
...op zoek naar een 

penningmeester  
OpNieuw heeft een zogeheten 
bestuur-op-afstand. Dat houdt in dat 
het bestuur zich niet bemoeit met de 
inhoud van de uitgave. Samen met 
de hoofdredactie wordt er één keer per 
kwartaal vergaderd. Veel communicatie 
verloopt per mail en de meeste werk-
zaamheden kunnen thuis uitgevoerd 
worden.

Verwacht wordt:
 • Op een korte, heldere manier 

financiële verantwoording afleggen 
 • Kennis van mogelijke subsidies
 • Kort en snel in communicatie
 • Proactief op de hoogte houden
 • Signaleren bij bijzonderheden 
 • Kwartaalrapportage plus advies

Dus:
 • financieel onderlegd?
 • kennis van administraties? 
 • een teamspeler?
 • goede zin in deze taak?

 mail dan naar bestuur@opnieuw.nu

sinds 1983 
Blad van de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt
maart 2023
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 JANNE 
Het Terras
 

p de torens van de Waag
 steken de spitse puntdaken nog steeds    
 uitdagend de lucht in. De lucht was 
 net zo grijs als de leisteen en het zink 
waaruit zij zijn opgetrokken. Een motorrijder met 
Napoleoncomplex daverde voorbij. Telkens nadat hij 
even moest afremmen gaf hij een paar keer vol gas. 

COL
UM
N

O
Het klonk als een knetterende klapscheet die wel 
stonk, maar anders en minder lekker dan eentje van 
jezelf, nadat je hebt gewapperd met de lakens. De 
bezoekers van het terras keken verstoord en hoofd-
schuddend op van hun drankjes en onderbroken 
gesprekken. De meewarigheid was even snel vervlogen 
als de uitlaatgassen van het overmaatse ronkende 
machomonster. De knallende echo’s die verderop op 
de Kloveniersburgwal om de haverklap werden voort-
gezet stierven spoedig weg en het terras hervatte zijn 
gebruikelijke geroezemoes en glasgetinkel. Serveer-
sters liepen af en aan met dienbladen op uitgestrekte 
vingers, die hun sierlijke manier van bewegen professi-
oneel benadrukten. 

Een dik meisje met helblauw haar stak de Nieuw-
markt over. Haar witte blote buik die boven haar wijde 
spijkerbroek uitpuilde trilde bij iedere stap. Je kunt 
je afvragen of ze die niet beter had kunnen verhullen 
met aangepaste kleding maar anderzijds was het wel 
moedig  om daar mooi schijt aan te hebben. Het was 
maar net hoe je je vrijheid wilde demonstreren. Net als 
dat blauwe haar. Op het terras keek niemand er van 
op. Evenmin toen van de andere kant een jongedame 
kwam aangewandeld met haar zo knalrood dat zelfs 
een verstokte snelheidsovertreder er meteen voor op 
de rem zou gaan staan. Zelfs die opgefokte motorrij-
der, maar die was al in rook opgegaan.

Ik besloot om mijn spierwitte oudemannenhaar te 
laten zoals het was. Min of meer automatisch liet ik 
daarna een aantal andere zaken die ik tijdens mijn 
leven achterwege had gelaten de revue passeren. 
Paardrijden, parachutespringen, ballonvaren, 
bungeejumpen. Sportvissen, voetballen, break-
dancing. Tatoeages, piercings, partnerruil, naar de 
hoeren. Had ik iets gemist? Wie weet? Maar het ziet er 
niet naar uit dat er nog een inhaalslag in het verschiet 
ligt.

Ter compensatie maakte ik in gedachten een lijstje 
van de schrijvers die ik onlangs had gelezen. Een 
allegaartje: Umberto Eco, Arnon Grunberg, Peter 
Buwalda, Alice Walker, William Faulkner, Gerard Reve, 
Herman Brusselmans, Hella Haase, Griet op de Beek, 
Ilja Pfeiffer, Anna Enquist, Arthur Japin, Dan Brown, 
Gunther Grass, Herman Hesse, Leon de Winter, Kees 
van Kooten, Harold Robbins, Simone de Beauvoir, Saul 
Bellow, Michael Frijda, Albert Camus.… Mijn literaire 
inventarisatie werd onderbroken door de komst van 
mijn goede vriend M., die met zijn gebruikelijke 
pretoogjes aan mijn terrastafeltje aanschoof. Hij zat 
nog maar nauwelijks toen een donkerblauwe truck 
met hoge snelheid voorbijschoot, niettemin nog 
langzaam genoeg om het bedrijfsmotto dat de gehele 
zijkant van het voertuig besloeg te kunnen lezen: 
‘Vertrouwd Veilig Vernietigen’. Wij vroegen ons af of 
het milieuvriendelijke gaskamers betrof. Het deed me 
denken aan die keer dat ik een truck passeerde in de 
buurt van Palm Springs, California waarop te lezen 
stond: ‘Did You Pray Today??’, alsof men bij het nalaten 
daarvan een fikse boete kon verwachten, of, nog veel 
waarschijnlijker: een ‘One Way Ticket to Hell’. 

De terrassen zaten vol, het was weer ouderwets druk 
op de Nieuwmarkt, en zoals mijn goede vader altijd zei 
als hij vanaf ons balkon aan zee de voorbijgangers op 
de boulevard in ogenschouw nam: ‘De komedianten 
trekken voorbij’. 



OpNieuw 5

‘Ik ben geboren in het jaar van de 
hond, dus ik ben trouw, waaks en 
brutaal. En al mijn vrienden ma-
ken dat mee, dus geen flauwekul 
met me uithalen, want ik bijt, ik 
bijt door.’ Aldus Helen Knopper in 
een interview, begin vorig jaar *. 
Een typering die getuigt van zelf-
kennis, al wil ik er nog wel iets 
aan toevoegen: ze was gastvrij, 
geïnteresseerd, vol humor, zeer 
aanwezig, en beschikte over een 
scherpe geest en een ijzersterk 
geheugen.

Helen heeft een groot deel van 
haar lange leven in de Nieuw-
marktbuurt gewoond. Ze was 
beeldend kunstenares en schrijf-
ster, en een opvallende per-
soonlijkheid. In haar jonge jaren 
danste ze soms uitdagend in café 
’t Hoekje, slangenmens werd ze 
genoemd. Later is ze lichamelijk 
wel wat strammer geworden, 
zo gaat dat nu eenmaal (ook al 
zei ze in dat interview ‘ik kan 
het nog, maar ik ga het hier niet 
doen’), maar haar geest bleef 
tot op het laatst onverminderd snel, lenig, wendbaar 
en jong. Lezers van haar laatste boeken zullen dat 
beamen, zelf heb ik het niet alleen als lezer ervaren, 
maar ook als haar gesprekspartner en scrabble-
tegenstander.

Een gesprek met Helen was altijd intens, zoals alles 
wat ze deed intens was. Geen koetjes en kalfjes, 
maar spijkers met koppen. Af en toe even een lichte 
noot, even lachen, even een kersenbonbon, daarna 
weer serieus, geconcentreerd. Ik werd er weleens een 
beetje moe van, zij niet. Bij het scrabbelen ging het 
niet alleen om winnen, al wilde ze dat wel heel graag, 
maar ook om de mooie vondsten, die beloond werden 
met een extra kersenbonbon. De Van Dale lag wel 
klaar, maar was niet alleenzaligmakend. Elk woord dat 
je overtuigend kon verdedigen werd goedgekeurd. 
Bij voorbeeld boekenbaljurk (ik had ‘boeken’ gelegd, 
Helen maakte er boekenbaljurk van; alle zeven letters, 
dus 50 punten extra).

Half mei vorig jaar belde Helen me op. Er kon niet 
meer gescrabbeld worden, want er moest weer een 
boek geschreven worden, dat voelde ze, en daar had 
ze al haar energie voor nodig. Ik heb haar daarna niet 
meer gezien totdat ze me begin november uitnodigde 
om op bezoek te komen. Op 9 november heb ik dat 
gedaan. Het gebruikelijke ritueel: kopje cappuccino, 
kersenbonbons, toffees, koekjes, praten over boeken 
en over onszelf. Het was ook een afscheidsgesprek, dat 
had ze al gezegd toen ze me uitnodigde. Haar lichaam 
was op. Ze ging steeds moeilijker lopen, vertelde ze, 
had steeds meer last van ademhalingsproblemen. (Ik 
moest denken aan de titel van een van haar boeken: 
Het loopt, het ademt, het leeft). Ze kon niet meer naar 
buiten om boodschappen te doen, zelfs kater Bommel 
uitlaten op het Siebbeleshof was eigenlijk al teveel, en 
bovenal, ze kon niet meer schrijven, had daar de ener-

gie niet meer voor. Van haar 
nieuwe boek waren ongeveer 
vijftien pagina’s geschreven, 
dat was alles. Het was genoeg 
geweest, en haar huisarts en de 
scen-arts waren het daarmee 
eens. Ze was niet bang voor de 
dood, en dankbaar voor wat 
het leven haar gebracht had. 
We praatten nog wat door over 
boeken, met dezelfde inten-
siteit als altijd, na een uurtje 
namen we afscheid van elkaar.

Helen is op 7 december 2022
overleden. Ze is begraven op 
Sint Barbara. Bommel woont 
nu in Westzaan, in een huis 
met een grote tuin, en maakt 
het goed. Helens boeken zijn te 
koop bij boekhandel Pantheon. 
Beeldend werk van haar is 
nu te zien bij Prent&Boek, 
Zuiderkerkhof 3. 

1934 – 2022

Helen Knopper
Maarten Henket

*
https://www.youtube.com/watch?v=lUd3U4L4iK8

in memoriam
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?John ter Marsch 

In haar werkzame leven was Fini gezinsverzorgster, 
een veeleisend beroep – werk waarvoor je heel stevig 
in je schoenen moet staan. De gezinnen waar zij 
werkte gingen veelal gebukt onder complexe 
problemen en zij moest met energie en improvisatie-
vermogen de boel zoveel mogelijk op de rails zien te 
krijgen. En dat deed ze, heel solidair. Op een gegeven 
moment wilde Fini haar leven meer verdieping geven 
naast al dat zorgverlenen, hoe goed haar dat ook 
afging. Geschiedenis studeren; dat wilde ze. Maar op 
haar leeftijd en met haar opleiding was de universiteit 
toch wel een ver verwijderd nevelig bastion. Dat 
veranderde plotseling toen ze het tweedekans-
onderwijs ontdekte, zoals dat gegeven werd op de 
Joke Kool-Smit School. Ze was van meet af aan 
enthousiast. Ze vond de grondslag van de school 
geweldig: onderwijs voor iedereen die het nodig had 
– ze ontdekte dat studeren haar goed af ging, ze 
genoot van de sociale kant van het onderwijs, kon 
goed overweg met de docenten en was groot fan van 
het boekenfonds. Daarbij kreeg ze het diepe gevoel 
van geluk dat een mens ervaart als het zich kan 
ontplooien. Het moet een van de gelukkigste perioden 
van haar leven zijn geweest.
 
Toen vroeg ik haar  – als het ware – ‘Wat zou jij doen 
als je zoveel geld in de schoot geworpen kreeg?’ 
En ze antwoordde – als het ware – ‘Steun de school. 
Dat is belangrijk. Geef het geld aan het boekenfonds’. 
Het Boekenfonds was een briljante uitvinding van 
docenten en medewerkers waardoor de leerlingen 
geen kostbare boeken hoefden aan te schaffen maar 
de nodige lesmaterialen konden lenen tegen een 
vergoeding. En zo is het gegaan. De reisbeurs ging uit 
haar naam naar het boekenfonds. Het kwam precies 
op het goede moment in capabele enthousiaste 
handen waardoor de basis werd verstevigd waarop het 
fonds zich kon ontwikkelen tot wat het nu is. Het gaf 
momentum aan de consolidatie die toen op handen 
was. En zo doet het merkwaardige figuur zich voor 
dat al diegenen die ooit de reisbeurs bijeen hadden 
gebracht in feite een bijdrage hebben geleverd aan 
de studiefaciliteiten van vele leerlingen, een gedachte 
die Fini absoluut toegejuicht zou hebben. Het 
Boekenfonds draagt na 40 jaar nog steeds haar naam: 
Het Fini van Feggelen Boekenfonds. 

Het Fini van Feggelen Boekenfonds van het Joke Smit College 

Vrijdag 6 november 1981 overleed Fini van Feggelen, 41 jaar oud. Zij was leerling van de 
Joke Kool-Smitschool – zoals het toen in de volksmond heette - waar ze het staats-
examen vwo behaalde. Vervolgens slaagde ze ook voor het colloquium doctum aan de 
Universiteit van Amsterdam waarop ze zich inschreef als eerstejaars student geschie-
denis. Het noodlot schikte echter anders. Nog voor de eerste colleges waren begonnen 
werd ze plotseling ongeneeselijk ziek. De laatste weken van haar leven bracht ze thuis 
door, dag en nacht liefdevol verzorgd door huisgenoten buren vrienden en vriendin-
nen. Moeilijk en erg droevig, maar er was veel goede hulp. 

Niet lang na haar overlijden gebeurde er iets eigenaardigs. Ik ontving plotseling 
en totaal niet verwacht een fors bedrag aan contant geld, bedoeld als reisbeurs, 
compleet met reisgids voor het land waar ik geboren ben, Indonesië. Het bedrag 
was een uiting van steun, van troost, bijeengebracht door vrienden buren huisge-
noten en kennissen – een monumentaal lief gebaar dat me nog steeds ontroert. 
Het geld zou echter een heel andere reis gaan maken.

De huidige beheerders van het 
Boekenfonds willen graag meer 
over haar weten en zochten 
daarom contact. Ik ben op het 
College geweest en ik heb ze 
over haar verteld – we waren, 
ten slotte, samen. Maar wie 
herinneringen aan Fini heeft, 
verhalen en anekdotes, hetzij 
kort, hetzij lang, wordt van 
harte uitgenodigd die te delen 
met

s.zeelenberg@rocva.nl 
(docent aardrijkskunde, tevens 
beheerder Boekenfonds)
of met
(schrijver dezes)
johntermarsch@zonnet.nl 

Draag bij tot meer betekenis 
dan alleen een naam!

Over de vorm waarin die 
betekenis wordt gegoten wordt 
nog nagedacht.

Oproep
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Klimplanten en
 vleermuizen – 

Ja! 

Het Pentagon met draden en groene dakjes
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De bewoners van het Pentagon willen dolgraag 
vergroenen. Er zijn al wat successen met de groene 
dakjes van alle trappenhuizen en het ronde plantsoen 
wordt terwijl je ernaast staat omgespit door de buurt-
kat, en schoongehouden door de bewoners. Maar meer 
groen en diertjes is wat de bewoners graag willen. Ik 
was met name geïnteresseerd in de vleermuizen en 
een rondje lopen met de buren is wat mij betreft altijd 
winst, dus ik was erbij.

Verslag en foto’s Louke Spigt 

Om de nieuwe initiatieven kracht bij te zetten met meer kennis 
en ook gewoon omdat het heel leuk is, hebben de bewoners 
stadsbioloog Koen Wonders gevraagd om langs te komen en 
zijn verhaal te vertellen. Onderwerpen waren klimplanten en 
vleermuizen. Hoe krijgen we ze hier? Maar er is heel veel meer 
informatie uitgewisseld. 

We kennen in de stad vooral dwergvleermuizen en rui-
ge dwergvleermuizen, al is hun aantal op het Pentagon 
waarschijnlijk nul, want de muurgleufjes waardoor de 
vleermuisjes naar binnen klimmen zijn maagdelijk. 
Er zouden sporen van geklim moeten zijn. Ze zitten 
graag in de spouwmuren van nieuwere woningen, 
tenzij er geïsoleerd is met schuim, dan past er geen 
vleer meer tussen. Dwergvleermuizen zijn 3,5-8 gram 
zwaar, met lange smalle vleugels met een spanwijdte 
van 18-24 cm. In de Zuiderkerktoren zitten ze wel. Ze 
zijn ontdekt tijdens de renovatie en kregen meteen 
hun eigen ingang. Dat kun je zien als je naar boven 
kijkt vanaf de kruising Zandstraat/Zanddwarsstraat 
(zie voorplaat). Het debat of ze geen last hebben van 
de prachtige historische herrie van de klokken is nog 
gaande. Maar feit is dat ze er zitten, dus het zal geen 
grote hinder opleveren voor de diertjes, die in hele 
andere frequenties luisteren dan mensen. 
Vleermuizen verkassen graag en vaak en 
dat maakt hetgunstig voor het Pentagon 
om daar kastenop te hangen in de donker-
ste en hoogste hoeken. Vleermuizen kunnen
met hele groepen mannetjes bij elkaar 
zitten, maar ook met groepjes moeders met 
hun kroost. Je zou ze dan met z’n dertigen 
heen en weer kunnen zien fladderen tussen 
de kasten. Met maximaal tien van die 
kasten zou het ideaal zijn voor ze om hier 
te wonen. 

Isoleren en dakvernieuwingen zijn voor de mussen 
en sperwers en dergelijke de reden dat ook voor hen 
sprake is van woningnood. Niets menselijks is ze 
vreemd. Als die daken wel meteen ook een tuintje met 
inheemse planten zouden krijgen, waar insecten graag 
vertoeven en een vogelhuisje hier en daar, zou dat voor 
de stadsbiotoop ideaal zijn. En een goeie stap naar kli-
maatverbetering. Je zou kunnen stellen dat daarmee 
iedereen wint. Groene daken en tuinen en straten zijn 
gunstig voor het gemoed van mensen en helpen met 
de extremere weertypen die we ervaren. Dat er dan in-
secten op afkomen is enorm handig voor vogels en dat 
gezang iedere ochtend is fantastisch voor je humeur. 
Dat is wetenschappelijk aangetoond de beste start van 
je dag. Alleen de vogelpoep hè? Maar daarvoor is het 
strategisch aanbrengen van nestkasten weer een goed 
idee.  

De bewoners van het Pentagon hebben niet direct ‘nee’ 
gekregen van de woningbouwvereniging, het moet wel wachten 
tot er groot onderhoud gepleegd wordt. Dat schuift in de 
planning steeds een jaartje op en zo lijkt het intussen wel op 
een ‘nee’. Diepe zuchten van de bewoners, want prachtige 
plannen voor klimplanten met foto’s van hoe het er uit zou 
kunnen zien, zijn niet meer van de netvliezen af te krijgen. 
Dus met frisse moed gaan zij het volgende traject in. 

We kregen vandaag goeie tips 
te over. Struiken waar mussen 
in zitten. Die zijn daardoor be-
schermd en mogen niet wegge-
haald. Als de struiken ziek zijn, 
moeten ze vervangen worden. 
De planten moeten inheems 
zijn, want de dieren zijn ook 
inheems en op die manier werkt 
het ecosysteem nou eenmaal 
het best. Op internet kun je een 
gids vinden, waarop alle planten 
staan, dus dat uitzoekwerk is 
niet eens meer nodig. Als leek 
durf ik te stellen dat diertjes in 
de natuur zich uiteindelijk zo 
zullen aanpassen aan wat er ge-
beurt, dat uiteindelijk alles weer 
inheems heet, maar dat is wel 
de lange route natuurlijk. Wat ik 
als leek ook weet is, dat ik niet 
vaak genoeg aandacht aan mijn 
balkon besteed om er succes te 
boeken met planten. Dus hoe 
blij was ik om te horen dat een 
grote bak met bouwzand die je 
nooit water geeft, heel gunstig 
is voor wilde bijen. Precies het 
soort tuinieren waar ik goed in 
ben.

Hoe?

Koen die muurgleufjes aanwijst
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Een groene-boeken-plank in de Pintobieb
Dat het met het groen in onze buurt dankzij de inzet 
van vele bewoners goed gaat, moge blijken uit de immer 
uitdijende gevel-, dak- en kadetuinen. 
 Een beetje inspiratie over opzet en aanpak van zo’n 
tuin kan iedereen natuurlijk wel gebruiken. Daarom stelt 
Mariken de Goede (voorzitter van Stichting Amstergaard 
en onvermoeibare trekker van De Ruijtergaard op de 
De Ruijterkade) haar tuinboeken ter beschikking, 
zoals bijvoorbeeld het prachtige On the Necessity of 
Gardening, An ABC of Art, Botany and Cultivation (2021, 
Valiz/Centraal Museum).
 Een fijne start voor een – naar wij hopen – bloeiende 
boekenplank voor alle gevel-, dak- en kadetuiniers in 
onze buurt, met en zonder ervaring. Kom dus naar de 
Pintobieb om groene boeken te lenen en voeg gerust 
eigen boeken toe aan de verzameling. De groene 

boekenplank wordt hopelijk een startpunt om ervaringen uit te wisselen. 

De feestelijke opening’ van de Groene Boekenplank vindt plaats op 
vrijdag 24 maart om 17:00 u in Huis De Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69.

Namens Actiegroep Nieuwmarkt Groen en Stichting Amstergaard, 
Sandra Rottenberg

Centrum Begroot 
2023

Wijkbudgetten
Centrum Begroot gaat weer van start! Hét 
project waar bewoners, maar ook onderne-
mers en  maatschappelijke organisaties 
bepalen wat belangrijk is in hun buurt.

Jaarlijks stelt Centrum Begroot een budget beschik-
baar voor de bewoners uit stadsdeel Centrum om op 
eigen initiatief hun buurt gezelliger, mooier of groener 
te maken. Dit jaar doen we het alleen anders dan u van 
ons gewend bent. Op advies van de stadsdeelcommis-
sie wordt het beschikbare budget opgedeeld in wijken. 
Dit betekent dat iedere wijk in Centrum een eigen 
budget krijgt bedoeld voor de plannen die in die wijk 
worden ingediend.

Ook Lastage/Nieuwmarktbuurt krijgt dus een eigen 
budget bedoeld voor plannen uit die buurten. 

Van maandag 27 februari tot en met maandag 
27 maart kunt u een plan insturen op 
centrumbegroot.amsterdam.nl

Bij het indienen selecteert u de wijk 
waarvoor het plan bedoeld is. In juni 
en juli stemmen bewoners vanaf 12 jaar 
uit Centrum op hun favoriete plannen 
in hun buurt. In de stemronde kunt 
u alleen stemmen op de plannen in 
uw buurt. De plannen met de meeste 
stemmen die binnen het budget passen, 
worden uitgevoerd door de planindiener 
zelf of door de gemeente.
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Het is nog steeds erg prettig verblijven 
in Huis De Pinto voor wie een studie- of 
werkplek zoekt. Of een uitgelezen boek 
wil ruilen in de ruilbibliotheek. Daarnaast 
is er een ruim gesorteerde leestafel. 

 Geopend op werkdagen 
 tussen 10:30 en 17:30 en op zaterdag 
 tussen 13:00 en 17:00

Ook huren van de ruimtes is mogelijk. 
Voor meer informatie: huisdepinto.nl



Het Hoge Woord
linke luisterliedjes en 

gevaarlijke gitaargedichten

 tekst en vocalen  Janne Buurman  
 gitaar  Eric Feltzer

zondag 16 apri | 15:00 u
Studio Pepa Canel
Koningsstraat 15
1011ES Amsterdam
www.studiopepacanel 
+31623142713

zondag 7 mei | 15:00 u
Torpedo Theater 
St. Pieterspoortsteeg 33 
1012HM Amsterdam
reserveren@torpedotheater.nl 
020-4284993

Het Hoge Woord 
Moet Eruit

jannebuurman@yahoo.com 
06 41571493 (incl. Whatsapp)
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Reportage Ingrid Gercama Illustraties Nanny Kok

Amsterdam - Het is nogal een vuurdoop. Met een 
zware houten roeispaan in de hand zit jullie razende 
reporter in een houten reddingssloep samen met 
negen sterke roeiers van ‘t Juiste Tuig, de roei-
vereniging van de Kromme Waal 5. De volle maan 
schijnt over het Amrath hotel, en de wind is wat ijzig 
op deze donderdagavond in december. Een korte 
instructie volgt, maar veel tijd om te wennen is er 
niet: de stuurman manoeuvreert onze sloep direct de 
gracht op. 
 ‘Als de stuurman straks laten lopen zegt, dan doe 
je dat’, zegt Laurens van Herpt, die naast me zit en de 
instructies die de stuurman zo nu en dan brult (‘looop-
pennnn’) nog even snel voor mij vertaalt. Als je de 
riemen niet snel genoeg loslaat, kunnen ze tot 
splinters worden geslagen op een van Amsterdam’s 
honderden stenen bruggen. Het is wel eens eerder 
gebeurd en het is duur om de riemen de vervangen, 
volgens het lid van ‘t Juiste Tuig. 

Stoere vrouwen, antieke boten
‘t Juiste Tuig werd in 1988 door een aantal enthousias-
te sloeproeiers opgericht. Langzaam is de vereniging 
gegroeid naar ongeveer 70 leden voor drie sloepen. 
De sloepen worden gebruikt door vijf verschillende 
teams; vrouwen, mannen, oud en jong – iedereen roeit 
mee. Elke week op maandag, dinsdag, donderdag en 
zondag wordt er door de vereniging recreatief geroeid, 
soms over de Amsterdamse grachten maar vaak tot 
ver op de Amstel.
 De techniek is lastiger dan ik dacht. Blijkbaar moe-
ten roeiers krachtig hun riem (niet te diep) synchroon 
in het water zetten (en dus niet zo plonzend en onhan-
dig als ik het doe). Mijn voeten zijn in stoffen beugels 
geklemd, en de riem glipt soms mijn handen uit. 
Ondanks mijn gekluns blijft de boot geduldig.

Op de Amstel worden mijn handen langzaam weer 
warm, en kan ook ik van het Amsterdam Light Festival 
show genieten. Elk jaar roeit de vereniging traditiege-
trouw langs de lichtinstallaties. ‘Ohhhhhh, wat mooi’, 
klinkt het uit de boot, terwijl de mannen en vrouw (een 
gast, net als ik) behendig langs zo’n belicht gevaarte 
roeien. Op de brug staat een voorbijganger die de 
roeiers herkent en vrolijk groet. ‘Toeschouwers krijg 
je wel vaker’, zegt Laurens. In de zomer nemen horden 
toeristen foto’s van de ploeg met hun houten boten.  

De redactie van OpNieuw voer een avond mee met 
‘t Juiste Tuig, een van Amsterdams oudste sloeproei-
verenigingen. De club, die haar boten op de kop van de 
Kromme Waal parkeert, bestaat dit jaar 35 jaar.

Op het water zijn we eender

Niet erg hoor, als je me per ongeluk 
een knietje geeft
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Laurens snapt wel dat wel dat de boten publiek 
aantrekken: de sloepen hebben immers historische 
waarde. De Kromhout, de blauwwitte reddingssloep 
waarin ik meevaar, werd al tijdens de Duitse bezetting 
in de Tweede Wereldoorlog gebouwd. De reddings-
sloep was toen een belangrijk veiligheidsonderdeel 
van een vrachtschip van de Stoomvaartmaatschappij 
‘Nederland’ (SMN). Het schip werd in 1943 te Vlissingen 
in de Noordzee gelaten. 

Ook nu bevaart Kromhout af en toe nog het ruime 
sop. Elk jaar roeit een afvaardiging van ‘t Juiste Tuig 
de Harlingen-Terschelling race, een 34 kilometer lange 
race over de Waddenzee. ‘Dat kan zwaar zijn’, zegt 
Edda Heinsman van de damesboot de Moos. Drie uur 
lang roeit haar ploeg stoere vrouwen dan achter elkaar 
over de woeste golven. Ook doen de vrouwen mee aan 
de Amsterdamse Grachtenrace, een 23 kilometer lange 
wedstrijd in oktober. 

Allerlei soorten mensen 
Indrukwekkend vind ik het wel, vertel ik ‘t Juiste Tuig 
als we de Kromme Waal weer in varen. Na twee uur 
roeien beginnen mijn ongeoefende armspieren al wat 
slapjes aan te voelen. Nog even de riemen opruimen, 
niet op de gladde vlonder uitglijden, en dan de derde 
helft. 
 Op weg naar café Captein & Co op de kop van de 
Binnen Bantammerstraat en de Kromme Waal, steekt 
mijn mede-roeier Peter Henk Steenhuis van wal*. De 
roeivereniging wil graag nieuwe en vooral jongere 
leden aantrekken, vertelt hij, want de roeisport ver-
grijst snel. Roeien zou veel problemen van deze tijd 
verhelpen, volgens hem: ‘Het is goed tegen faalangst’. 
Je merkt immers snel dat je beter wordt. Ook zorgt de 
sport voor buurtcohesie. 
 Vanavond zit er inderdaad een eclectisch gezel-
schap verbroederd om tafel: een architect, kunstenaar 
en een redacteur bij een grote krant. Achter de bar, 
tussen de flessen sterk, staan alle bekers die door 
de club zijn gewonnen. Cosmas Bronsgeest, die op 
de Kromhout roeit, bestelt een biertje voor de hele 
club. Jochem trakteert op een mandje met patat voor 
de groep. ‘Allerlei soorten mensen vind je hier, in de 
vereniging’, vertelt Bronsgeest, die het een groot plus-
punt van de club vindt. Het mooiste: ‘Op het water zijn 
we allemaal gelijk’.

* Ben je 18 jaar of ouder dan 
mag je op een donderdagavond 
komen proef-roeien.
>> info@hetjuistetuig.com 
>> https://www.hetjuistetuig.com

Sloeproeien: Een tak van de roeisport 
die gebruik maakt van sloepen die 
oorspronkelijk dienstdeden als 
reddingsboot op zeeschepen of 
walvisjagers, wordt populairder
volgens de Landelijke Federatie 
Sloeproeien. Er zijn ongeveer 150 
verenigingen met ongeveer 198 
roeisloepen in Nederland. In 
Groot-Brittannië, Verenigde Staten, 
Finland en Italië en onze buurlanden 
België, Duitsland, Frankrijk, worden 
wedstrijden georganiseerd. 

Je krijgt het vast snel te pakken

Au! 
geen probleem

Zooo, nu gaat ie wat beter
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Op zoek naar een speeltuin? 
Via de speeltuinenroute van Team Sportservice Amsterdam 
krijg je een goed overzicht van de speeltuinen bij jou in de 
buurt. Bij elke speeltuin op de route hoort een leuk weetje, 
een vraag of een doe-opdracht. Scan de QR-code of ga op 
internet naar play.seppo.io, en log in met de code: D8572B. 
Dan wijst de rest zich vanzelf! 
Voor vragen kun je contact opnemen met Barbara via 
bvanderteems@teamsportservice.nl

De Wijnerij in de 
Binnen Bantammerstraat 

zoekt een nieuwe eigenaar voor 
een uilenverzameling die door een 

buurtbewoner is gedoneerd

Foto’s Suze Commandeur
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We hebben Big Tech massaal omarmd. Maar is het een warme om-
helzing of een verstikkende wurggreep? Kom op Witte Donderdag 
naar Waag Open en word getuige van een spectaculaire theater-
performance waarbij Bachs’ Matthäus-Passion door de synthesizers 
vloeit.  

De dagen dat Big Tech, data-verhandelend en bubbel-creërend, 
ongestoord zijn gang kon gaan zijn voorbij. Maar echte spijt en 
verandering blijft uit. In The Silicon Passion gaat theatercollectief 
de Transmissie (David Schwarz en Derk Stenvers) op zoek naar een 
uitweg uit de put die technologie voor ze heeft gegraven. Op zoek 
naar een nieuwe relatie met Big Tech.

Hierbij halen ze inspiratie uit één van de belangrijkste verhalen 
over boetedoening: de kruisiging. Met Bachs’ Matthäus-Passion, 
live synthesizermuziek, audio- en video-technologie en een parade 
van kleurrijke personages zoeken ze wie of wat er precies aan het 
kruis genageld moet worden, en hoe de wereld er na een weder-
opstanding uit zou kunnen zien. Verwacht een debat van evangeli-
sche proporties tussen tech nerds, technologie en gebruikers.

The Silicon Passion
Donderdag 6 april 2023
19:30 – 22:00 u
De Waag, Nieuwmarkt 4 
€7,50 inclusief drankje 
(stadspas / WeArePublic / gratis via email)

Bijzondere samenwerking
In 2021 vroeg medialab SETUP aan meerdere kunstenaars om 

met behulp van de Matthäus Passion op zoek te gaan naar inspiratie voor 
boetedoening en vergeving voor de zonden van big tech. 

De samengestelde groep van multidisciplinair theatercollectief de Transmissie en 
muzikant Rodrigo Ferreira zorgde voor een 

verpletterend eindresultaat met een livestream optreden vanuit 
Theater Kikker en Pakhuis de Zwijger in april 2021. 

De performance werd in 2022 doorontwikkeld en was o.a. te zien tijdens 
SPRING Festival en May Contain Hackers.

Elke eerste donderdagavond 
van de maand opent Waag 
haar deuren! Kom langs om 
te discussiëren en te doen. 
Want we gaan niet alleen in 
discussie over maatschappe-
lijke thema’s en de toekomst 
- je leert daarnaast ook altijd 
iets praktisch. Iets dat je 
altijd al hebt willen uitpro-
beren, zoals de 3D-printer in 
het FabLab, of juist iets dat 
je nooit had verwacht, zoals 
in ons biotech-lab uitpluizen 
hoe DNA in elkaar zit. Waag 
Open vindt plaats in (een van) 
de maakplaatsen op de eer-
ste en tweede verdieping van 
het historische Waaggebouw 
op de Nieuwmarkt.





Kun jij alles 
nog betalen?
Energie, boodschappen, alles wordt 
duurder. Kun jij je rekeningen nog 
betalen? Het Buurtteam helpt graag. 
Onze hulp is gratis

Neem contact met ons op:

020 557 33 38 
www.buurtteamamsterdam.nl/centrum  

Wij helpen bij vragen over

zorg  geld  wonen  gezondheid  werk  ontmoeten  veiligheid
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Make soup, not war
Donderdag 4 mei 2023
17:30 – 19:30 u
De Waag, Nieuwmarkt 4
€7,50 inclusief soep (opbrengsten gaan naar Kukhnia)

Tijdens deze bijzondere editie van Waag Open bereiden we samen 
een voedende, verwarmende en vegetarische maaltijd. We volgen 
een van de recepten van Kukhnia, een initiatief dat sinds maart 2022 
kookt voor vluchtelingen in Oekraïne. 
 
Let op! We starten vroeger dan je van eerdere edities gewend bent.

> 17:30 <
 
De invasie van Oekraïne heeft geleid tot de grootste vluchtelingen-
crisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Degenen die op de 
vlucht zijn voor de Russische opmars en in het westen van Oekraïne 
aankomen, hebben dringend behoefte aan voedsel, medische voor-
raden, tijdelijke onderkomens en beschermende uitrusting. Terwijl 
grote organisaties professionele ondersteuning bieden, zijn er 
daarnaast kleine, vaak zelfgeorganiseerde groepen die een verschil 
proberen te maken.
 
Kukhnia is zo’n initiatief. Geïnspireerd door de Food-not-bombs-
beweging, die sociale verandering en antimilitarisme bevordert 
door middel van informele groepen die voedsel uitdelen aan 
mensen in nood, koken ze voor mensen die het nodig hebben.
 
Een van de leden van Kukhnia vertelt: ‘Mensen ondersteunen [door 
eten te bereiden] is een goede manier om contact te maken met 
iets materieels en echts, wat hier en nu is. Omdat alleen al het 
scrollen door nieuwsfeeds op je telefoon je gek maakt. Het wekt 
de indruk nergens controle over te hebben, alleen maar te kunnen 
piekeren, zonder te kunnen slapen.’
  

Kom ook, kook mee, schuif aan

Tijdens het koken en eten 
luisteren we en leren we van 
elkaar. We zullen rond 19:30 
afronden zodat iedereen de 
tijd heeft om twee minuten 
stil te zijn op de plek die hij/
zij/die graag wil. 
 
We doneren de volledige 
opbrengst aan Kukhnia.

Over Kukhnia
Kukhnia is een zelfgeorgani-
seerd initiatief van kunste-
naars en activisten dat zich 
inzet voor humanitaire hulp 
aan oorlogsvluchtelingen 
en andere mensen in nood. 
Ze koken diners, verdelen 
humanitaire hulp, bouwen 
en ondersteunen tijdelijke 
verblijfslocaties in Lviv, 
Oekraïne.
 
Ze streven naar het aan-
bieden van een gastvrije 
ruimte, waar vluchtelingen 
middels voeding en cultuur 
worden geholpen om op 
een duurzame manier te 
integreren. 
 
Kukhnia runt op dit moment 
zeven thuiskeukens in Lviv. 
Daarnaast ondersteunen 
ze drie opvangcentra, een 
treinstation en een veganis-
tisch restaurant dat gratis 
eten weggeeft.  Donaties 
worden gebruikt voor voed-
sel en andere humanitaire 
hulpgoederen. Al het werk is 
vrijwilligerswerk.
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Erik Visser woont al dertig jaar in de Nieuwmarktbuurt. Zijn 
appartement biedt via grote ramen uitzicht op de Montel-
baanstoren en is duidelijk de plek van een creatief mens. Er 
hangt kunst aan de muren, foto’s van zijn zoon Adam, waarover 
straks meer, en er zijn rekwisieten te zien die hij gebruikt in zijn 
muziekfilms. Een houten wijnkistje bijvoorbeeld, waar hij een 
soort orgeltje van gebouwd heeft voor in het nummer The Walk 
Of Life. Hij biedt heerlijke zelfgebakken chocolade muffins aan 
en thee. 

Hoe zijn jullie begonnen hiermee?
 Ik heb eigenlijk altijd in de muziek gezeten. Ik werk-
te jaren in Los Angeles als sound engineer bij verschillende 
studio’s in Hollywood en was eigenaar van Out Of The Blue 
Recording Services in Van Nuys.
 Ik speelde ook al van jongs af aan in bands. Ik heb 
nooit les gehad of zo. Ik ben gewoon zelf begonnen met spelen. 
Eerst tien jaar de Spaanse gitaar van mijn vader afgeragd en 
daarna gewoon alles spelen: Fleetwood Mac, Rumours, dat was 
een belangrijke plaat. Met mijn band Sketch Art Plot deed ik ook 
ooit mee aan de Grote Prijs van Nederland. 
 
  We maakten samen 17 nummers tussen 1989 en 1996. 
Die stuurden we hier en daar op om te kijken of er interesse 
was, maar optreden deden we niet.

Erik Visser  Roger Heijltjes van het YouTube kanaal MrAdamYork1

Weird 
is

our

middle
name

Interview Sati Dielemans Foto’s Suze Commandeur

Erik Visser maakt korte films met muziek. Of moet ik zeggen muziek met 
film. Dat filmen en alles wat daarmee te maken heeft, het bedenken van 
het script, mensen casten om mee te doen, rekwisieten maken, filmen, 
editen, doet hij allemaal zelf. Muziek maakt hij samen met Roger Heijltjes, 
een oude vriend waar hij al heel lang mee speelt. Ik interview beiden bij 
Erik thuis. 



OpNieuw 23

Waarom niet?
 Als je optreedt als muzikant, kom je altijd als eerste 
en ga je altijd als laatste weg, ...dat is een way of life die ik niet 
wilde, ik wilde vooral muziek maken.
 Ik stond op een gegeven moment voor de keuze: echt 
voor de muziek gaan of gaan studeren. Het werd de studie.
 Die nummers die we hadden rondgestuurd naar allerlei 
contacten, begonnen eigenlijk net aan te slaan, er begonnen 
net aanbiedingen te komen, toen alles in mijn leven uit elkaar 
viel. Mijn negentienjarige zoon Adam stierf aan kanker. De jaren 
daarna heb ik heel veel andere dingen gedaan, onder andere 
videocasting voor muziekclips van anderen. Allemaal in LA. 
Uiteindelijk ben ik teruggekomen naar Amsterdam.

En toen, uiteindelijk, toch weer de muziek?
 In 2011 maakte ik Streetwise The Clip, te zien op het 
YouTube-kanaal MrAdamYork1, vernoemd naar mijn zoon. Na 
dat eerste nummer, wilde ik in 2016 weer een nummer met clip 
maken. Toen heb ik Roger benaderd of hij zin had om mee te 
doen. En toen zijn we weer begonnen, met heel veel plezier in 
het spelen. Eigenlijk zijn we nu beter dan ooit. We begonnen 
ooit met twee sporen, toen vier en nu hebben we alle profes-
sionele plug-ins en werken we met samples. So Wake Up is het 
eerste nummer dat we weer samen hebben gemaakt.

Jij filmt alles?
 Ja, ik had in LA al een videocamera. Ik deed dus video-
casting voor clips van anderen als werk en toen filmde ik zelf 
ook al. Ik heb ook de naam van de band The Bangles bedacht 
(bekend van het nummer Walk like an Egyptian, red.), toen ik in 
een club in Hollywood het live geluid voor ze deed. When the 
rain begins to fall (Pia Zadora en Jermaine Jackson) heb ik in 
mijn eigen studio in LA opgenomen. Met de mogelijkheden die 
er nu zijn, doe ik alles zelf, geluid, filmen en editen.
 En hij maakt de rekwisieten ook zelf. 
 Ja, voor Jaws 3D heb ik een haai gebouwd en op de set 
van special effects in North Hollywood gewerkt, dus ik kan wel 
dingen maken.

The Walk of Life vond ik een beetje sixties, psychedelisch num-
mer en het deed me qua filmen denken aan de korte films van 
Ed van der Elsken. Zijn dat invloeden voor jullie?
 Ja dat sixties dat klopt wel, dat is ook muziek waar we 
door geïnspireerd zijn, maar de inspiratie kan eigenlijk van alles 
zijn. 
 Dat filmen van al die andere mensen, is ook omdat dit 
de eerste clip is, waar we zelf niet in voorkomen. We vonden 
onszelf te oud worden om nog in de clips te spelen. Ja en met 
acteurs clips maken, is dan weer ingewikkeld met contracten en 
zo. Daarom zitten in deze clip veel straatbeelden. De muziek is 
in elk nummer anders, de inspiratie daarvoor kan echt van alles 
komen. We hebben bijvoorbeeld het nummer While We Kiss The 
Sky gemaakt, over afscheid en verlies, dat is weer een heel an-
der soort nummer. Ja dat is melodieus en troostend, helemaal 
geen sombere muziek, ondanks het thema ervan. Het is echt 
een nummer dat voor heel veel mensen invoelbaar is. Het wordt 
ook veel gedraaid op internet radiostations.

Spelen jullie alles zelf?
 We beginnen telkens anders. Voor de snelle ideeën 
gebruik ik de elektrische piano, dan kan ik even snel een melo-
dielijn uitschrijven om te onthouden. Tekst heb ik vaak liggen 
en soms beginnen we daar mee. Nu gaan we ook de 12-snarige 
gitaar gebruiken, die van mijn zoon geweest is. De bas en drum 
spelen we met een keyboard dat aangesloten is op de computer 
en Roger speelt gitaar. En er spelen ook vaak andere muzikan-
ten mee. Bij het nummer Yolk In The Sky, doet ook een zange-
res mee, met een geweldige stem. Dat nummer gaat over de 
Chinese Zijderoute. Het is een verhaal over een koopman, dat 
ik in één keer geschreven heb. De inspiratie ervoor was een dag 
dat de zon er uitzag als een eidooier door het saharazand dat 
hier in Amsterdam in de lucht zat en dat alles een andere kleur 
gaf. Daar heb ik een heel verhaal omheen bedacht. Het nummer 
voert je door verschillende sferen. Er zitten maatwisselingen in, 
tempowisselingen.
 Een nieuw nummer kan overal vandaan komen. Soms 
heb ik een deuntje op de gitaar, soms heeft Erik een tekst, en 
als we samen spelen ontstaat er iets. Ik luister ook veel jazz, 
War on Drugs en Snarky Puppy, bijvoorbeeld, en daar komt ook 
vaak inspiratie uit. Ja en het nummer I’m not your toy boy, is 
echt gebeurd. Ik had een leuke vrouw ontmoet, die tegen me 
zei: ‘oh wat leuk, mijn vriendin heeft ook een toyboy’, maar ik 
had helemaal geen zin om een toyboy te zijn, en toen kwam de 
tekst van dat nummer in me op.

In alle filmpjes komt een beertje voor, wat is de reden daarvan?
 Dat is het beertje van mijn zoon van vroeger, die zit in 
elk filmpje als eerbetoon aan hem. Hij was zelf ook een geweldi-
ge muzikant. Aan hem heb ik de studio nagelaten.

Wie zijn jullie muzikale helden?
 David Bowie, natuurlijk.
 The Beatles en Pink Floyd en later Supertramp. Van 
Supertramp heb ik de eerste twee concerten gezien. De eerste 
in Carré, toen nog niet eens uitverkocht. Wij zaten een beetje 
achterin en omdat het niet uitverkocht was, vroeg de zanger ie-
dereen om naar voren te komen. Dat werd een heel tof concert. 
Zij speelden alles exact zo als op de plaat, dat was de eerste 
keer dat ik dat zag. Het grappige is dat ik later, in LA, Mike Doud 
ontmoette, die de meeste hoezen van Supertramp ontworpen 
heeft. Ja en waar we ook trots op zijn, in het nummer Yoke In 
The Sky, speelt Bill Nugent, a.k.a. Stumuk, de saxofonist van 
Frank Zappa, een solo. 
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Hoe kregen jullie hem zover om mee te doen, hij krijgt vast vaak 
dit soort verzoeken?
 Stumuk is een oude vriend van mij, die altijd op onze 
jamsessie was die we elke zaterdag in ons huis organiseerden. 
Daar kwamen ook de basgitarist van Funkadelic en mensen die 
met de Beatles gespeeld hadden. Dus toen we Stumuk vroegen, 
zei hij: ‘als ik het een goed nummer vind, dan wil ik het mis-
schien wel doen’, met veel voorbehouden natuurlijk. Toen 
hebben we een cd voor hem gebrand, want hij wilde het 
nummer kunnen luisteren in zijn auto. ‘It sounds good in my 
car’, kregen we te horen. En toen wilde hij wel een solo voor ons 
spelen.
 Make it as strange as possible, weird is our middle name, 
zeiden we tegen hem. Hij nam het op in Amerika en stuurde 
het op. We vroegen of hij ook beeldmateriaal kon opsturen en 
toen stuurde hij een foto. Toen hebben we nog een keer contact 
gehad, dat we liever bewegend beeld wilden en toen kregen 
we een filmpje, maar dat was hele lage resolutie, dus dat kon 
ik alleen heel klein weergeven. Toen heb ik in het nummer een 
virtuele Chinese huiskamer gebouwd met een televisie erin en 
liet ik hem op de televisie zijn solo spelen. Dat was een goede 
oplossing. 

 Het is een hele verrassende solo geworden, heel jazzy, 
die heel goed past in het nummer.

Wat is jullie droom?
 Zo lang mogelijk doorgaan. 
 Ja precies. It keeps the kid of the street. Ik heb altijd 
creatieve dingen gedaan en ik wil vooral creatief bezig blijven: 
filmen, muziek, theater, props maken, bezig blijven. Het is een 
leuke tijdsbesteding en we worden er steeds beter in. 

Meer weten of de filmpjes zien
Erik Visser en Roger Heijltjes zijn te 
vinden op YouTube onder de naam 
MrAdamYork1. Of door te zoeken naar 
één van de vele intrigerende titels: 
 Streetwise
 While We Kiss The Sky
 The Walk Of Life
 Don’t Toy Me Around of 
 Yolk In The Sky. 

Er zijn ook 14 clipjes van hen 
opgenomen in het archief van het 
Instituut voor Beeld en Geluid in 
Hilversum en 1 clip in het Stadsarchief 
Amsterdam. 



Paasconcert 
zaterdag 8 april | 20:00 u

De Waalse kerk
Walenpleintje 157–159
Amsterdam

Stabat Mater 
G.B. Pergolesi

Het Pergolesi Ensemble onder leiding van Marianne Selleger

Geen betere manier om in de opmaat naar pasen 
een moment van bezinning in te lassen dan met 
het luisteren naar Pergolesi’s Stabat Mater. Dat 
kan op 8 april in De Waalse kerk in Amsterdam 
met het Pergolesi Ensemble, onder leiding van 
Marianne Selleger. Met Wendeline van Houten 
(sopraan) en het Pergolesi saxofoonkwartet 
heeft zij een professionele groep die zich 
volledig toelegt op een authentieke uitvoering 
van dit Stabat Mater. Zij brengen een gloedvolle 
en emotionele uitvoering.

Pergolesi’s Stabat Mater is een 
beroemd barok-oratorium uit 
1736 over Maria die alleen 
achterblijft bij het kruis. De 
muziek gaat over verlies, maar 
ook over overleven en hoop. 
Dit stuk over rouwverwerking 
brengt de paasboodschap bij 
uitstek, maar dan wel wat 
beknopter dan de Mattheus 
Passie. Het stuk is troostend 
voor allen die een verlies van 
een dierbare te betreuren 
hebben en dit thema is extra 
toepasselijk in deze tijden van 
oorlog, waar de achterblijvende 
soldatenmoeders hun hartver-
scheurende leed uitschreeuwen.

 sopraan Wendeline van Houten   
 alt Marianne Selleger

  sopraansaxofoon  Michiel van Dijk
  altsaxofoon  Tilen Lebar
  tenorsaxofoon  Dirk Hooglandt
  baritonsaxofoon  Eefje Benning

 Kaarten via www.pergolesi.nl 
 of op de avond zelf in de kerk  18 jaar en ouder: 25,-
  Tot 18 jaar: 12,50

www.pergolesi.nl

Foto Maria Nicolic



Daar liepen ze door de sneeuw, op weg naar het ziekenhuis. Ze 
gingen het mooiste en het moeilijkste doen wat een mens kan 
bedenken. Een kind krijgen middenin de oorlog!

Dat kind, was ik. Symbool van vrijheid en toekomst. 
 Mijn vader had zijn laatste onderduikplek, aan de Recht 
Boomssloot, verlaten om samen met mijn moeder de tocht van 
een paar uur naar het ziekenhuis te ondernemen.  Een groot 
risico. Ze moesten langzaam lopen, maar het is ze gelukt. Ze 
kwamen er met mij weer uit. Hij was een enorme pessimist, en 
een bijzonder voorzichtig mens. Maar hij had toch een kind ge-
wild, middenin de oorlog. Na alle onderduikverschrikkingen op 
vele adressen, moet hun verliefdheid de overhand hebben ge-
had. En er waren tekenen dat er eindelijk een einde zou komen 
aan de oorlog. Hij had genoeg van alle ellende, en mijn moeder 
ook. Ze waagden de sprong. 

Ik was een goedgelukte baby. Maar echt puur geluk rond het 
kraambed was er niet. De latere verhalen van mijn moeder 
wijzen daar op. 
 Ze wilde eerst niets van me weten, dat heet nu een postna-
tale depressie. Mijn vader droeg me telkens geduldig naar haar 
toe. Er zat weinig voeding in haar melk, want ze was zelf onder-
voed. Van een vriendin kreeg ze een anjer cadeau, een zeld-
zaamheid in die tijd. Die bevroor, het vroor dus in dat huis. Mijn 
grootmoeder vond dit een slecht voorteken, ik zou het volgens 
haar wel niet overleven. Ja, ja… Een bevriende arts is mij komen 
wegen, en heeft mijn moeder een beetje gerust kunnen stellen. 
Maar ik kwam toch niet genoeg aan, het duurde zelfs enkele 
maanden voor ik op mijn geboortegewicht was. Ik liep pas op 
mijn tweede jaar. Ik heb er Engelse ziekte aan overgehouden, 
die me nu, op mijn 78ste enorm parten speelt.
 Beneden  hoorden ze een andere baby huilen, maar het 
geluid werd hoe langer hoe zwakker, en het kind overleed. Die 
mensen woonden in de ondergelopen kelder van het huis, het 
water was bevroren. Er kwam een fotograaf op bezoek die foto’s 
van magere oorlogsbaby’s nam, om ze na de oorlog als getui-
genis te publiceren. Mijn moeder heeft hem in grote wanhoop 
kwaad het huis uitgezet, vertelde ze.  

Geer Wolf

Januari 1945

Dat is het verhaal over mijn start in dit leven.  
Ondanks dit alles ben ik blij dat ik er ben! Meestal dan.

En dat gold ook voor mijn ouders.

{{26 1
-
226
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Aan: Roos Hendriks, Hoofdredacteur OpNieuw

Amsterdam 31-01-2023

Betreft: Geschiedenis van het Project Vlooienburg

Geachte lezers,

Op 15 november 2023 werd door de stadsdeelvoorzitter 
Lotte Terwel een monument onthuld voor de verdwenen 
Joodse kinderen van Vlooienburg. De totstandkoming 
van dit monument is in fases gegaan, van ideeën, over-
leg en beslissingen.
 Op een deel van de geschiedenis van die realisering 
wil ik u bij deze attent maken, dat niet alleen betrek-
king heeft op een belangrijke persoon die daarbij 
betrokken geweest is, maar ook op het idee achter het 
monument.

De eerste initiatiefnemer, 27 jaar geleden, is Randolf 
Wörner (1941-2022) geweest, die zich in het lot van de 
verdwenen kinderen is gaan verdiepen en doordrongen 
raakte van de noodzaak hun bestaan weer tastbaar 
te maken. Hij deed dat uit een intense betrokkenheid, 
niet, al werd dit vermeld in de aankondiging, als een 
joodse overlevende, maar als een Duitser die getekend 
door zijn eigen oorlogservaringen, als kind in de oorlog, 
in 1983 naar Amsterdam is uitgeweken en zich daar 
als historicus in de Joodse geschiedenis van de Nieuw-
marktbuurt verdiept heeft. Ongetwijfeld heeft daarbij 
overgeërfde schuld een rol gespeeld. 

In 1995 vond voor de eerste keer een ‘herdenking van 
de kinderen van de Nieuwmarkt’ plaats. Bij de ingang 
van de Flesseman aan de Nieuwmarkt is een plaquette 
aangebracht ter nagedachtenis aan de vier kinderen, 
die tijdens de oorlog na spertijd zijn doodgeschoten. 
Die vreselijke gebeurtenis wordt nog steeds elk jaar 
herdacht met de kinderen van de Sint Antoniusschool. 
Randolf was daarbij aanwezig. En dacht: ‘waarom al-
leen deze vier kinderen? En de honderden andere joodse 
kinderen uit deze buurt dan?’

Randolf besefte dat er veel meer kinderen uit deze 
buurt op onmenselijk wijze van het leven beroofd zijn. 
Is dat vergeten? Misschien. Maar misschien ook niet. 
Misschien is de omvang van deze catastrofe zo intens 
geweest, dat het niet alleen moeilijk is haar te herinne-
ren, maar ook om een goede, waardige vorm te vinden 
haar te herdenken. Namen, namen zijn al veel. Daar 
hoeft niet veel meer bij verteld te worden.

Randolf heeft daarna straat voor straat en huis voor 
huis uitgezocht welke kinderen daar woonden, wat hun 
namen waren, hoe oud ze waren toen ze verdwenen 
en in bijna alle gevallen ook de plaats waar ze ver-
moord zijn. Deze lijst met namen heeft hij naar onze 
buurtkrant OpNieuw gestuurd, die in 2007 de volledige 
lijst publiceerde. Dat was het begin van een poging te 
herdenken.

Vanaf 2006 werkte hij samen met de inmiddels 
overleden boekhandelaar Frank Nijhof en de grafisch 
ontwerper Ewald Spieker, beide buurtgenoten, een 
passende vorm voor een werkelijk herdenkingsteken 
uit. Ze hebben zich geconcentreerd op de oude straten 
van het huidige Waterlooplein, het oude Vlooienburg, 

die door de komst van het Stadhuis/Muziektheater 
totaal verdwenen zijn. Zij hebben een sober gedenk-
teken ontworpen ter ere van de 360 van Vlooienburg 
weggevoerde en vermoorde kinderen, die woonden in 
de Lange en de Korte Houtstraat, de Zwanenburger-
straat, de nrs. 1-21 van de Amstel, de even zijde van de 
Zwanenburgwal en aan het Waterlooplein. Zij wilden 
dat gedenkteken met alle namen plaatsen op een muur 
in de Zwarteketelgang in het Stadhuis. De kinderen tot 
16 jaar zouden, zo was het idee, als het ware plaatsver-
vangend genoemd worden voor de gezinnen waarvan 
zij deel uitmaakten en voor de vele andere joden wier 
namen inmiddels op www.joodsmonument.nl te vinden 
waren.

Eind 2006 richtten zij zich met hun voorstel tot burger-
meester Cohen, die welwillend reageerde en hen met 
het Joods Historisch Museum in contact bracht. Na 
enkele jaren is het project daar vastgelopen. Zoals dat 
soms gebeurt. Frank Nijhof overleed in die periode.

In 2014 zocht Randolf samen met enkele anderen op-
nieuw naar mogelijkheden. Ook dat lukte niet. In 2019 is 
de lijst met namen van de verdwenen kinderen nog-
maals in OpNieuw gepubliceerd. De redactie wil dat van 
tijd tot tijd blijven doen, om ook nieuwe buurtbewoners 
tot een bewustzijn van de geschiedenis van onze buurt 
in staat te stellen. 

In 2023 is het monument er dan toch na veel moeite 
gekomen, nu vooral op initiatief van twee andere buurt-
bewoners: Gonny van Oudenallen en Anita Mizrahi.  Het 
is een plaquette geworden bij de ingang van de Stopera, 
naast het gedenkteken ter gedachtenis aan de kinderen 
van het voormalig Nederlands-Israëlisch jongenswees-
huis, die in maart 1943 werden weggevoerd. 
 Helaas zijn al de namen van de kinderen verdwenen. 
De redactie van OpNieuw zal de namen van tijd tot tijd 
weer opnieuw noemen.

Met vriendelijke groet Ans Wörner-van Blokland

ansvanblokland@gmail.com 
vanblokland.ans@inter.nl.net

D
e geschiedenis van Project Vlooienburg



Zwanenburgwal  oneven zijde

3 III Christina Wagenhuis 1 jaar
7 I Bendix Jacob van Zuiden 10 jaar
27 I Herman Bromet 16 jaar
 Samuel Bromet 14 jaar
 Sophie Bromet 12 jaar
 Alexander Rimini 16 jaar
27 II Max van Adelsbergen 16 jaar
 Abram van Adelsbergen 14 jaar
29 II Eva Wurms 16 jaar
 Judith Wurms 11 jaar
47 II Klara Blanes 13 jaar
47 III Sonja Gaarkeuken 4 maanden

Waterlooplein

1 Elisabeth van Beem 16 jaar
 Branca van Beem 9 jaar
10 I Elisabeth de Leeuw 10 jaar
 Jacob de Leeuw 6 jaar 
 Philip de Leeuw 4 jaar
16 I Josef Nikkelsberg 15 jaar
 Schoontje Nikkelsberg 14 jaar
 Samuel Nikkelsberg 13 jaar
 Levie Nikkelsberg 9 jaar
 Lena Nikkelsberg 8 jaar
 Juda Nikkelsberg 7 jaar
 Barend Nikkelsberg 5 jaar
 Alida Nikkelsberg 4 jaar
16 II Duifje Waterman 15 jaar
 Mietje Waterman 15 jaar
 Meijer Waterman 14 jaar
 Isaäc Waterman 12 jaar
 Gretha Waterman 11 jaar
 Johanna Waterman 9 jaar
 Abraham Waterman 7 jaar
 Dina Waterman 5 jaar
17 I Gunter Lebenstein 16 jaar
21 II Jacob de Canho 1 jaar
25 III Rachel Pais 5 jaar
41 I Marcel de Vries 2 jaar
47 IV Israël Emanuel Catan 11 jaar
49 III Isidoor Brander 6 jaar
51 III David van Sister 16 jaar
 Isaäc van Sister 7 jaar
53 I Greta Bloemendaal 16 jaar
55 II Leentje Levie 11 jaar
 Barend Henry Levie 3 jaar
56 II Duifje Schelvis 13 jaar
 Saartje Schelvis 8 jaar
 Sal Schelvis 6 jaar
 Hartog Schelvis 2 jaar
 Josephina Schelvis 1 jaar
57 III Jacob Groenteman 14 jaar
 Sonja Groenteman 5 jaar
56 I Eva Schelvis 9 jaar
 Duifje Schelvis 7 jaar
 Sonja Schelvis 5 jaar
 Josephina Schelvis 1 jaar
60 I Duifje Hoed 1 jaar
60 III Isaac da Costa da Fonseca 11 jaar

 Esther Platvoet 1 jaar
62 I Judith van Cleef 13 jaar
 Sara van Cleef 3 jaar
62 II Bernard Salomon 13 jaar
 Sophia Salomon 10 jaar
62 III Eliazer Stoller 7 jaar
 Michael Stoller 4 jaar
70 H Frieda Sonja Wagenhuis 16 jaar
 Sara Elly Wagenhuis 14 jaar
72 H Maurice Blits 16 jaar
 Eva Blits 14 jaar
 Elisabeth Blits 12 jaar
 Salomon Blits 9 jaar
 Jacob Blits 5 jaar
76 H Max de Hond 6 jaar
 Salomon de Hond 4 jaar
78 Louis Roodveldt 16 jaar
78 II Philip Platvoet 16 jaar
 Saartje Hoed 9 jaar
 Esther Hoed 3 jaar
80 I Rebecca Park 16 jaar
83 I Sophia Leser 2 jaar
83 II Salomon Klijnkramer 12 jaar
83 III Maria van Velzen 6 jaar
 Samuel van Velzen 4 jaar
84 I Israel de Lange 16 jaar
 Mina de Lange 11 jaar
84 II Greta Nabarro 8 jaar
 Kitty Nabarro 6 jaar
86 III Israel Waterman 5 jaar
 Alexander Waterman 4 jaar
 Mietje Waterman 3 jaar
 Christina Werkheim 7 jaar
89 I Joseph Peperwortel 11 jaar
89 III Lea Loonstijn 3 jaar
91 II Sara Walvis 5 jaar
93 I Marianne Lierens 12 jaar
93 III Jacques Blitz 4 jaar
96 I Isaac Cohen 16 jaar
 Jansje Cohen 15 jaar
 Karel Cohen 12 jaar
 Joseph Cohen 11 jaar
96 III Louis Vogel 16 jaar
 Salomon Vogel 15 jaar
97 I Hartog Sacksionie 8 jaar
97 III Klara Vischjager 14 jaar
98 III Naatje Korper 14 jaar
99 III Lotje Gompels 12 jaar
100 I Marianna Heide 10 jaar
117 I Emanuel Weselowski 10 jaar
741 Helena Finsi 16 jaar
 Meijer Alex Finsi 14 jaar
 Alida Finsi 10 jaar

Zwanenburgerstraat

5 II Vogeline van Os 12 jaar
 Joseph van Os 7 jaar
7 II Levie Koopman 5 jaar
10 I Lena Vega 15 jaar
 Catharina Alvares Vega 13 jaar
 Louis Alvares Vega 12 jaar
 Rika Alvares Vega 10 jaar
 Isaac Alvares Vega 8 jaar
 Maurits Alvares Vega 5 jaar
 Henriette Vega 4 jaar
 Willem Alvares Vega 3 jaar
20 Mozes Slap 13 jaar
20 H Isaac Segal 12 jaar

 Levie Segal 10 jaar
24 I Jacob Abraham Verdoner 15 jaar
24 III Salomon van Linda 10 jaar
 Jack Joop van Linda 3 jaar
33 II Mozes Stouwer 13 jaar
 Jacob Stouwer 11 jaar
 Leentje Stouwer 7 jaar
35 II Rosa van Kolm 13 jaar
41 I Salomon Kopee 10 jaar
 Sander Kopee 5 jaar
41 II Mozes van der Bijl 11 jaar
 Joseph van der Bijl 9 jaar
 Levie van der Bijl 6 jaar 
 Simon van der Bijl 4 jaar
 Sara van der Bijl 2 jaar
43 H Sara Wonschow 14 jaar
 Lea Wonschow 11 jaar
 Rachel Wonschow 9 jaar
43 I Raphael Trijtel 3 jaar
43 II Fredrik Visser 16 jaar
45 I Mozes Doof 16 jaar
45 III Salomon van Lochem 12 jaar
47 II Marcus Wittenburg 16 jaar
 Branca Wittenburg 12 jaar
 Jansje Wittenburg 6 jaar
53 II David Pots 14 jaar
 Ruben Pots 12 jaar
 Frederika Pots 7 jaar
57 I Asser Swaap 16 jaar
 Jacob Swaap 16 jaar
 Rebecca Swaap 10 jaar
 Meijer Swaap 3 jaar
59 II Vrouwtje Sarlui 4 maanden
61 I Rebecca Canes 14 jaar
63 III Frederika Pots 15 jaar
 Ruben Pots 11 jaar

Amstel 21  
Nederlands-Israëlisch Jongensweeshuis

Eliazer Aandagt 9 jaar
Hartog Aandagt 9 jaar
Mozes Aardewerk 14 jaar
Benjamin Ahrend 13 jaar
Bernhard Ahrend 15 jaar
Hartog Brandon 9 jaar
Nathan Cohen 16 jaar
Jakob Dasberg 16 jaar
Gottlieb Franck 11 jaar
David Gaarkeuken 15 jaar
Leon Gaarkeuken 9 jaar
Manfred Jakob Gruenebaum 15 jaar
Maurits Abram Roger van Herpen 15 jaar
Elkan Lion Joosten 10 jaar
Hessel Joosten 10 jaar
Friedrich Jakob Kahn 16 jaar
Levie Jakob Kets de Vries 14 jaar
Marcus Maurits Kets de Vries 13 jaar
Maxje Konijn 13 jaar
Barend Korper 14 jaar
Louis Lakmaker 11 jaar
Frits Markowicz 16 jaar
David Dankfried Mecklowitz 16 jaar
Arie Mendels 13 jaar
Hans Meyer 14 jaar
Alfred Nathan 14 jaar
David Pach 13 jaar
Elias Peeper 11 jaar
Emanuel Polak 16 jaar



Zacharias Polak 11 jaar
Gerd Rolef 13 jaar
Jonas Scheffer 14 jaar
Abraham Segal 8 jaar
Werner Moritz Schuster 12 jaar
Leo Schwarz 14 jaar
Andries Simon Springer 13 jaar
Louis Vreeland 14 jaar
Salomon Vreeland 13 jaar
Alfred Wertheim 9 jaar
Theodor Werthan 16 jaar
Victor Emanuel Wittenburg 12 jaar

Lange Houtstraat

8 III Levie Trijtel 14 jaar
17 I Isaac Springer 3 jaar
20 II Salomon Werkheim 14 jaar
 Marianne Werkheim 5 jaar
 Judith Werkheim 2 jaar
 Jansje Werkheim 9 jaar
 Jacob Werkheim 3 jaar
20 III David van de Kar 2 jaar
 Levie van de Kar 4 jaar
22 I Esther Engers 12 jaar
24a I Esther Vas Dias 6 jaar
 Elisabeth Vas Dias 4 jaar
 Johanna Koopman 10 jaar
 Catharina Koopman 8 jaar
 Mozes Koopman 7 jaar
 Samuel Koopman 5 jaar
 Aron Koopman 3 jaar
24a II Aaltje Ritmeester 10 jaar
 Andries Ritmeester 8 jaar
 Marianna Ritmeester 7 jaar
 Sara Ritmeester 2 jaar
24a III Jacob de Wolf 13 jaar
 Greta de Wolf 12 jaar
 Rebecca de Wolf 10 jaar
 Esther de Wolf 7 jaar
 Manuel de Wolf 5 jaar
28 I Rachel Gans 10 jaar
 David Gans 9 jaar
 Jacob Gans 7 jaar
 Maurits Gans 6 jaar
 Zadok Gans 4 jaar
 Cato Gans 3 jaar
31 II Aron Kool 9 jaar
 Simon Kool 6 jaar
33 III Lodewijk Michael Jacobs 8 maanden
34 I Jaantje Tokkie 14 jaar
34 II Jacob van Sister 4 jaar
34 III Isaac de Boer 9 jaar
 Mozes de Boer 6 jaar
 Abraham de Boer 5 jaar
36 I Sophia Gaarkeuken 13 jaar
 Louise Gaarkeuken 6 jaar
36 II Alida de Hond 15 jaar
 Suze de Hond 7 jaar
 Harry de Hond 2 jaar
37 II Israel de Lange 10 jaar
 Mina de Lange 6 jaar
37 II RECHTS Abraham van de Kar 10 jaar
 Israel van de Kar 9 jaar
 David van de Kar 7 jaar
37 III Barend Vischschraper 3 jaar
 Lena Segal 7 jaar
 Reina Segal 5 jaar
 David van Gelderen 5 jaar

 Rosa van Gelderen 4 jaar
37 III LINKS Henriette van Gelderen 6 maanden
38 H Emanuel Willem Bles 16 jaar
 Suzanna Bles 6 jaar
38 I Philip Corper 16 jaar
 Judith Corper 14 jaar
40 I Marcus van de Kar 14 jaar
 Levie van de Kar 11 jaar
 Heintje van de Kar 8 jaar
 Martha van de Kar 5 jaar
 Aron van de Kar 11 maanden
 Judith Roozelaar 7 jaar
40 II Salomon Wurms 16 jaar
 Philip Wurms 15 jaar
40 III Salomon Werkendam 9 jaar
 Anna Werkendam 5 jaar
42 I Leentje de Hond 4 maanden
43 I Sara Werkheim 15 jaar
 Karel Werkheim 9 maanden
 Marianna Koorn 8 jaar
43 III Anna Soesan 13 jaar
 Jacob Soesan 6 maanden
45–47 II Evalina Schijveschuurder 11 jaar
 Hartog Schijveschuurder 9 jaar
 Meijer Schijveschuurder 6 jaar
 Rachel Schijveschuurder 6 jaar
 Elias Schijveschuurder 3 jaar
45–47 III Rosa de Hond 14 jaar
 Nathan de Hond 13 jaar
 Clara de Hond 3 jaar
50 I Mozes de Hond 1 jaar
50 II Sara Polak 4 jaar
 Rosa Polak 2 jaar
57 I Rebecca Franschman 13 jaar
 Jacob Franschman 10 jaar
57 II Roosje van de Bokke 14 jaar
 Branca van de Bokke 6 jaar
59 I Jacob van de Kar 4 jaar
 Salomon van de Kar 2 jaar
59 II Mozes Cosman 7 jaar
 Schoontje Cosman 4 jaar
59 III Jacob Leeda 13 jaar
 Mozes Leeda 10 jaar
 Bertha Leeda 9 jaar
 Sophia Leeda 6 jaar
 Rebecca Leeda 4 jaar
65 H Levie Meijer 8 jaar
65 II Judith van de Kar 8 jaar
 Levie van de Kar 5 jaar
65 III Heintje Kool 2 jaar
 Annie Kool 10 maanden
 Beppie Werkheim 11 jaar
 Marianne Werkheim 9 jaar
 Esther Werkheim 8 jaar
 Mietje Werkheim 3 jaar

 Isaac de Boer 8 jaar
 Clara de Boer 4 jaar
 Eliazer de Boer 2 jaar
67 I Alida van de Kar 2 jaar
 Israel Werkheim 10 maanden
67 II Markus van de Kar 3 jaar
 Mozes van de Kar 2 jaar
67 III Marianne Werkheim 11 jaar
 Louis Werkheim 8 jaar
 Mietje Werkheim 3 jaar
 Clara Werkheim 4 jaar
 Mozes Werkheim 2 jaar
 Hanny Werkheim 2 jaar
 Jacba Clara Kamp 14 jaar
67 IV Heintje van Loggem 10 maanden
 Branca Pront 3 maanden

Korte Houtstraat

3-5 Izaak Ritmeester 16 jaar
3-5 III Bob Gerrit Crost 8 jaar
 Kitty Crost 4 jaar
 Frederik Crost 2 jaar
5 I Sigmund Cohen 7 jaar
6 H Sonja Caransa 6 jaar
 Daniel Caransa 3 jaar
6 BV Rachel Wegloop 15 jaar
 Philip Wegloop 14 jaar
 Clara Wegloop 7 jaar
 Gretha Wegloop 16 jaar
 Emanuel Wegloop 10 jaar
 Nathan Wegloop 12 jaar
 Salomon Wegloop 13 jaar
7 H Rachel IJzerkoper 10 jaar
 Sara IJzerkoper 8 jaar
 Jacob IJzerkoper 5 jaar
8 I Hartog Voet 7 jaar
 Esther Voet 5 jaar
10 III Aaltje Neter 9 jaar
 Rebecca Neter 4 jaar
11 Marianne Waas 10 jaar
 Salomon Waas 7 jaar
21 II Grietje Brilleman 14 jaar
23 I Anna Hagenaar 9 jaar
 Salomon Hagenaar 7 jaar
34 I Gustav Feleg Leib 2 jaar
34 III Betje Zwarts 10 jaar
38 I Jetty van der Bijl 9 jaar
 Clara van der Bijl 9 jaar
 Max van der Bijl 7 jaar
 Rika van der Bijl 5 jaar
 Bernard van der Bijl 3 jaar
381II Sara Gobets 9 jaar
 Anna Gobets 7 jaar

De verdwenen 
Joodse kinderen van 
Vlooienburg
Bijeengezocht door Randolf Wörner



• Advies, onderhoud en reparatie
• Gratis vervangend vervoer
• BOVAG gecertificeerd

Overtoom 45
Nieuwe Uilenburgerstraat 30
MACBIKE.NL/ONDERHOUD 

GEEF JE FIETS 
WAT EXTRA 
LIEFDE! 
KOM LANGS 
VOOR EEN 
CHECK-UP

HELP DIEREN IN NOOD

Doneer uw cadeaubon
WWW.AAP.NL/cadeaubon

heeft u nog ongebruikte 
cadeaubonnen liggen?
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Afgelopen 10 jaar was u eind maart 
welkom bij de Open Toren Dag 
Amsterdam. Ook in Amsterdam 
centrum stonden de deuren van 

diverse torens voor u open. 
Waaronder de Oudekerkstoren, 

Westertoren en Zuiderkerkstoren. 
Maar ook de Beurs van Berlagetoren 

en de Montelbaanstoren.

Vertel 
ons
uw

verhaal

In 2023 en 2024 wordt er geen 
Open Toren Dag georganiseerd.

 Wij concentreren ons op maart 2025. 
In dat jaar bestaat Amsterdam 750 

jaar en dan gaan we knallen.

Tot die tijd verzamelen we verhalen 
van bezoekers. Was u erbij? Hoe 

heeft u het ervaren? Welke toren is 
uw lievelingstoren? Ook verhalen van 
andere torens zijn welkom. Laat het 
ons weten en mail ons uw verhaal 

naar: 
info@openthedoors.nl 
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