bewoning wel.
De reden hiervoor is ook wel duidelijk:
woningnood. Het ging om een distributiewoning in Amsterdam-Centrum, en
die zijn schaars. Die kun je niet gebruiken als tweede woning. Dat is duidelijk.
Niettemin kan men de complicaties van
een moderne relatie ook niet zomaar afdoen als een onbelangrijk luxeprobleem
van de welvaartssamenleving.

Juridisch is het in de meeste huurcontracten verplicht gesteld, dat de huurder
in de huurwoning zijn ‘hoofdverblijf’
heeft. Dan moet je daar ingeschreven
staan en er een maand of acht per jaar
wonen, tenminste als je nog een andere
woning hebt. Maar je kunt internationaal vrachtrijder zijn en alleen maar in
de weekenden thuis zijn, of handelsreiziger, of kunstenaar met internationale exposities. Dan ben je weinig thuis, terwijl
die woning toch je hoofdverblijf is.
Hier liggen problemen die samenhangen
met de moderne samenleving, die niet
alleen individualistisch is maar ook internationaal. Ik had een cliënte die kunstenares was en docente in Kopenhagen,
niet elk semester maar af en toe een master class. Dan logeerde ze bij vrienden
in Kopenhagen. Die vrienden logeerden
natuurlijk bij haar, als ze in Amsterdam
waren, soms ook als de gastvrouw in Kopenhagen was. Maar in dat laatste geval
gaat de niet-bewoning over in ‘ingebruikgeving’ van de gehele woning. En dat is
hoe dan ook verboden, ook al vraag je er
geen huur voor. Dit geval is niet voor een
rechter gekomen. De cliënte heeft haar
woning opgegeven onder sterke druk van
de corporatie. Ze was buitenlandse, begreep het slecht, kon niet tegen de stress,
had er geen tijd voor en was geschoffeerd
door de nogal onfatsoenlijke corpora
tiemedewerkers die men dan tegenkomt.
Het geval van niet-bewoning van de
eerste cliënte liep wel uit op een kort geding. In haar huurcontract was niet opgenomen dat ze haar hoofdverblijf op
de woning moest hebben. Dat komt tegenwoordig niet veel meer voor en dan
zijn er veel meer mogelijkheden. Men

kan een woning zelfs als pied-à-terre ge
bruiken. Helaas kwam ze voordat de relatieproblemen waren begonnen zelfs daar
niet echt aan toe. Maar op de zitting kon
ze de moeilijkheden in de relatie discreet
en toch overtuigend benoemen. De kantonrechter had bovendien begrip voor de
moderne ontwikkelingen die in de situatie van die cliënte tot uitdrukking waren
gekomen.Hij vond dat het recht met die
maatschappelijke ontwikkelingen moest
meegaan. Wat zeker ook meehielp was
dat de advocaat van de verhuurder een
nogal retorisch betoog hield, waarin hij
mijn cliënte en haar vriend consequent
bij de voornamen noemde, met een air
alsof het verwende welvaartskinderen
waren. Dat irriteerde de rechter. In ieder
geval kon ze haar woning houden.
Met regelmaat moet ik de vraag beantwoorden hoeveel dagen per week, of
maanden per jaar iemand als huurder
verplicht is op de huurwoning te zijn.
Daar is geen eenduidig antwoord op
te geven is. De werkelijkheid is veel geschakeerder dan mensen bedenken. En
de grenzen van de schakeringen zijn onduidelijk. Bovendien verandert de maatschappij, en daarmee de oordelen over
wat ‘normaal’ is. Tenslotte zijn er nog tal
van niet juridische factoren die invloed
uitoefenen: stressbestendigheid, beheersing van het Nederlands, de advocaat
van de tegenpartij, de rechter, enz.
Dit gemis aan eenduidigheid is voor
cliënten vaak een zorg en voor de rechtszekerheid problematisch. Maar dat komt
voort uit de veelvormigheid van het leven. Veranderingen en veranderende
opvattingen komen voort uit de onbedwingbare kracht van het leven. Dat
heeft zijn eigen charme.
Peter Commandeur
Woonspreekuur d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
Woensdagmiddag van 14 tot 17 uur
Woensdagavond van 19 tot 20 uur
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In maart en april 2010 besprak de Bewonersraad
Nieuwmarkt vooral de werkzaamheden die dit jaar in de
buurt worden uitgevoerd en
de plannen voor de komende
jaren. Voor de ontwikkelingen in en rond Buurtcentrum
De Boomsspijker wordt
verwezen naar het artikel elders in dit nummer.

Parkeergarage Oosterdok
Stadsdeel Centrum en de
centrale stad gaan door met
de voorbereidingen van een
parkeergarage op de plaats
van het bussenplatform
op de hoek van de Prins
Hendrikkade en de
Oosterdoksdam. Eventuele
uitvoering van de plannen
is nu al vertraagd. Afbraak
van het bussenplatform
is voorzien voor 2012,
waarna de bouw van een
ondergrondse garage
met twee parkeerlagen
zou kunnen beginnen.
Ook de herinrichting
van de aanlegsteigers
voor woonboten aan
en om het platform is
vertraagd. Optimistische
berekeningen gaan ervan
uit, dat 70 procent van de
500 parkeerplaatsen wordt
bezet door bewoners van
de Nieuwmarktbuurt en het
Wallengebied. Dan zouden
er meer auto’s staan dan
nu op de Geldersekade,
Prins Hendrikkade, Oude en
Kromme Waal en Binnenkant
kunnen parkeren. De
voorlopige prijs van een
bewonersvergunning wordt
€ 30,- per maand. Dat levert
een fors exploitatietekort
voor de parkeergarage
Oosterdok op. Om dat
te dekken wordt de
parkeervergunning voor
alle binnenstadbewoners
duurder.

Straatonderhoud
Er staan dit jaar nogal wat
wegwerkzaamheden in de
buurt op stapel. Inmiddels
is begonnen aan het traject
Sint-AntoniesbreestraatNieuwmarkt-Geldersekade.
Na het omdraaien van de
rijrichting en de instelling
van eenrichtingsverkeer
volgt herprofilering van de
rijweg. Een nieuw kruispunt Geldersekade-Prins
Hendrikkade met toegang
tot de toekomstige ODE-brug
gaat gepaard met omvangrijke zomerwerkzaamheden.
Ook wordt een aantal straten aangepakt. Er
wordt een nieuw wegdek op (delen van) de
Raamgracht, Groenburgwal,
Kloveniersburgwal, Oude
Schans, Rechtboomssloot
en Kromme Waal gelegd.
Misschien, als de financiën het toelaten, komt de
Binnenkant er bij. De boombakken op het Siebelishof
zijn gebarsten. Ook het asfalt
moet worden aangepakt. Het
Keizersplein wordt verbeterd, inclusief de speelvoorzieningen voor kinderen.

De sloopkogel van Jan Sierhuis

worden vijf stations aangepakt. Daarna wordt het hele
systeem nog getest en in april
2011 moet het operationeel
zijn. Mensen die boven het
metrostation wonen zullen
het merken als de installatie
aangaat. Dat gebeurt tenminste twee keer per jaar om
na te gaan of alles nog werkt
en verder bij calamiteiten.

Metrostation Nieuwmarkt
Het metrostation
Nieuwmarkt is gesloten
vanaf zaterdag 10 juli tot
en met zondag 15 augustus 2010. Er komst geen vervangende bushalte op de
Nieuwmark, wel een buspendeldienst tussen Centraal
Station – Prins Hendrikkade
– Valkenburgerstraat (halte
hoek Jodenbreestaat) richting Amstel Station v.v..
De werkzaamheden die deze
zomer in de metrostations
worden uitgevoerd moeten
de brandveiligheid en de
luchtverversing Boven de stations komen grote afzuigkappen waarmee rook en hete
lucht naar boven kan worden
geblazen. In vijf weken tijd

Volgend jaar wordt een aantal verrommelde oostlijnstations heringericht. Architect
Maarten van Bremen werkt
aan een basisontwerp met
een aantal vaste elementen
(kleuren, verlichting, materiaalgebruik). Daarop kan per
station worden gevarieerd.
Omwonenden van de metrostations kunnen volgens
de architect hun wensen en
voorkeuren kenbaar maken.
Vraag is of er binnen het basisontwerp plaats blijft voor
de bestaande kunstwerken
en decoraties in het station
Nieuwmarkt. Vrijwel alle bewoners die aan de discussie deelnamen blijken daar
aan te hechten. Dat geldt
ook voor de kunstenaars Jan

Sierhuis, Louis van Gasteren
en Bert Griepink die destijds
(1984) op verzoek van de
buurt aan de inrichting meewerkten. Ze discussieerden
mee en gaven te kennen ook
hun medewerking aan de
herinrichting te willen geven.
Hun vrees dat alle kunstwerken verwijderd zouden worden werd weggenomen. Ze
hebben er eerder bij de gemeente op gewezen, dat de
kunst in het station momenteel ernstig verwaarloosd is.
Opknappen en uitvoering in
duurzame materialen is een
minimumeis. Verder staan
ze open voor verandering,
behoud en vernieuwing
De Bewonersraad zal de verantwoordelijke wethouder
een brief schrijven over de
wensen van bewoners en
kunstenaars en er op aandringen nauw bij de besluitvorming betrokken te blijven.
Met dank aan Mieke
Lokkerbol.
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