
derwerp verschijnt een brochure, er is een spe-
ciale wandeling uitgezet met een deskundige 
gids en er komt een openbaar debat over de 
toekomst van de grachtengordel en de Jor-
daan in hun onderlinge samenhang. Het bij-
zondere is, dat er aan die relatie nu eens aan-
dacht wordt besteed, zowel in historisch als in 
hedendaags perspectief. Over beide gebieden 
is heel veel geschreven – en dit jubeljaar zal 
daar het nodige aan toevoegen – maar daarbij 
ging het eigenlijk altijd om twee gescheiden 
werelden.

Om de grachtengordel als een luxe woonge-
bied voor de welgestelden te kunnen realise-
ren, was een stadsuitbreiding als het ‘Nieuwe 
Werck’ (de Jordaan) noodzakelijk. Alleen al 
om de nieuwe prachtwijk te ontdoen van al-
lerlei luidruchtige, brandgevaarlijke en stank 
verspreidende ambachten en bedrijven, en tal 
van illegale bouwsels. Zonder Jordaan geen 
grachtengordel. Wat niet wil zeggen dat de 
Jordaan een soort van rommelige afvalbak 
ging worden. Van meet af aan was het een 
gemengd woon- en werkgebied, waar de be-
drijvigheid door maatregelen van de overheid 
gereguleerd werd. Met dien verstande, dat 
de meest vervuilende en stank verspreidende 
bedrijven en bedrijfjes naar de randen van de 
wijk verwezen werden.

Uittocht
In de loop van de eeuwen is er veel veranderd. 
De uittocht van de textielfirma’s en later ook 
van tal van andere kantoorhouders uit de 
grachtengordel brachten de monumentale 
panden opnieuw op de woningmarkt. Wonen 
in een grachtenpand raakte in. De Jordaan, 
ooit door een vooruitstrevend socialistisch 
stadsbestuur gedoemd tot bijna totale ver-
nietiging, werd door het samenspannen van 
diverse krachten een zeer geliefde woonwijk. 
Wel wordt er nog steeds de kreet gehoord, dat 
de nieuw binnengekomen yuppen – een term 
die hier niet aan leeftijd is gebonden – de wo-
ningen voor de ‘echte’ Jordanezen onbetaal-
baar hebben gemaakt. Veel Jordaanbewoners 
zouden zo verjaagd zijn naar Purmerend en 
Almere. Het is daarom goed dat het Theo  
Thijssen Museum de discussie aan wil over de 
toekomst van de grachtengordel en de Jor-
daan in hun onderlinge samenhang, want ze 
hebben veel gemeen. 

vervolg op pagina 3
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Berichten uit de Westelijke Binnenstad
Dit blad biedt naast buurtinformatie  

een platform waarop lezers hun visie op actuele 
zaken kenbaar kunnen maken. 

Zie de Webkrant: www.amsterdamwebkrant.nl 

Hooglopende discussie Elandsgracht
De meningen over herinrichting van
de Elandsgracht lopen zeer uiteen. 
Toch zal er eens een besluit genomen
moeten worden. Lees erover op pagina 2 en 7 

Te steile Han Lammersbrug
Voor rolstoelen, maar ook voor fietsen
en kinderwagens blijkt de brug naar het 
Westerdokseiland veel te steil. De SP heeft 
een goed idee, maar dat vindt men te duur 8

Het is in de hele stad zichtbaar, het logo van ‘Amsterdam 2013’. Het is bedoeld om 
de aandacht te vestigen op dit jubeljaar, waarin zoveel op het programma staat dat 
het bijna niet meer te overzien is. Amsterdam lijkt de crisis uitbundig te vieren.

Jordaan ontbreekt op voorlopig programma

Jubeljaar met stortvloed 
aan festiviteiten

Grote afwezige in het voorlopige programma 
van jubileumvieringen is toch wel 400 jaar 
Jordaan, de verjaardag van die in meerdere 
opzichten unieke woonwijk tegen de grach-
tengordel aan. Een aanvraag van de Stichting 
Jordaanmuseum voor een audiotour in het 
kader van de 2013-festiviteiten werd helaas 
niet gehonoreerd. Meer geluk had het Theo 
Thijssen Museum. Dankzij een gehonoreerde 
subsidieaanvraag voor de tentoonstelling 
Hoeden en petten. Rangen en standen in de 
grachtengordel en de Jordaan zal die van april 
tot december in het museum te zien zijn. Een 
uitgebreid artikel in het februarinummer van 
Ons Amsterdam leidt deze tentoonstelling in.

Grachtengordel en Jordaan
Maar er gaat nog veel meer gebeuren. Er is 
een opstelwedstrijd uitgeschreven over de re-
latie tussen de grachtengordel en de Jordaan 
onder de leerlingen van alle basisscholen in 
het grachten- en Jordaangebied. Over dit on-

In de Jordaan dragen de markten al eeuwenlang bij aan de levendige sfeer.  
De kramen worden ‘s morgens in alle vroegte opgebouwd en pas tegen de avond 
weer afgebroken. Met elkaar bieden ze de buurt kilometers aan wandelplezier en 
betaalbare verrassingen. Reden voor fotograaf Martin Pluimers om naast zijn be-
faamde portrettenserie van buurtwinkeliers nu ook die openluchtondernemers in 
het beeldkader te vangen. De eerste in deze reeks is Gert Jan Louwe van ‘Ragtime 
Vintage Sauvage – tweedehands theaterkleding’, die al twintig jaar op de eeuwen-
oude Noordermarkt actief is. Wilt u de volledige serie buurtwinkeliersportretten 
van Martin Pluimers bekijken, ga dan naar: www.amsterdamwebkrant.nl 

De stadsdelen van Amsterdam gaan in 2014 
definitief verdwijnen. Na de Tweede Kamer 
heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met 
het voorstel de stadsdelen en deelgemeen-
ten in Amsterdam en Rotterdam op te heffen. 
Dit voorstel werd al door het vorige kabinet-
Rutte ingediend en is door de huidige coa-
litie VVD-PvdA overgenomen. De opheffing 
van de stadsdelen past in het streven van 
de regering om te komen tot ‘een krachtige, 
kleine overheid’. 

Amsterdam wil de werkzaamheden van de 
huidige stadsdelen gedeeltelijk overdragen 
aan zeven bestuurscommissies. De opdracht 
voor die commissies is ‘gebiedsgerichte invul-
ling en uitvoering van taken met een lokale 
functie en een lokaal bereik’. Elke commissie 
zal bestaan uit 14 leden die rechtstreeks door 
de Amsterdammers worden gekozen.
Het plan om stadsdelen en deelgemeenten op 
te heffen werd in maart 2011 voorgesteld door 
de toenmalige minister van Binnenlandse Za-
ken, Piet Hein Donner. Deze signaleerde bij de 
stadsdelen in de loop der jaren ‘trekken van 
een afzonderlijke bestuurslaag’. Amsterdam 
had in 2010 het aantal stadsdelen al terugge-
bracht van veertien naar zeven. 
De nog in te stellen bestuurscommissies zullen 
veel minder taken en bevoegdheden krijgen 
dan de huidige stadsdelen. Het nieuwe be-
stuurlijke stelsel moet startklaar zijn vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. 

Stadsdelen 
definitief in 2014 
opgeheven
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Jeugdtheater de Krakeling werd in 1978 op-
gericht door Hans Snoek, in het gebouw dat 
toen nog ‘De Turnhallen’ heette. Op zaterdag 
30 maart a.s. wordt deze gedenkwaardige 
gebeurtenis gevierd. Amsterdamse kleuters, 
jongeren, en (groot)ouders zijn van harte 
welkom om dit feest luister bij te zetten. 

We beginnen op deze paaszaterdag om 11.00 
uur met een brunch, waarbij iedereen kan 
aanschuiven. Vanaf 12.30 uur zorgen DJ Tim 
en VJ Fleur voor de muzikale omlijsting. 
Er worden rondleidingen en kinderspeur-
tochten in het gebouw gehouden. Er wordt 
geturnd, in de theaterzaal worden tumbling 
shows gegeven en de kinderen krijgen les van 
choreograaf Marco Gerris. De Amerikaanse 

choreograaf Erik Kaiel neemt je mee op een 
parcours rondom de Krakeling. Gratis toe-
gang, Nieuwe Passeerdersstraat 1. 

Jarig jeugdtheater de Krakeling

De deelraad van stadsdeel Centrum heeft  
op 29 januari ingestemd met de kredietver-
lening voor de Singelgrachtgarage Marnix.  
In stadsdeel West is het kredietbesluit 
nogmaals inhoudelijk besproken, en dinsdag 
26 februari neemt de deelraad hierover een 
besluit. 

Aanvankelijk zouden de deelraden van Cen-
trum en West in september 2012 een besluit 
nemen. Maar stadsdeel West wilde eerst meer 
zekerheid over de ontwikkeling van het par-
keerfonds waaruit de Singelgrachtgarage ge-
financierd wordt.
 
Inmiddels heeft de ACAM (de accountant van 
Amsterdam) geconcludeerd dat de uitgaven 
en inkomsten van het parkeerfonds adequaat 
in beeld zijn gebracht en dat de monitoring 
van het parkeerfonds afdoende is geregeld. 
Het rapport van de ACAM was aanleiding om 
het kredietbesluit nog eens in de deelraad van 
West te bespreken. Dan volgt op dinsdag 26 
februari het kredietbesluit in de deelraad van 
West. Een meerderheid van de fracties in West 
acht het besluit ‘besluitrijp’.

Kredietbesluit 
Garage Marnix

www.amsterdamwebkrant.nl

Zelfs het ‘Shellgebouw’ aan de overkant van 
het IJ is in een feestelijk jasje gestoken. 
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ADVOCATENKANTOOR

Seegers & Lebouille
 
Met problemen op het gebied  
van huur van woon- en  
bedrijfs ruimte, werk en ontslag,  
uitkeringen, verblijfs-
vergunningen, huwelijk  
en echtscheiding,  
letselschade en straf recht  
kunt u bij ons terecht.

Juridisch advies uitsluitend  

na telefonische afspraak

ADVOCATENKANTOOR

Seegers & Lebouille
Egelantiersgracht 576
1015 RR Amsterdam

tel.: 420 08 88, fax: 638 30 22
advocaten@seegers-lebouille.nl
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Bevlogen buurtgesprek Nieuwe Houttuinen en 
Jacob Oliepad   

Speeltuinvereniging Ons Genoegen is weer thuis 
Hugenoten in de Jordaan 

Aanleg grachten in de Gouden Eeuw 
Recensie ‘Lof der stenen’ van Nicolaas Matsier 

Rob Malasch’ visie op de Elandsgracht 

Onderzoek naar begaanbaarheid  
Han Lammersbrug 
Rijbewijskeuringen 70+ in het Claverhuis 

Indommelen bij de kolenkachel 
Cursus onderhoud stads- en geveltuinen

Oudere buurtbewoners en de crisis 
Nieuwe monumentenregeling gaat  
voorlopig niet door 
Aanvraag subsidie buurtgroepen 

Willemsstraat klaar voor rijtoer 
Willem-Alexander & Maxima 
Afscheidsreceptie Eibert Draisma
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In 2004 ging het wethouder Guido Frank-
further om opengraven van de gracht. De 
buurt was daar tegen en verzette zich met 
succes. Er werd een klankbordgroep opgericht 
met bewoners en ondernemers die meedach-
ten over de toekomst van de Elandsgracht. De 
volgende portefeuillehouder, Erik Koldenhof, 
wilde geen parkeerplekken huren in een com-
merciële garage en zag niets in aangedragen 
alternatieven zoals parkeren op de Appeltjes-
markt. Dit resulteerde in een plan waarin de 
inrichting grotendeels bleef zoals die is. Het 
Programma van Eisen uit 2009 sloot hierbij 
aan. Budgetten werden gereserveerd en het 
plan was klaar voor besluitvorming. 

Ondernemersvereniging
De deelraadsverkiezingen van 2010 brachten 
een nieuwe portefeuillehouder, Jeanine van 
Pinxteren. Zij wilde geen ‘nieuw tapijtje’ voor 
de Elandsgracht en schoof het plan van tafel. 
Van Pinxteren was wél bereid om parkeer-
plekken te compenseren in de nabijgelegen 
Q-park. Door de alternatieve parkeerlocatie 
begon de discussie over de herinrichting op-
nieuw. Vanaf de renovatie van brug 107 in 
2011 werd ik lid van de klankbordgroep. Er 
kwamen drie modellen uit het planproces. Op 

Stand van zaken februari 2013 

Herinrichting Elandsgracht 

hoofdlijnen: 1) Parkeren langs de stoep en een 
open middenberm. 2) Brede, vrije stoepen en 
schuinparkeren op de middenberm. 3) Inrich-
ting laten zoals die is. 
Van Pinxteren bracht dit terug tot twee opties, 
met voorkeur voor model 2. Dat kreeg ook de 
voorkeur van Ondernemersvereniging Elands-
gracht. Dit model, met de brede, vrije stoepen 
en schuinparkeren op het midden, sluit aan bij 
de grote bedrijvigheid en de dynamiek van de 
Elandsgracht. En bij de balans tussen de drie 
W’s: wonen, werken en winkelen.

Voorkeursplan model 2 leek eindelijk de eind-
streep te halen. Totdat, om 2 voor 12, Groen-
Links kwam met een nieuw plan. Niet schuin-
parkeren op het midden, maar langsparkeren 
langs de middenberm, en een open midden-
terrein. Bovendien meer parkeerplekken hu-
ren in de Q-park, en een open midden als ver-
blijfsruimte met onderhoudsarm groen. 

De emoties rond de herinrichting van de Elandsgracht lopen hoog op. Met de steeds 
verschillende plannen is de verwarring ondertussen groot. Hoe heeft het zover kun-
nen komen? Het gesteggel van de gemeentelijke bestuurders en de buurt over deze 
kwestie begon al ver voor mijn tijd als winkelstraatmanager van de Elandsgracht. 

Op 3 november jl. organiseerde GroenLinks 
een buurtgesprek in het Claverhuis en op 6 
november kwam het plan in de commissie 
Openbare Ruimte. De commissieleden vonden 
het plan interessant en wilden er meer over 
weten. De ondernemersvereniging daarente-
gen was helemaal niet blij met deze nieuwe 
variant van GroenLinks. 
Het plan ontneemt de Elandsgracht dynamiek 
en economisch functioneren. Het geeft proble-
men die veel voorkomen in het centrum alle 
ruimte op het midden: fietswrakken, zwerf-
vuil, hangtypes etc. Het plan roept veel vragen 
op over parkeren en leidt tot verwarring. 
De buurt heeft al jaren op constructieve wijze 
tijd en energie besteed aan het maken van een 
toekomstplan voor de Elandsgracht, waarover 
grotendeels consensus bestaat. Als dat plan er 
eindelijk ligt, hoe is het dan mogelijk dat een 
politieke partij ineens weer een nieuw plan 
inbrengt? 

Frustratie
Op 16 januari jl. organiseerde stadsdeel Cen-
trum een buurtbijeenkomst in de Krakeling. 
De opkomst was goed en de conclusie helder. 
De aanwezigen waren grotendeels tegen het 
nieuwe plan. De coalitiepartijen in de deel-
raad bleken hier ongevoelig voor: een week 
na de buurtbijeenkomst lieten zij de onder-

nemingsvereniging weten dat tot het nieuwe 
plan besloten zou worden op 29 januari. On-
geloof maakte al snel plaats voor boosheid 
en frustratie. Vervolgens startten twee buurt-
bewoners met het burgerinitiatief voor Plan 
NUL – ofwel de inrichting laten zoals die is. Dit 
initiatief kreeg massale steun van de buurt, 
deels uit overtuiging en deels uit protest. Het 
burgerinitiatief lijkt de enige manier om door 
te dringen tot de deelraad. Maar dat is toch 
niet hoe we met elkaar om willen gaan? 
De stand van zaken: voordat de Elandsgracht 
weer op de agenda van de deelraad komt, 
bepaalt een commissie of het burgerinitiatief 
aan de voorwaarden voldoet. Afhankelijk van 
de uitkomst kunnen de initiatiefnemers aan-
sturen op een referendum. De verwarring in 
de ondernemersvereniging is groot. Betrokke-
nen van het eerste uur zijn diep teleurgesteld 
in het proces en in de lokale politiek. Terug 
bij af, de Elandsgracht staat nog steeds in de 
wacht. Op 25 februari kwam de ondernemers-
vereniging bijeen voor een Algemene Leden-
vergadering om de verdere koers te bepalen. 
(Wordt vervolgd.) 
Ga naar www.facebook.com/Elandsgracht en 
wordt ook vriend van de Elandsgracht.

Tineke Brinkhorst 
Winkelstraatmanager Elandsgracht

Zeven jaar overleg over de herinrichting  
van de Elandsgracht, met als uitgangspunt 
een plan van Ondernemersvereniging Elands-
gracht. Resultaat? Een door wethouder Van 
Pinxteren afgedwongen tweetal varianten. 
Op 6 november jl. tijdens de laatste commis-
sievergadering vóór de beslissende raadsver-
gadering, kwam GroenLinks – gesteund door 
D66 – met een nog extremer plan genaamd 
‘2+’. Daarin is sprake van nog slechts dertig 
parkeerplaatsen langs het verder lege  
middenterrein, en sloop van het transfor-
matorhuisje op het Johnny Jordaanplein. 
Zonder enig idee voor de invulling van het 
middenstuk. 

Voor de vorm werd nog een commissiever-
gadering belegd op 4 december en als toetje 
een informatie- en consultatiebijeenkomst (sic, 
dus niks inspraak) in de Krakeling. Op deze 
avond op 16 januari mocht de buurt nog één-
maal zijn gal spuwen, en dat was het dan: op 
de eerstvolgende raadsvergadering zou voor 

de herinrichting van de Elandsgracht volgens 
variant 2+ worden gekozen.
Maar nee! Twee dagen later startten twee 
buurtbewoners, ondergetekende en Mainse 
Rijpkema, een burgerinitiatief op basis van 
de Verordening op het burgerinitiatief en het 
referendum (art 2.7), inclusief ons alternatief, 
variant NUL.
Binnen een week haalden wij, mede dankzij 
de medewerking van vele winkeliers, 724 ge-
waarmerkte handtekeningen op van kiesge-
rechtigden in stadsdeel Centrum, waarmee 
het vereiste aantal van 250 ruimschoots werd 
behaald.
Variant NUL behelst handhaving van de hui-
dige situatie: twee doorgangen over het mid-
denterrein, ordelijke fietsparkeerplekken en 
behoud van het Johnny Jordaanplein met een 
opgewaardeerd transformatorhuisje. Door 
onze actie werd de voor 29 januari geplande 
behandeling in de raad opgeschort.

Referendum
Onze variant NUL wordt nu, samen met vari-
ant 2+ van GroenLinks, behandeld in de stads-
deelvergadering van 26 februari. Als onze 
variant niet wordt verkozen, kunnen wij onze 
actie nog voortzetten naar een referendum. 
Daarvoor zijn 4000 handtekeningen nodig.

Waarom maken wij ons zo druk over een op 
het oog zo charmant plan van GroenLinks? 

Omdat zij er geen enkel idee van hebben 
wat een verwoestende uitwerking hun plan-
nen hebben op een economisch uitstekend 
werkende gemeenschap. Veryupping van de 
Jordaan is moeilijk tegen te houden, maar wij 
verwachten niet van een fatsoenlijk bestuur 
dat te stimuleren. Cultureel erfgoed bewaren 
is niet hetzelfde als een museum creëren.

Vooral kleinere ondernemers en winkeliers 
zullen de dupe worden van stijgende huur-
prijzen en onbereikbaarheid. Het moet eens 
afgelopen zijn met het voortdurend afknijpen 
van parkeergelegenheid en met de stijgende 
tarieven. 

Namens Burgerinitiatiefgroep Elandsgracht,
Stephan Willenborg, bewoner en ondernemer

Herinrichting Elandsgracht

Burgerinitiatief 
komt met 
‘variant NUL’

Twee ontwerptekeningen voor de herinrichting van het omstreden middenterrein. 

Het met sloop bedreigde transformatorhuisje 
aan het Johnny Jordaanplein.
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Bloemgracht 68-70, tel. 626 37 21

Fietsverhuur  hijstouw & blok  

 onderdelen  sloten  accessoires  

klaar-in-één-dag-reparatieservice 

AZOR BIKE - DAHON vouwfietsen

Voor reparaties en onderhoud 
van alle soorten tweewielers 
bakfietsen -transportfietsen

Buurtboerderij Ons Genoegen in het Amster-
damse Westerpark wil een platform bieden 
aan organisaties op het gebied van natuur en 
duurzaamheid. Het is de bedoeling dat we ons 
met deze organisaties verbinden, zodat zij ge-
bruik kunnen maken van onze faciliteiten. Om 
hier meer publiciteit aan te geven, hebben 
wij een aantal lezingen en presentaties over 
stadslandbouw georganiseerd. De lezingen 
zijn gratis bij te wonen. 
 
13 maart: Permacultuur en Eco-wijk
Michel Kegels geeft een introductie tot per-
macultuur, een ontwerpmethode voor pro-
ductieve ecologische kringloopsystemen. Hoe 
zal die toegepas tworden in de toekomstige 
Eko-wijk ‘Ekosofia’?

27 maart: Buurtmoestuinen 
en zorg voor de aarde
Buurtmoestuinen staan de laatste jaren enorm 

Stadslandbouw op Buurtboerderij
in de belangstelling. Kom luisteren hoe u aan 
kunt haken bij deze gezonde en inspirerende 
beweging.
Natasha Hagenbeek en Ann Doherty vertellen 
over hun projecten ‘I Can Change the World 
With My Two Hands’ en ‘Cityplot’.

10 april: Social Design Lab Stadslandbouw 
‘Urbaniahoeve’.
Urbaniahoeve werkt aan een eetbaar ecologi-
sche hoofdstructuur (EEHS). Kunstenaar Debra 
Solomon vertelt over haar missie en haar pro-
jecten.

De lezingen beginnen om 19.30 uur op Buurt-
boerderij Westerpark, Spaarndammerdijk 319. 
(Vanaf 18.30 uur is er de mogelijkheid om bij 
de maaltijd aan te schuiven voor slechts 5 euro. 
Dan wel graag even reserveren, tel. 3376820.)

www.buurtboerderij.nl 
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genoemd. Lange tijd was deze omgeving het 
werkterrein van leerlooiers en passeerders 
(leerbewerkers) die vanwege de hun stank- en 
andere overlast gevende activiteiten uit de 
Jordaan werden geweerd. Tegen het eind van 
de 17de eeuw was de zeemleerindustrie een 
aflopende zaak. De molen werd nu in gebruik 
genomen als kruithuis. Daarna werd het een 
houtmolen die de naam ‘De Star’ kreeg en die 
in 1797 werd afgebroken. 

Vanaf 1735 was op bolwerk Osdorp een verre-
kijker aan een mast bevestigd waardoor men 
de maan en de planeten kon bekijken. Deze 
voorziening maakte deel uit van het observa-
torium, dat de burgemeesters hadden laten 
maken voor Czaar Peter tijdens zijn verblijf in 
Amsterdam. 

‘St. Bernardusgesticht’
Rond 1820 kocht de firma C. de Bruyn en Zonen 
het terrein langs de Nieuwe Passeerdersstraat 
om er een suikerraffinaderij op te zetten. In de 
hoogtijdagen van dit bedrijf werkten er meer 
dan vijfhonderd mensen. In 1877 werd deze 
fabriek overgenomen door de Amstel Suiker-
raffinaderij, die echter de concurrentie met 
vele suikerfabrieken in de regio niet overleef-
de. In 1912 werd de grond aangekocht door 
het ‘St. Bernardusgesticht’. Op een deel ervan 
verrees een gebouw, dat de nieuwe behuizing 
werd voor 330 bejaarden en nonnen uit het 
St. Bernardusgesticht aan de Oude Turfmarkt. 
In 1915 werd dit nieuwe gebouw in gebruik 
genomen. Vorig jaar ging het Bernardus on-
der de slopershamer om plaats te maken voor 

Bij sloop Bernardus aan Nieuwe Passeerdersstraat

Resten gevonden  
van bolwerk Osdorp 
Eind vorig jaar, nog net vóór de start van het grote gedenk- en jubileumjaar 2013, 
zijn tussen de fundamenten van het gesloopte verzorgingshuis Bernardus resten 
gevonden van het bolwerk Osdorp. Het bolwerk werd hier begin zeventiende eeuw 
gebouwd. In die tijd vond ook de aanleg van de grachtengordel plaats. 

Bolwerken waren versterkingen van de stads-
muur die in 1613 werd gebouwd. Vanaf deze 
versterkingen had men goed zicht op het ge-
bied rond de stad. In 1660 werd de stadsmuur 
verlengd tot aan het eiland Funen in Amster-
dam-Oost. Daarmee kreeg zij de vorm van de 
halve cirkel die de plattegrond van het stads-
centrum kenmerkt. 
De resten van het bolwerk Osdorp – de lin-
kerzijde van de driehoek en de aansluiting op 
de stadsmuur – leveren nieuwe informatie op 
over de bouwwijze van de verdedigingswer-
ken in die dagen.

Op het bolwerk stond een zeemleer-tou-
wersmolen die de Kleine Stinkmolen werd 

(vervolg pag. 1
‘Festiviteiten in jubeljaar’)

Het Stadsarchief komt met de interessante 
tentoonstelling: Booming Amsterdam: de aan-
leg van de grachten in de Gouden Eeuw.
Aan de hand van kostbare en unieke kaarten 
en documenten krijgt de bezoeker een beeld 
van de wijze waarop de Derde Uitleg tot stand 
kwam en hoe Amsterdam er in de eerste helft 
van de 17de eeuw uitzag.

Werelderfgoed
Wat staat er verder allemaal op het voorlopige 
programma? Daar is allereerst de Derde Uit-
leg, waarvoor gewoonlijk in de geschiedenis-
boeken niet 1613, maar 1609 als begindatum 
wordt genomen. Het is het vierhonderdjarig 
feest van de Grachtengordel, thans UNESCO-
Werelderfgoed. 
Het voorlopige programma vermeldt voorts: 
heropening Rijksmuseum, 125 jaar Concert-
gebouw, 125 jaar Concertgebouworkest, 175 
jaar Artis, 150 jaar afschaffing van de slaver-
nij, het Nederland-Ruslandjaar, 225 jaar Felix 
Meritis en 40 jaar - én heropening - Van Gogh 
Museum. Bovendien: 25 jaar Toneelgroep Am-
sterdam, 25 jaar MacBike, 40 jaar Amsterdam-
se kunstkolonie Ruigoord, 60 jaar Westelijke 
Tuinsteden, 85 jaar Olympisch Stadion, 90 jaar 
NEMO, 100 jaar Fontaine Hofje, 140 jaar Hei-
neken, 100 jaar Industrieele Grote Club, 425 
jaar Evangelisch-Lutherse Gemeente en 375 
jaar Hortus Botanicus. 

Het belooft dus een druk jaar te worden. De 
grachtenbewoners ontvingen aan het begin 
van dit jaar al een brief van Alexander Rin-
nooy Kan, voorzitter van de Stichting Amster-
dam 2013, waarin hij opriep deel te nemen 
aan de festiviteiten zowel met betrekking tot 
2013 als 24H Centrum Amsterdam. In dezelfde 
brief excuseert hij zich al bij voorbaat voor de 
overlast die juist de grachtenbewoners kun-
nen gaan ondervinden van bezoekers uit bin-
nen- en buitenland en van de evenementen 
zelf. 
Dat 24H Amsterdam staat voor ‘een nieuw 
event waarbij je 24 uur lang een deel van Am-
sterdam kan (her)ontdekken’. Dat gebeurt in 
etappes. De aftrap voor Centrum was op 13 ja-
nuari, met onder meer nachtzwemmen in het 

Marnixbad of een bezoek aan de biologische 
nachtmarkt in het Conscious Hotel. Ook kon je 
als toerist je eigen stad bezoeken en met een 
gereduceerd arrangement overnachten in 45 
hotels, van driesterren tot superluxe. Ja, Am-
sterdam viert de crisis uitbundig.

Koning
En alsof dat alles nog niet genoeg is, voegt 
H.M. de Koningin aan die feestelijkheden nog 
eens een absolute topper toe. In haar onmete-
lijke wijsheid heeft zij besloten op 30 april af 
te treden. Die dag zal de nieuwe koning wor-
den ingehuldigd en dat moet in Amsterdam 
gebeuren. Weg Koninginnedag, een kater in 
De Rijp en Amstelveen waar de voorberei-
dingen van het koninklijke bezoek al in volle 
gang waren.
De inhuldiging zal in ieder geval heel veel 
binnen- en buitenlanders en een groot aantal 
vorstelijke personen en regeringsleiders van 
over de hele wereld naar Amsterdam brengen. 
Een bezoek aan het 125-jarig Koninklijk Con-
certgebouworkest zal voor de hoge gasten ze-
ker op het programma staan. Daarna kunnen 
ze heerlijk gaan nachtzwemmen in een van de 
zwembaden en misschien mogen zij ook wel 
tegen gereduceerd tarief logeren in een van 
de vele 24H-hotels.

Jan Berns

Aan de reeks schitterende columns die Drs. P 
voor deze buurtkrant schreef, is een einde 
gekomen. Bijna acht jaar lang maakte de nu 
93-jarige dichter, schrijver, zanger en caba-
retier de lezers deelgenoot van zijn herin-
neringen en overpeinzingen. De columns zijn 
verzameld in de bundel En Passant. 
Bij alle verslonsing van het gesproken en 
geschreven Nederlands houdt Drs. P de rug 
recht en voert een soms eenzame strijd om 
respect af te dwingen voor ‘een taal die 
volwassen is, die een hele geschiedenis achter 
zich heeft’. Niet door terecht te wijzen, maar 
door in zijn proza de rijkdom van die taal 
te tonen. De redactie dankt de doctorandus 
hartelijk voor zijn prachtige verhalen! 

een nieuw te bouwen verzorgingshuis. Na de 
sloop vond men bij archeologisch onderzoek 
de resten van het bolwerk Osdorp. 

Eerder, in januari 2008 werden de restanten 
blootgelegd van de verbindingsmuur (courti-
ne) tussen de bolwerken Osdorp en Nieuw-
kerk. Die lagen direct onder de vloer van het 
souterrain van twee 19de-eeuwse huizen aan 
de Marnixstraat. Het ging om een schildmuur 

van 1,8 meter dik, gemaakt van rode baksteen. 
Aan de achterzijde (de stadskant) zaten dwars-
muren. Deze dienden als fundering voor de 
gewelven die de aarden wal erboven moesten 
dragen. De onderkant van de muur lag op cir-
ca 1.40 meter boven NAP, net zoals de muren 
bij de bolwerken Oosterblokhuis en Zeeburg. 
Hieruit blijkt dat men in de 17de eeuw zeer 
systematisch te werk ging.

Fragment stadsplattegrond 
Gerrit de Broen uit 1774-1782

Archeologisch onderzoek in
de Nieuwe Passeerdersstraat. 

Drs PDrs P
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Op het eerste buurtgesprek in de Noorderkerk 
op 10 december vorig jaar waren slechts een 
handjevol bewoners en een ondernemer aan-
wezig. Maar dit keer was er een opkomst van 
ongeveer 25 enthousiaste bewoners/onderne-
mers, en restte er voor de aanwezige ambte-
naren slechts een eenvoudig bankje aan de 
zijkant. De vergadering werd voorgezeten 
door de heer Roy van Gelder. Naar aanleiding 
van de vorige bijeenkomst was er een ‘groei-
document’ opgesteld, met 56 wensen en er-
gernissen. Uitgangspunt van de gemeente is 
het prettig en veilig maken voor bewoners en 
passanten.

Randfiguren
De eerste spreekster was een bewoonster van 
het Jacob Oliepad. Zij hield een gloedvol be-
toog over het eens zo idyllische hofje, waar 
nu de nissen en poortjes gebruikt worden 
als openbaar toilet en waar randfiguren zich 
bezighouden met schimmige activiteiten. De 
spreekster kreeg veel bijval van de andere be-
woners, want ook in de Nieuwe Houttuinen 
zijn er nogal wat pis- en poephoeken.
Het is mogelijk enkele daarvan af te sluiten 
met hekken, gebiedsbeheerder de Key heeft 
drie nissen opgenomen in de begroting. Het 
besluit van de raad van bestuur moet echter 
nog genomen worden. Het is te hopen dat er 
zo snel mogelijk overeenstemming komt en 
(jammer maar helaas) de hekken geplaatst 
worden voordat in 2014 de herbestrating 
start. Het budget voor de herinrichting be-
draagt ruim een miljoen, inclusief de bestra-
ting. Behalve de hekken wil men ook een be-
ter contact met de straatcoach, buurtregisseur, 
vliegende brigade, winkelmanager etc. De 
wijkagent heet Peter Noot en is via het tele-
foonnummer 0900-8844 te bereiken. Tevens 
wordt er een bord geplaatst tegen alcoholge-
bruik, want zonder zo’n bord schijnt de politie 
niet te kunnen ingrijpen. 
  

Kattenbak
De bomen en de geveltuinen waren het vol-
gende onderwerp. Er is een onderzoek gaan-
de met betrekking tot de bomen en de uitslag 
ervan wordt waarschijnlijk op de volgende 
bijeenkomst bekendgemaakt. De geveltui-
nen zijn vaak in gebruik als kattenbak en ook 
de hondenpoep wordt niet altijd opgeruimd. 
Hierbij moet vermeld worden dat in de ge-
doogzone van het Westerpark de honden tot 
hun oksels in de drek staan, omdat het pad 
daar niet onderhouden wordt. In tegenstel-
ling tot de overige paden, die wel redelijk 
begaanbaar zijn. Maar daar is het dan weer 
verboden om je hond uit te laten. Waar gaat 
die hondenbelasting heen? Niet naar de reini-
ging, want sinds de vuilniszakken op de hoek 
gezet moeten worden, komen er nog nauwe-
lijks veegwagens.
  
Ter hoogte van The Movies staat er in de Nieu-
we Houttuinen een verrolbare vuilniscontai-
ner. Deze is van een bedrijf, maar privé gooit 
men er ook rotzooi in, en dat wordt er dan 
weer uitgegooid. Hij blijft ook te lang staan 
nadat hij geleegd is.

Naarmate de avond vorderde raakten de 
aanwezigen in een staat van rumoerige op-
winding en bleek het onmogelijk om alle 56 
punten van het groeidocument één voor één 
te behandelen. Daarom werd besloten de vol-
gende keer per thema te vergaderen. 

Ellie Pronk

Bevlogen bijeenkomst in Roode Bioscoop

Herinrichting openbare 
ruimte Nieuwe Houttuinen 
en Jacob Oliepad

Een straatfeest in de sneeuw en bijtende 
kou? Ja, dat kan heel goed, zo bewezen de 
bewoners van de Nieuwe Houttuinen op 18 
januari jl. De hele straat was uitgelopen om 
het gereedkomen van het herstel van de vijf-
enzeventig woningen in het complex Casa 
Rossa te vieren. 
 
Bewonerscommissie Casa Rossa organiseerde 
het straatfeest. Er waren toespraken van ver-
huurder Ymere en de bewonerscommissie, 
gebakjes, drankjes en stamppot. De kinderen 
versierden lampions en trokken in optocht 
door de straat. Deelraadsvoorziter Yellie Al-
kema (D66), deelraadslid Nelly Duindam (SP) 
en wethouder Roeland Rengelink (PvdA) ga-
ven ook acte de présence. 

Bouwen voor de buurt
Het complex Casa Rossa – door de bewoners 
zo genoemd, omdat de overburen in de straat 
hun eerder opgeknapte witte woningblokken 
‘Casablanca’ doopten – ligt tussen de Haarlem-
mer Houttuinen en de Nieuwe Houttuinen. 
Het complex telt 75 sociale huurwoningen. 
Het werd in 1978 als één van de eerste stads-
vernieuwingsprojecten in het centrum van 
Amsterdam ontworpen door Herman Herzber-
ger en rond 1982 opgeleverd. Dit betekende 
toen tevens het eind van een stedenbouwkun-
dige visie waarin grote doorbraken noodzake-
lijk geacht werden voor de afwikkeling van 
het toegenomen autoverkeer. Een prachtige 
documentaire in het tv-programma Andere 
Tijden toonde vorig jaar hoe op deze plek oor-
spronkelijk een vierbaansweg was gepland. 
Bewoners van deze buurt – en later ook van 
de Nieuwmarktbuurt – verzetten zich hier-

‘Cool’ straatfeest in opgeknapte 
Nieuwe Houttuinen

tegen. Met hun acties wisten zij hier sociale 
woningbouw af te dwingen. Zo begon onder 
de legendarische wethouder Jan Schaefer het 
‘Bouwen voor de buurt’.

Vochtklachten
Net als de uit dezelfde tijd daterende stads-
vernieuwingscomplexen van De Key op het 
Bickerseiland (180 woningen) en Casablanca 
van Ymere aan de overkant van de straat, ver-
toonde het complex Casa Rossa de laatste ja-
ren ernstige onderhoudsgebreken waaronder 
vochtklachten. Steeds meer bewoners startten 
met hulp van het Huurteam onderhoudspro-
cedures om de klachten verholpen te krijgen. 
Technisch onderzoek wees uit dat de spouw-
isolatie was uitgezakt, waardoor het gevel-
metselwerk lang nat bleef en er vochtdoorslag 
ontstond. Bovendien werd in de beglazingskit 
asbest aangetroffen. 
Al deze bevindingen en de inzet van de be-
wonerscommissie leidden tot de beslissing om 
het hele gemetselde buitenblad, inclusief de 
buitenkozijnen, te vervangen. De gevels aan 
de zijde van de Haarlemmer Houttuinen en de 
spoorlijn werden voorzien van geluidsweren-
de beglazing en suskasten, en in de woningen 
werd mechanische ventilatie aangebracht. De 
bewoners zijn blij dat de ingrijpende werk-
zaamheden, die tijdens bewoning uitgevoerd 
werden, afgerond zijn. 
 
Eibert Draisma
 
De aflevering van Andere Tijden over 
de veranderingen in dit woongebied kunt 
u bekijken op: 
http://player.omroep.nl/?aflID=13389665

Ingezonden brief 

‘Werkeloosheid 
wordt moedwillig  
hoog gehouden’
Velen kunnen zich de jaren zeventig nog 
herinneren. De banen lagen voor het opra-
pen, je kon bijna wekelijks veranderen van 
werkgever om ergens anders 25 gulden meer 
te vragen. 
Er waren halverwege de jaren zeventig zo’n 
70.000 werkelozen, met als gevolg: de lonen 
rezen de pan uit. Vanaf dat moment werden 
grote groepen mensen van buiten Nederland 
aangetrokken om de concurrentie op de 
arbeidsmarkt te vergroten.  
In het bedrijfsleven werkt het ook zo: niet 
één slagerij in een buurt, maar tien. Bij één 
zouden de prijzen nl. torenhoog worden. 
Ditzelfde geldt voor de arbeidsmarkt. Veel 
werkelozen geven tegenwicht aan het aantal 
werkenden. De werkenden moeten altijd 
weten dat als zij te hoge lonen eisen, er dan 
velen in de rij staan om hun baan over te 
nemen voor een minder hoog salaris.
 
Weet u nog, zo’n 5 jaar geleden, we hadden 
ongeveer 70 duizend werkeloze bouwvak-
kers. De bouw vierde hoogtijdagen. Minister 
Donner zette toen de grenzen open voor 
werknemers uit Oost-Europa, met als gevolg: 
10 duizenden Oost-Europeanen kwamen naar 
de rijke westerse landen om voor een veel 
lager loon te gaan werken.
Dit deden zij overigens niet omdat het zulke 
harde werkers zouden zijn, neen, dit was 
puur omdat de lonen hier veel hoger lagen 
dan in het land van herkomst.

Het toenmalige kabinet verweet onze eigen 
werkelozen lui volk te zijn dat liever thuis zat 
en te beroerd was om te werken. Wat zij er 
echter nooit en nog niet bij vertellen is, dat 
zij zelf de veroorzakers zijn van de torenhoge 
werkloosheidcijfers.
Het huidige kabinet zal hier niets aan veran-
deren. Zij willen dat mensen op de arbeids-
markt met elkaar gaan concurreren. Diegene 
die voor het laagste bedrag zichzelf aanbiedt, 
krijgt de job. Ex-minister Kamp zei nog niet 
zo lang geleden dat het minimumloon eraan 
moest geloven, het moest verlaagd worden 
en de uitkeringen moesten ook worden ver-
laagd. De mensen met uitkeringen werden zo 
niet gestimuleerd om te gaan werken.
Nee, logisch niet, ook mensen aan de 

‘onderkant’ willen een stimulans, zij willen 
een goed en vooral eerlijk inkomen, net als 
onze grootverdieners. De grootverdieners 
schermen altijd met de kreet ‘ als jullie onze 
salarissen gaan verlagen dan is onze werksti-
mulans weg en dan vertrekken wij’.
Het is meer dan schandelijk dat onze goed-
verdienende ‘elite’ zo denigrerend durft te 
praten over mensen die geen baan hebben, 
en hen steeds verder als grof vuil beschouwt. 
De ‘elite’, daar bedoel ik dan onze bestuur-
ders mee. 
De ‘elite’ betaalt namelijk ook 2.50 voor een 
doosje aardbeien, net als de uitkeringstrek-
ker. Het wordt flink tijd dat de goedverdie-
nende Nederlander veel meer gaat betalen 
voor zijn eerste levensbehoefte, dan kunnen 
de lonen in de productiesector omhoog. Wie 
buit wie uit, de werkeloze die niet voor een 
hongerloontje wil werken, of de goedverdie-
nende Nederlander die veel te weinig voor 
zijn eerste basisbehoefte betaalt?

Dick, e-mail: winteravond@online.nl
(naam en adres bij de redactie bekend)

Schoon genoeg  
van het ‘spuiten’!
Schoon genoeg hebben we ervan om ieder 
weekend ons pand schoon te maken. Dan 
zijn de ‘spuiters’ weer langs geweest. En was 
het maar graffiti! Nee, het zijn stompzinnige 
halve logo’s en infantiele handtekeningen. 
Het kost ons behalve veel ergernis handenvol 
geld om de spuiterij er met een duur product 
weer af te halen. Wat doet de gemeente 
hieraan? 
In ieder geval niet opletten als de kroegen 
op de Lijnbaansgracht ’s nachts dichtgaan. 
Let maar eens op het (voorheen) witte pand 
hoek Lauriergracht/Lijnbaansgracht. Wat een 
treurnis! Waarschijnlijk lijden de spuiters zelf 
aan Korsakov, maar ik hoop dat ze terugden-
ken aan hun vandalisme als ze later zelf met 
de reiniger buiten staan op zaterdagochtend.

Karen van Ede
Lauriergracht
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Op 28 januari jl. organiseerde het stadsdeel in de Roode Bioscoop een tweede 
buurtgesprek over de herinrichting van de openbare ruimte in de Nieuwe 
Houttuinen en het Jacob Oliepad. 

www.amsterdamwebkrant.nl
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Lang niet alle 56 punten van het groeidocument konden worden behandeld.
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enthousiaste deelnemers er waren voor de 
muziekles op woensdagmiddag, de naailes op 
maandag en de klaverjasbijeenkomst voor se-
nioren op zondag. En dat voor 50 cent tot 2,75 
euro per maand! 
Er worden maandelijks wandelingen georga-
niseerd, en elk jaar is er de wandeling Door 
Oud Amsterdam die deelnemers uit het hele 
land trekt. Zelfs buitenlanders doen eraan 
mee. 

Drumfanfare 
Net als de meeste vrijwilligers die de vereni-
ging draaiende houden, is Tante Greet in de 
Jordaan geboren en getogen. Zij groeide op 
met Ons Genoegen. Als dochter van de toen-
malige speeltuinbeheerder, kwam ze hier al 
op tweejarige leeftijd. Haar vader had zijn 
kantoortje aan de overkant van de straat. 
Nu leidt Tante Greet jongeren uit de buurt 
op tot volwaardige muzikanten. Bij de kerst-
viering op de Elandsgracht in het afgelopen 
jaar bracht ze met het jeugd-fluitistenorkest 
een uitvoering van diverse kerstliederen. Zelf 
speelt Greet in de drumfanfare graag haar 
partijtje op de bariton mee. En als ze niet met 
muziek bezig is, dan zet ze wel de maande-
lijkse wandelroute uit of geeft ze leiding aan 
de naaiclub, die in december menige Zwarte 
Piet van een maatpak voorziet. 

Het kostte de vereniging veel energie – en 
strijd – om opnieuw een fatsoenlijke behui-
zing op dezelfde plek te krijgen, nadat de ge-
meente de panden in de Elandsstraat had ont-
eigend voor de bouw van een nieuwe school. 
De ambtenaren hadden geen flauw idee van 
de belangrijke rol die Ons Genoegen in de 
buurt speelde. Een apart gebouw voor ‘die 
paar bezoekers uit Purmerend’ vond men on-
nodig. Er zijn inderdaad ouders in Purmerend, 
vroegere bewoners van de Jordaan, die zelf 
als kind bij Ons Genoegen kwamen en daar 
nu hun eigen kinderen heen brengen. Maar 
het zijn vooral buurtbewoners die als vrijwil-
ligers de activiteiten begeleiden, en het zijn 
ook hun kinderen die eraan deelnemen. 

Iedereen kent hier Tante Greet

Ons Genoegen is weer thuis
Speeltuinvereniging Ons Genoegen is weer terug op haar eigen plek in de 
Elandsstraat, naast de speeltuin. In 2008 was de vereniging gedwongen tijdelijk 
een andere behuizing te vinden. Het bestaande buurtgebouw werd gesloopt om 
plaats te maken voor een nieuw gebouw met een aantal klaslokalen voor 14de 
Montessorischool De Jordaan, een ondergrondse gymzaal en een ruimte voor 
buitenschoolse opvang. Ons Genoegen moest nog alles op alles zetten om in dit 
nieuwe gebouw ook een onderkomen toegewezen te krijgen. Op 16 maart zal de 
nieuwe behuizing feestelijk worden geopend. 

Bijna een eeuw geleden, op 14 juni 1914, werd 
speeltuinvereniging Ons Genoegen opgericht 
door Tante Pietje Bot, Ome Henk Beers en nog 
een heleboel andere vrijwilligers. De doelstel-
ling was vanaf het begin om tegen zo laag 
mogelijke kosten activiteiten te bieden voor 
‘de arme jeugd in de Jordaan’, waar grote ge-
zinnen in te kleine huizen woonden. Het ver-
enigingswerk werd uitsluitend gedaan door 
vrijwilligers uit de buurt. 

Het thema van het Jordaancollege op  
24 januari in De Rietvinck was Hugenoten 
in de Jordaan. Spreker was Hans du Corbier, 
zelf telg van een hugenotenfamilie die in de 
Jordaan heeft gewoond. Voor de pauze ging 
het over het lot van de hugenoten in Frank-
rijk. Tijdens de pauze verdrongen de mensen 
zich al met vragen om hen heen, en na de 
pauze kwamen nog veel meer vragen aan  
de orde. Du Corbier bleek over een ongelofe-
lijke hoeveelheid parate kennis te beschikken. 
Bovendien had hij veel voorbereidend werk 
gedaan: van de lijst met 31 Frans klinkende 
namen die wij hem eerder hadden voorge-
legd, wist hij er veertien tot hun oorsprong 
te herleiden. 
 
De naam Rosielle, ook wel Rosielje, is afge-
leid is van La Rochelle, een handelsstad aan 
de westkust van Frankrijk. Deze stad van am-
bachtslieden, geleerden en zeevaarders was 
een bolwerk van hugenoten die relaties on-
derhielden met de Geuzen.
 
Naarmate de vervolging van de hugenoten 
toenam werd La Rochelle een belangrijke 
vluchthaven. Het vermoeden bestaat dat ve-
len als verstekelingen met de Geuzen meevoe-
ren naar het noorden. Er waren vluchtroutes 
over zee, en over land.
 
In Amsterdam vestigden zich 12.000 hugeno-
ten van wie de meesten in de Jordaan. Tot 
op de dag van vandaag kun je in de Jordaan 
mensen ontmoeten met Frans klinkende na-
men. Medewerkers van het Jordaanmuseum 
verzamelden die namen tijdens gesprekken 
en door woonboeken in het Stadsarchief na 
te pluizen. Robert Lammers plukte uit zijn ge-
heugen zes namen die hij zich uit zijn jeugd in 

Hugenoten  
in de Jordaan

de Willemsstraat herinnerde: Belmon, Benja-
mins, Boucquet, Onclin, Petit en Quant.
In de zaal zaten telgen van meerdere huge-
notenfamilies. De eerste die een vraag stelde, 
deed dat voor een vriend. ‘Waar kan de naam 
Barbé van afstammen?’ Volgens de informa-
tie van Du Cobier kwam de familie Barbé uit 
Picardië. Mieke Krijger merkte daarbij op 
dat er zangers zijn met de naam Barbé die 
afstammen van een familie Barbé uit de Wil-
lemsstraat. 

In de zaal zaten ook vier telgen van de fa-
milie Rosielle. Een aanwezige met de naam 
Licher wapperde met documenten: Hij moet 
een verre verwant zijn van Joop Braakhekke, 
die afstamt van meester pottenbakker Jean 
Licher uit de  Ardèche. En: zanger Rene Froger 
stamt af van waaiermakers uit  Normandie.

Stichting Jordaanmuseum
www.jordaanmuseum.nl

The HUB in de Westerstraat
The HUB biedt ondernemers met maatschappelijke en duurzame doelstellingen een 
gemeenschappelijke flexibele werkplek, kantoorfaciliteiten, vergaderruimtes en een 
wereldwijd netwerk bestaande uit meer dan 25 locaties, waar ruim 5000 pioniers 
dagelijks werken, vergaderen, brainstormen, netwerken en elkaar inspireren. 
The HUB in de Westerstraat bestaat intussen drie jaar en heeft in Amsterdam 300  
leden. Dagelijks kunnen hier 30 tot 40 mensen tegelijk van een werkplek gebruik- 
maken. Behalve werkplekken worden er ook regelmatig workshops aangeboden.
 
The HUB, Westerstraat 187, tel. 020-4274283, www.amsterdam.the-hub.net

De Jordaankinderen hebben door de jaren 
heen enthousiast deelgenomen aan die acti-
viteiten. Beroemdheden als Johnny Jordaan, 
Willy Alberti en Ruud Gullit waren hier al in 
hun jongste jaren letterlijk kind aan huis. 
Tante Greet is nu al jarenlang mede de mo-
tor van de vereniging: iedereen die hier komt, 
kent haar. De activiteiten van Ons Genoegen 
zijn nog steeds enorm populair. Muziekles op 
diverse instrumenten, judo-, majorette-, drum- 
en balletles voor de jeugd, klaverjassen, naai- 
en pc-les voor ouderen. Ik zag zelf hoeveel 

Gevelsteen
De vereniging vond een tijdelijk onderkomen 
aan de overkant van de Elandsstraat, op num-
mer 44. Na jaren, op 19 december jl. betrok 
Ons Genoegen de nieuwe behuizing. Bij het 
inrichten was er nog veel tegenspel van de ar-
chitect. Die wilde in het interieur geen kasten, 
terwijl die juist hard nodig zijn om alle spul-
len in op te bergen waar de vereniging mee 
werkt. Gevelsteen D’vergulde Dolfyn mocht 
van hem zeker niet op het nieuwe gebouw 
aangebracht worden in de bestaande kleuren: 
goud met een blauwe achtergrond. Gelukkig 
was het bestuur van de vereniging, en met 
name Tante Greet, strijdbaar en vindingrijk 

genoeg om er gewoon weer de kasten uit het 
vroegere gebouw neer te laten zetten. En de 
gevelsteen hangt pontificaal in originele kleu-
ren boven de ingang van het gebouw. 

Anneke van de Meene

De nieuwe behuizing van Ons Genoegen, 
Elandsstraat 101, wordt 16 maart a.s. van 
13.00 tot 16.00 uur feestelijk geopend 

De activiteiten van Ons Genoegen zijn nog steeds enorm populair. 

Tante Greet leidt jongeren uit de buurt op 
tot volwaardige muzikanten. 

Gevelsteen ‘D’Vergulde Dolfyn’ boven  
de ingang in de Elandsstraat

Vervolgde hugenoten verlaten Frankrijk

Korfbal  
in Westerpark
Korfbal is een leuke sport voor jongens en 
meisjes in gemengde teams, die één- of twee-
maal per week trainen. Vanaf dit voorjaar 
doen we dat weer buiten op het kunstgras-
veld in het Westerpark. Kinderen vanaf vijf 
jaar worden voor die gratis trainingen van 
harte uitgenodigd. Sportschoenen en gemak-
kelijke sportkleding zijn noodzakelijk.

Meer informatie: Sporting West,  
Stefan van Nifterick, 06-51873861,  
www.sportingwest.nl
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Met de tentoonstelling Booming Amsterdam 
brengt het Stadsarchief het hoe en waarom 
in beeld van de aanleg van de grachten in 
de Gouden Eeuw. Dat wordt gedaan aan 
de hand van authentieke documenten en 
kaarten. Veel van deze stukken zijn voor het 
eerst voor het publiek te zien, mede dankzij 
een aantal bijzondere bruiklenen. 

Een van de topstukken is de koperplaat van 
Nicolaes Visscher (1618-1679) met de plat-
tegrond van Amsterdam omstreeks 1660. De 
gravure laat de stad zien op het hoogtepunt 
van de Gouden Eeuw, met een oningevulde 
strook voor de beoogde stadsuitbreiding aan 
de oostkant. Ook de ontwerpen van de uit-
breidingsplannen die bij de stadsbestuurders 
op tafel lagen, en het perkamenten octrooi 
van de Staten van Holland waarmee Amster-
dam toestemming kreeg voor de vergroting, 
worden tentoongesteld. 

Momentopnamen
In de Gouden Eeuw groeide Amsterdam snel. 
Handel en scheepvaart op alle delen van de 
wereld leidden tot grote welvaart en een 
snelle bevolkingsaanwas. Dankzij de originele 
zeventiende-eeuwse ondertrouwregisters, be-
waard op het Stadsarchief, wordt duidelijk 
dat de nieuwe Amsterdammers zelfs uit An-
gola, Brazilië en New York naar Amsterdam 
kwamen. De explosieve bevolkingsgroei van 
Amsterdam leidde tot de twee ambitieuze 
stadsuitbreidingen van 1613 en 1663. De vo-
gelvluchtkaarten van Balthasar Florisz (1625) 
en Jacob Bosch (1681) geven momentopna-
men van de uitbreidingen. Een spectaculaire 
digitale kaart toont de bezoeker in zes minu-
ten de groei die de stad in de Gouden Eeuw 
doormaakte. 
Aan de nieuw gegraven grachten kwamen 
ruim opgezette woonblokken met grote 
bouwkavels en diepe achtertuinen. Prenten en 
zeldzame architectuurtekeningen laten zien 
in wat voor huizen de nieuwe rijken aan de 

Booming Amsterdam in Stadsarchief

Aanleg van de grachten 
in de Gouden Eeuw

grachten woonden. Architecten van naam, zo-
als Philips Vingboons en Adriaen Dortsman, le-
verden daarvoor de monumentale ontwerpen. 

Stadsarchief Amsterdam & Bureau Monumen-
ten en Archeologie, tentoonstelling ‘Booming 
Amsterdam – De aanleg van de grachten in 
de Gouden Eeuw’, t/m 26 mei, Vijzelstraat 32, 
dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur, zaterdag 
en zondag 12.00-17.00 uur. Toegang volwas-
senen 6 euro, met korting 4 euro. 

Meer informatie: 
www.boomingamsterdam2013.nl
De tentoonstelling kwam mede tot stand met 
steun van Stichting Vrienden Stadsarchief 
Amsterdam, Bouwfonds Cultuurfonds en 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

‘Lof der stenen’ bevat dertig stukken over 
voornamelijk Nederlandse bouwwerken. De 
meeste zijn eerder gepubliceerd tussen 2009 
en 2012 in SMAAK, het tijdschrift van de Rijks-
gebouwendienst. Nieuw in dit boek zijn het 
verhaal over de Goudse glazen en over de Jor-
daan. Drie stukken verdienen bijzonder onze 
aandacht, omdat ze in onze buurt spelen: ‘De 
Jordaan’, ‘Gedempte Gracht’ en ‘De Hijsbalk’. 

Wonder
Het lange hoofdstuk ‘De Jordaan’ beschrijft in 
vogelvlucht de geschiedenis van deze bijzon-
dere wijk. In negen korte paragrafen worden 
verschillende aspecten belicht, zoals de niet-
aansluiting op de grachtengordel, de overbe-
volking, gangen, sloppen en forten, stadsver-
nieuwing – met name de negentiende-eeuwse 
particuliere initiatieven die een einde wilden 
maken aan de ellendige woonomstandig-
heden. De paragraaf ‘Bij ons in de Jordaan’ 
beschrijft de populariteit en de roem van de 
buurt, in gang gezet door mensen als Johnny 
Jordaan.
 
Bijzonder aardig is de paragraaf ‘Import’, want 
het is het verhaal van de schrijver zelf die een 
pand in de Jordaan langzaam gaat bewonen. 
‘Wandelen met D’Ailly’ is vooral zo interessant 
omdat het Matsiers eigen ervaringen zijn met 
de bekende reisgids. 
‘Het wonder van de huidige Jordaan bestaat 
eruit dat alle gaten gedicht zijn’, is de ope-
ningszin van de paragraaf over ‘De bestem-
mingsplannen van 1970 en 1971’. Een wonder 
mag het zeker genoemd worden tegen de 
achtergrond van dreigende sloop en afbraak. 
Met ‘De Jordaan is klaar’ sluit dit hoofdstuk. 
De boodschap is duidelijk: ‘Die voor buiten-
staanders en toeristen toch zeer gesloten Jor-
daan, die tot na de oorlog bestaan heeft, die 
is weg.’ In deze slotparagraaf ook aandacht 
voor de Pottenbakkersgang, nu een pronkstuk 
in het Openlucht Museum te Arnhem, en het 
Johnny Jordaanplein als een laatste reservaat. 

Pleinen 
Het hoofdstuk ‘Gedempte Gracht’ mag wel 
een ode aan de Palmgracht genoemd worden, 
ooit de bakermat van het fameuze Jordaan-
festival en de beroemde kermis. De schrijver 
woont er al sinds 1974. Hij heeft de verande-
ringen gadegeslagen. Was de Jordaan ooit een 
wijk zonder pleinen – op de Noordermarkt na 
– de gedempte grachten, waaronder de Palm-
gracht, hebben nieuwe pleinen gecreëerd met 

Heerlijke hoofdstukken over de Jordaan

‘Lof der stenen’  
van Nicolaas Matsier
Schrijver en essayist Nicolaas Matsier is bekend om zijn zuivere en fijnzinnige stijl. 
Nuchter en helder beschrijft hij de zaken die hem boeien. Als hij een gebouw be-
schrijft, is dat meteen een uitnodiging en een aanmoediging er ook eens heen te 
gaan. Niet om te onderzoeken of het allemaal wel klopt wat hij schreef, maar door 
zijn ingehouden enthousiasme krijgt zo’n object nieuwe aantrekkingskracht. 

hun eigen charme en hun eigen problemen. 
Met ‘De Hijsbalk’ krijgt bijna iedere Amster-
dammer te maken, vandaar speciale aandacht 
voor dit zo mooi beschreven product van tech-
nisch vernuft. 

Deze hoofdstukken uit de fraai uitgegeven 
bundel heb ik speciaal belicht omdat ze direct 
met onze buurt te maken hebben. Ze getui-
gen alle van grote liefde voor de buurt en in-
teresse in wat er gaande is en was. De schrijver 
– zelf import – laat duidelijk zien hoe de Jor-
daan, die hij na al die jaren gerust zijn Jordaan 
mag noemen, veranderd is en toch nog steeds 
bijzonder is gebleven. Lof der stenen is een ge-
zellig boek, fijnzinnig geschreven en heerlijk 
om in te lezen. Ook waar het gaat over ruïnes, 
praalgraven, douanekantoren, kathedralen, 
gedenknaalden, herenhuizen enzovoort. 

Jan Berns

Nicolaas Matsier, ‘Lof der stenen. 
Over ruïnes, praalgraven, douanekantoren, 
kathedralen, gedenknaalden, herenhuizen, 
forten, hijsbalken, polders en paleizen’. 
De Bezige Bij, Amsterdam 2012, 302 blz. 
Prijs: 19,90 euro

Zondagskinderen
Elke derde zondag van de maand komen zan-
gers, muzikanten of cabaretiers spelen in try-
outtheater Het Perron. Vooraf kunt u genie-
ten van een ontbijtje. Alice Rientjes kondigt 
de gasten aan en zal ook zelf liedjes zingen en 
gedichten voordragen.  
Zondagskinderen, 17 maart en 21 april. 
Het Perron, Egelantiersstraat 130. 
Het ontbijt wordt om 11.30 uur geserveerd, 
aanvang van de voorstelling: 12.00 uur. 
Entree (incl. ontbijt) 12,50 euro (voorverkoop), 
of 15 euro bij de kassa (alleen pinnen!).
Reserveren is gewenst. Meer informatie: 
www.alicerientjes.nl www.bijsimondelooier.nl 

 Looiersgracht 70 - 72 
1016 VT Amsterdam 
020-6227742 

MUZIEK MAKEN/KNUTSELEN/SPELEN 

VOOR ALLE KINDEREN VAN 4 T/M 12 JAAR! 
EN NEEM GERUST IEMAND MEE! 

DE FONTEIN 
KINDERMIDDAG 

Elke Zaterdag 

14.00 - 15.30 uur 

Ontwerp voor de grachten tussen Leidsegracht en Nieuwe Vaart, 1661, waarschijnlijk door  
Daniël Stalpaert. 

Kroatische 
literatuur
Op 1 juli a.s. wordt Kroatië lid van de Eu. 
Hoewel in Nederland al ettelijke tienduizen-
den Kroaten wonen, is er in ons land weinig 
bekend over de moderne Kroatische cultuur. 
Kroatië is meer dan zon, wijn en lekker eten. 
Het is ook een land met een jonge, span-
nende literaire scene. 

Dankzij het werk van de bibliotheek KLIN 
(Kroatische literatuur in Nederland) wordt 
deze literatuur nu voor het eerst ook in  
het Nederlands vertaald. De eerste werken in 
dit verband zijn romans van Goran Tribuson, 
op dit moment de belangrijkste schrijver in 
Kroatië. 

Onder de titel Voetbal, engelen, oorlog ver-
schijnt dit jaar een uitgebreide bloemlezing 
uit hedendaags Kroatisch proza, met daarin 
werken van tien auteurs. De werken worden 
vertaald en uitgegeven door Sanja Kregar, 
drijvende kracht achter bibliotheek KLIN.

Meer informatie bij Sanja Kregar, 
Westerdoksdijk 477, 06-13842128 
e-mail sanjakregar@gmail.com
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Jan Burgwal komt uit een Almeloos gezin met 
vijf kinderen. ‘Het werd ons met de paplepel 
ingegeven om de handen uit de mouwen te 
steken, we zijn allemaal ondernemers.’ In de 
kracht van zijn leven, 26 jaar oud, kwam hij 
naar de hoofdstad. Eigenhandig en met veel 
bravoure bouwde hij een bedrijf op met zes-
tien man personeel en verzorgde decors voor 
onder anderen John van de Rest en Marco 
Borsato. 
‘Samenwerken met creatieve mensen heeft 
mijn hart’, zegt Burgwal. Maar helaas ging 
een overmaat aan creatieve inzet ten koste 
van de bedrijfsvoering en leidde uiteindelijk 
tot faillissement. Jan maakte schoon schip en 
richtte het timmermansoog nog slechts op de 
toekomst. 

Twee jaar geleden vond hij een woning op Bic-
kerseiland. Hij richtte De Bouwers op, een col-
lectief van zielsverwante, vakkundige kunste-
naars onder wie Hans Dagelet, Fabrice Hund, 
Bennie Joling en Marieke van Diemen. Aan 
de overkant van het IJ vond hij voor De Bou-
wers grond onder de voeten, in De Kunststad, 
een artistieke nederzetting op het voormalige 
NDSM-terrein. 

Als ware Almeloër weet Jan dat het licht altijd 
weer op groen springt: ‘Van iedere crisis leer 
je je hart te blijven volgen en door te zetten.’ 

Woord en beeld 
Martin Pluimers

Buurt & Bickels

Jan Burgwal 
en kunstzinnige
zielsverwanten
Aan nijvere handen is op Bickerseiland nooit 
gebrek geweest. Het eiland, één van de 
startblokken voor de Gouden Eeuw, werd 
met de spade opgeworpen en is nog steeds 
een paradijs voor vaklui in handarbeid. Van 
zeilschepen tot kaasfondue, hier is altijd werk 
van hoog niveau geleverd. Geen wonder dat 
ook interieur- en decorbouwer Jan Burgwal 
zich er thuis voelt. 

De eminente presentator van het radio-
programma Met het Oog op Morgen John 
Jansen van Galen heeft me uitgenodigd om 
in zijn programma te vertellen over mijn 
relatie met de inmiddels 80-jarige chanteuse 
extraordinaire Yoko Ono. Na decennia op 
de Elandsgracht te hebben gewoond, is van 
Galen nu verhuisd naar of all places Amster-
dam-Noord...
Op mijn vraag of hij zijn gracht nu niet 
verschrikkelijk mist, is zijn antwoord: ‘Nee, 
helemaal niet, ik heb nu een vrijstaand huis 
met lekker een tuin en het is er heerlijk rustig. 
Die Elandsgracht is zo druk geworden, te 
veel toeristen op van die knalgele fietsen die 
vanuit de Hazenstraat de oversteek wagen 
naar de Elandsgracht.’ Wie is hier nu net 80 
geworden, Yoko of John Jansen van Galen? 
Yoko geeft ’m in ieder geval nog van jetje op 
haar ouderwordende dag. Van Galen houdt 
het bij ‘Met het oog op Morgen…’ 
Ieder zijn meug en dat moet kunnen: zeker 
aan de Elandsgracht.   

Een reisgids van een winkelstraat zoals de 
Elandsgracht zou een mooie opdracht kun-
nen zijn voor schrijver Dick Tuinder, die met 
zijn boek Reisgids van een straat, over de 
Eerste van der Helststraat, een potentiële 
blockbuster geschreven heeft.
Beide straten zijn nauwelijks met elkaar 
te vergelijken, de Elandsgracht is en blijft 
natuurlijk soeverein bij wat dan ook in het 
Amsterdamse stratenplan. En iedere rechtge-
aarde Jordanees is per definitie natuurlijk een 
chauvinist.
Want zeg nou eens eerlijk: Waar vindt een 
normaal mens zo’n onvergetelijke gruwel bij 
elkaar geharkt aan architectonische wan-
smaak als juist hier aan het zogenaamde 
Johnny Jordaanplein? 
Wat de zichzelf als buurtregisseur presente-

Een bronzenbeeldentuin, met natuurlijk 
Tante Leen en onze eigen Johnny en nog een 
manke accordeonist. Ze lijken wel geboet-
seerd als klanten van de dichtstbijzijnde 
voedselbank.

De opstelling slaat nergens op. 
Maar nog veel kwalijker is het hele concept 
van dit allegaartje aan rariteiten. De keuze 
van de artiesten is op zijn minst discutabel, 
want wat de ouders van René Froger tussen 
de andere muzikanten doen is mij een raad-
sel. Een kwestie van sponsoring of crowdfun-
ding? 
Ten tweede: mogen die vreselijke beelden 
a.u.b. meteen opgeslagen worden op de zol-
der van meneer Kapelaan of Pastoor? 

En mag ik nogmaals voorstellen om het 
Transformatorenhuisje met de grond gelijk te 
maken? Dat ruimt in ieder geval lekker op en 
creëert weldadige ruimte, heerlijk. En mag 
dan meteen die achterlijke speelplaats met 
wipkip en schommelpartij opgeruimd wor-
den? Weg ermee! Of verplaats dit walhalla 
voor de kids naar de bovenste verdieping van 
het Q-park. Of desnoods ondergronds. Weg 
transformatorenhuisje, weg dat jodelende 
beeldengroepje en geen speelplekje meer. 
Dat zou zo toch heerlijk ogen… terug naar 
de lege ruimte. Dit wat betreft de staart van 
de Elandsgracht. 

De middenmoot van onze gracht is volge-
stouwd met geparkeerde auto’s en zie die 
maar eens weg te krijgen. Linksom, of schuin, 
of rechts geparkeerd: al die auto’s blijven hoe 
dan ook ruimte innemen. 
Maar ik ben bang dat een autoluwe Elands-
gracht niet gaat werken. Deze gracht is juist 
wereldberoemd om zijn gespecialiseerde 
bedrijvigheid van Thais, Turks, Indisch eten 
via de ethnic jewelry van Baobab Aziatica tot 
tabaksspeciaalzaak F. van Hazendonk. En dan 
heb ik nog niet eens genoemd de relatieve 
nieuwkomers zoals Burgemeester, Vlaamsch 
Broodhuys, Tromp Kaas, Hot Rod, Ekoplaza, 
traiteur Cibo & Vino. De doorgewinterde 
diehards, zoals Engels, Smit-Cruyff, Balthazars 
Keuken, Siem van der Gragt met zijn voor-
treffelijk ecologisch vlees en Arnold Cornelis, 
hadden van deze gracht al een werkelijk 
shoppingcenter avant la lettre gemaakt. 

Olympische Spelen
Maar nu een bruggetje: er is een bijzondere 
man die wel ‘de wandelende Elandsgracht’ 
genoemd mag worden. Dames en Heren: het 
is de altijd opgewekte Freek Lindeman. 
Samen met zijn charmante eega en schoon-
dochter Mary, het kruidenvrouwtje van de 
zaak, heeft deze eeneiige tweeling van de 
AH iets ‘buitengewoons’ (om met Hans van 
Manen te spreken) weten te maken. Meneer 
Lindeman is getogen op deze gracht, en is er 
letterlijk en figuurlijk niet weg te branden. 
Hij is altijd in de weer voor de zaak, het grote 
voorbeeld voor zijn ondernemende kinderen 
die momenteel druk bezig zijn een Linde-
man-AH te openen aan de Jan Evertsenstraat.
Maar Freek heeft nog meer pijlen op zijn 
boog: Freek is net opgedroogd van zijn 
zwemtraining in het Sloterparkbad voor 
de komende Olympische spelen van Rio de 
Janeiro. 
Freek heeft zich ingeschreven voor de 400 
meter estafette en het lijkt erop dat hij mak-
kelijk door de selectie zal komen. Heel de 
Elandsgracht gunt het hem…
Nu, met de rug naar de Kinkerstraat, straalt 
de majestueuze poort naar de Jordaan ons 
wellustig tegemoet. Zonder twijfel is deze 
veredelde Blackspot Elands-/Lijnbaansgracht 
het visitekaartje voor de buurt. Met aan de 
ene kant de merkwaardige winkel Big Size 
Menshirts en aan de andere kant de enerve-
rende tekst Lees de Bijbel Het boek voor U. 
Deze ambitieuze boodschap mag voorlopig 
niet van de gevel geschrobd. 
Ook niet nadat het jarenlange gesteggel over 
wat er nu toch met de Elandsgracht moet ge-
beuren vergeten en vergeven is. Inzicht komt 
altijd achteraf. De Elandsgracht als Koopgoot 
of Parkeerwalhalla - om met het oog op Mor-
gen te spreken.  

rende Hennie Kapelaan of Pastoor in de loop 
der jaren bij elkaar heeft gestofzuigerd, tergt 
elk vaderlands normbesef.

Transformatorenhuisje
‘Van Kop naar Staart’ is de culinaire waan van 
de dag, dus wij gaan in omgekeerde volg-
orde. Laten we beginnen en vooral proberen 
rustig te blijven… piano, piano… 
Iedereen kent natuurlijk het geweldige café 
De Eland met het weldadige terras en aan de 
gene zijde de mysterieuze Savonnerie alwaar 
klompjes zeep als harddrugs over de toon-
bank gaan. 
Waar is toch de legendarische krul of pissoir 
gebleven? De mannenplek zou gerestaureerd 
worden, maar dat duurt nu geloof ik al enige 
jaren. Wij echte kerels willen onze collectieve 
pisplek terug! 
Dan schreeuwt het onvermijdelijke Trans-
formatorenhuisje ons toe. De functie van 
dit 19de-eeuwse bouwpakket is inmiddels is 
overgenomen door het Claverhuis. 
Dus mijn devies luidt: als eerste weg met het 
Transformatorenhuisje. 

Meneer Kapelaan of Pastoor heeft gemeend 
om hier ter plekke de Nachtwacht van de 
Jordaan te creëren. Wat Rembrandt van 
Rijn uitmuntend geklaard heeft op doek, 
denkt Kapelaan of Pastoor nog veel beter te 
kunnen met zijn als beeldentuin bedoelde 
hommage aan het Jordanese lied en de 
uitvoerders daarvan. Wat meneer Pastoor of 
Kapelaan met zijn persoonlijke aberratie bij 
elkaar heeft weten te macrameeën is werke-
lijk de goden verzoeken..
Het Transformatoren huisje is niet alleen vol 
geplamuurd met slappe leuzen als ‘Bij ons in 
de Jordaan’ etc. maar er bovenop is ook nog 
een uithangbord van waar de koppen van de 
Jordanese royalty ons wezenloos aanstaren.

Parels van de Jordaan Rob Malasch
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Als u slachtoffer bent van een woningin-
braak, heeft dit vaak grote gevolgen. De 
goederen die gestolen worden, zijn meestal 
kostbaar en hebben dikwijls een emotionele 
waarde. Veel belangrijker is nog dat u zich 
niet meer veilig voelt in uw eigen huis. uw 
bezittingen zijn doorzocht of overhoop 
gehaald en de dader heeft gesnuffeld in uw 
privézaken. Dat geeft een gevoel van mach-
teloosheid, angst en woede. De politie start 
daarom in maart een nieuwe actie om het 
aantal woninginbraken in de Jordaan terug 
te dringen. Naast verhoogde surveillance – 
zowel in uniform als in burger – wordt hoog 
ingezet op preventie
 
Flipperen en hengelen
Inbrekers hanteren diverse manieren om bin-
nen te komen, zoals flipperen en hengelen. 
Flipperen doet een inbreker met behulp van 
een stukje stevig plastic, gesneden uit bijvoor-
beeld de zijkant van een frisdrankfles. De in-
breker duwt het stuk plastic tussen de deur en 
het deurkozijn. Vervolgens wurmt de inbreker 
het gemaakte hulpmiddel tussen het slot (de 
schoot) en het deurkozijn in, en opent zo de 
deur. Dit kan in enkele seconden voor elkaar 
zijn.
Hengelen is het via de brievenbus met behulp 
van een stuk ijzerdraad, of een uitgevouwen 
metalen kledinghanger, zich toegang ver-
schaffen tot een woning. Dat is mogelijk bij 
woningen met een gezamenlijke opgang of 
met een trap. Vaak wordt de voordeur in dit 
soort woningen geopend doordat er aan een 
touw wordt getrokken vanaf de etages. Met 
een ijzeren haak kan via de brievenbus ook 
aan dit touw worden getrokken. 

De beste tijd om in te breken is volgens de in-
brekers tussen 3.00 en 6.00 uur ’s nachts. De 
meeste bewoners slapen dan diep en worden 
niet snel wakker. Bovendien is het dan rustig 
op straat. Uit onderzoek is bovendien geble-
ken dat, als u slachtoffer bent geworden van 
een woninginbraak, het risico groot is dat bin-
nen drie maanden weer bij u wordt ingebro-

Aantal woninginbraken  
in Jordaan moet omlaag! 

ken. De crimineel weet de weg, de mogelijke 
vluchtwegen, en dat u met het geld van de 
verzekering nieuwe spullen hebt gekocht.

Anti-inbraaktips
Zorg voor goed hang- en sluitwerk op ramen 
en deuren en een anti-inbraakstrip (Politie 
Keurmerk Veilig Wonen). Bij een huurwoning 
kunt u contact opnemen met de huiseigenaar 
of de woningbouwvereniging.
Sluit ramen en deuren altijd af. Doe de voor-
deur op het nachtslot als u gaat slapen of 
weggaat. Haal de sleutel uit de binnenkant 
van het slot. Verstop geen sleutels buiten (on-
der deurmatten of bloempotten). Hang nooit 
een adreslabel aan uw sleutelbos. Zorg dat u 
nooit grote hoeveelheden geld in huis heeft. 
Berg waardevolle papieren en sieraden goed 
op in een kluisje of huur een kluisje bij een 
bank. Plak geen briefje van afwezigheid op de 
voordeur en vermeld niet via de sociale media 
dat u afwezig bent. Zorg voor een bewoon-
de indruk: laat planten staan en gebruik een 
tijdschakelaar voor uw verlichting. Zorg voor 
voldoende buitenverlichting (breng eventu-
eel een schriklamp aan met bewegingssensor). 
Plaats waardevolle zaken, zoals computers, 
mobiele telefoons, portemonnees en uw au-
tosleutels, uit het zicht van voorbijgangers. 
Graveer uw kostbare spullen met uw postcode 
en huisnummer (leg ze digitaal vast of denk 
aan moderne technieken, zoals microdots). 
Zorg dat opklimmen onmogelijk is (zet ladders 
e.d. weg). Doe nooit zomaar open en wees be-
dacht op zielige praatjes of smoezen.

Wat moet u doen als u getuige bent van ver-
dachte omstandigheden? Bel dan direct de 
politie via 112. Noteer het signalement van de 
dader(s) en van het eventuele voertuig (kente-
ken, merk, kleur). Kijk waar de daders of ver-
dachte personen naartoe vluchten. Denk er-
aan: blijf kalm, denk aan uw eigen veiligheid 
en neem geen onnodige risico’s!

Politie Centrum Jordaan en Politie Academie
Meer informatie: www.politiekeurmerk.nl 

Na een paar wisselingen is Koor Puur Mokum 
weer op zoek naar nieuwe enthousiaste koor-
leden. We zingen niet alleen vrolijke wijsjes, 
maar ook melancholische liederen en troost-
liedjes. We repeteren elke donderdagavond in 
de Sooj, Tichelstraat 50. Puur Mokum treedt 
regelmatig op in verzorgingshuizen, op fes-
tivals etc. Bent u liefhebber van het Amster-
damse lied en kunt u aardig zingen, neem dan 
contact op!
Meer informatie: www.puurmokum.nl
Anne-Huus van Rij, 06-11014745 

Er komt een onderzoek naar de mogelijkhe-
den om de Han Lammersbrug naar het Wes-
terdokseiland beter begaanbaar te maken. 
Dat heeft de deelraad van Centrum op initia-
tief van de SP besloten. De brug verbindt het 
Westerdokseiland met de Haarlemmerbuurt. 
 
Toen de Han Lammersbrug gebouwd werd, 
was al bekend dat er op het Westerdokseiland 
ouderen- en rolstoelwoningen zouden komen. 
Desondanks is de brug te steil voor veel men-
sen met een handicap, maar ook voor fietsen 
en kinderwagens. Omdat het stadsdeelbe-
stuur al jaren zegt dat de brug niet verder aan 
te passen is, liet de SP een ontwerp maken met 
o.a. een langere, dus minder steile aan- en af-

Onderzoek naar begaanbaarheid 
Han Lammersbrug

Stadsdeel Centrum start in maart met spreek-
uren over de openbare ruimte bij u in de buurt. 
u kunt hier terecht met uw ideeën, vragen of 
problemen op dit gebied. Het kan bijvoor-
beeld gaan over reiniging of onderhoud van 
de openbare ruimte.

De spreekuren worden elke eerste maandag 
van de maand gehouden van 11.00 tot 12.00 
uur in de SOOJ, Tichelstraat 50, en elke eerste 
vrijdag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur 
in het Claverhuis, Elandsgracht 70.

Buurtbewoners ontmoeten elkaar en spreken 
over kunst en cultuur op Meetingpoint, elke 
eerste maandag van de maand tussen 13.30 
en 15.00 uur in het Huis van de Buurt/Claver-
huis, Elandsgracht 70.

Informatie krijgen, ervaringen delen, inspira-
tie opdoen of misschien een afspraak maken 
voor een gezamenlijke activiteit zoals een 
bezoek aan theater, toneel, concert, film, mu-
seum, een wandeling of een lezing. 
Met elke maand ‘recensie van de maand’, de 
Stadspasaanbieding en veel actuele tips op 
uitgaansgebied! De volgende Meetingpoints  
zijn op 4 maart en 8 april.

Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael
Carolien Marsman, tel. 7192371,
c.marsman@ijsterk.nl
Ina Hoff, 06-44740434, Ina.hoff@centram.nl

Puur Mokum 
zoekt nieuwe 
koorleden

Rijbewijskeuringen voor ouderen vanaf 70 
en voor mensen die voor het verlengen van 
hun rijbewijs periodiek medisch gekeurd 
moeten worden: u kunt daarvoor terecht in 
het Claverhuis.
 
U kunt zich opgeven via de balie, tel. 6248353, 
Elandsgracht 70. Uw keuringsarts is C. Carlier.
De rijbewijskeuringen vinden plaats op de 
derde maandagochtend van de maand. De 
eerstvolgende is op 18 maart. 

Rijbewijskeuringen in Claverhuis
Wat neemt u mee naar de keuring?
Het aan de voorzijde ingevulde Eigen  
verklaringformulier van de gemeente. 
Rijbewijs als legitimatie. 
Medicijnlijst. 
Potje met een beetje urine. 
Bril voor in de auto, en bij lenzen de sterkte 
hiervan weten. 
Gepast geld: voor een gewoon rijbewijs 
37,50 euro (B/E), en voor een groot rijbewijs 
(C/D/E) 45 euro. Alleen voor 70-plussers.

Meer informatie op: 
www.rijbewijskeuringenamsterdam 
enomstreken.nl‘Meetingpoint’

loophelling om de oversteek te vergemakke-
lijken. Ambtenaren en stadsdeelpolitici waren 
lovend over het voorstel, maar het werd als ‘te 
duur’ verworpen.
De SP nam daar geen genoegen mee en kreeg 
uiteindelijk de hele deelraad mee om het da-
gelijks bestuur aan te zetten tot een onder-
zoek naar de begaanbaarheid van de brug.
‘Wij zijn blij dat iedereen nu inziet dat er wat 
moet gebeuren,’ aldus Nelly Duijndam, SP-
fractievoorzitter in de deelraad. ‘Dit is goed 
nieuws voor alle bewoners van het Wester-
dokseiland en vooral voor hen die slecht ter 
been zijn.’

Anneke van de Meene
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Likeurstokerij Van Zuylekom
Op meerdere plaatsen in de stad zullen met ingang van zomer 2013 exposities en  
lezingen worden gehouden over likeurstokerij Van Zuylekom, die van 1684 to 1981 
was gevestigd in de Westerstraat. Bijzondere aandacht ook voor de laatste eigenaar, 
Erik Blaisse (op de foto midden met donkere jas, nu 90 jaar). 

Wie heeft Blaisse – alias Ome Zuyl of Zuylekom – nog in de zaak meegemaakt, of  
zijn medewerkers onder wie hoofdstoker de heer Wijfjes, op de foto vierde van  
rechts met stofjas? En wie weet meer over de Van Zuylekombeker, die bij een sport-
evenement zou zijn uitgereikt?
 
Bel met Merel Ligtelijn, 06-54224716, of mail naar mml@xs4all.nl

Klachten over de openbare ruimte kunnen 
ook worden gemeld via de Klachtentelefoon, 
2563555 of de website: www.centrum.amster-
dam.nl

Voor vragen over het spreekuur of de open-
bare ruimte in de Westelijke Binnenstad kunt 
u contact opnemen met Anatashia Kemnaad, 
e-mail akemnaad@centrum.amsterdam.nl, 
06-8363911 of Immelien Visser, e-mail 
ivisser@centrum.amsterdam.nl, 06-51399583

Buurtspreekuren openbare ruimte
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Ik woonde met mijn ouders en broer Jurrie in 
de Planciusstraat 41, ‘driehoog-voor’. We wa-
ren klein behuisd: slechts een keuken en een 
kamer met alkoof. Toen ik nog klein was, huis-
den wij vooral in de keuken, waar prominent 
een fornuis stond dat werd gestookt met eier-
kolen. Die kolen werden, samen met de antra-
ciet voor de haard in de kamer, al in de zomer 
gekocht. Dan waren ze goedkoper en je had 
ze voor de winter in huis. Het wilde weleens 
gebeuren dat de voorraad bij de kolenboer op 
was als de kou eenmaal had toegeslagen. In 
de grachten lagen veel dekschuiten vol zakken 
met kolen als voorraad, maar onze kolenboer, 
de firma Gabes in de Planciusstraat, had een 
opslagplaats in de Coenhaven. De kolenbaas 
had daar bij werkzaamheden zijn hand verlo-
ren en liep rond met een haak als prothese. 

In het najaar werden de kolen bij ons thuisbe-
zorgd. Ze werden in zakken aangeleverd en 
naar zolder gehesen, waar de kolenkist stond. 
Bij mijn grootouders moesten ze de kolen naar 

Huisverwarming in de jaren vijftig

Rozig indommelen bij
de kolenkachel
Terwijl ik dit artikel schrijf, sneeuwt het en de temperatuur is onder nul. Mijn ge-
dachten gaan terug naar mijn ouderlijk huis. Tegenwoordig is het vrij normaal dat 
het hele huis heerlijk verwarmd is. Dat was in mijn jeugd wel even anders. 

de veranda op de tweede verdieping brengen, 
wat behoorlijk zwaar werk was. Dan liepen 
ze de trap op met een in een punt gevouwen 
lege kolenzak over hoofd en rug. Daarover-
heen werd de volle zak met kolen gelegd – 
een mud, dus honderd kilo! Ze zagen er vaak 
uit als zwartepieten. De zakken werden boven 
de kolenkist leeggeschud, zodat er veel gruis 
vrij kwam. Daarna werden ze keurig opgevou-
wen en meegenomen voor hergebruik. 

Gek
Spannend werd het als voor het eerst de ka-
chel werd aangemaakt. Met een paar oude 
kranten en wat aanmaakhoutjes, zelf gehakt 
van afvalhout, werd geprobeerd de brand 
erin te krijgen. Het ging vaak gepaard met 
veel rook doordat de schoorsteen niet wilde 
‘trekken’. Dat kon meerdere oorzaken hebben, 
bijvoorbeeld te veel lucht in het rookkanaal. 
Dit kon voorkomen worden met een zoge-
naamde ‘gek’, een met de wind meedraai-
ende kap boven de schoorsteen op het dak. 

Soms zat er een vogelnestje in de pijp, of was 
de pijp vervuild door aangekoekt roet en teer. 
Dat leverde brandgevaar op. 
Regelmatig hoorden we de brandweer uit-
rukken om schoorsteenbrandjes te bestrijden. 
Om dit te voorkomen moest de schoorsteen 
schoongemaakt worden, wat meestal door 
schoorsteenvegers van Italiaanse afkomst 
werd gedaan. Dat vegen was ook belangrijk 
om kolendamp of koolmonoxide te voorko-
men. Tegenwoordig komt dit nog voor bij ver-
branding van aardgas in slecht onderhouden 
kachels en geisers in niet goed geventileerde 
ruimtes. 

Micaruitjes
De kachel werd gevuld met behulp van een 
kolenkit, een hoge emmer met een langwer-
pige vulopening. Door die speciale opening 
en de twee handgrepen boven- en onderaan, 
kon men voorzichtig – zonder stofwolken 
– de kachel bijvullen. De kerk aan de Bos en 
Lommerweg wordt vanwege haar vorm in de 
volksmond nog steeds de Kolenkit genoemd. 
De kachel gaf een lekkere, behaaglijke warm-
te en zag er gezellig uit met de vlammetjes 
achter de micaruitjes. Ook kon je heerlijk voor 
de kachel liggen, zodat je rozig werd en in 
slaap viel. Wij sliepen thuis met z’n vieren in 
de kamer, dus als de haard brandde, was het 
vaak behoorlijk warm. Daarom werd zo lang 
mogelijk gewacht om de haard aan te steken. 
Wij woonden voornamelijk in de keuken waar 
het fornuis stond, dat gebruikt werd om te ko-
ken, te bakken en water te verwarmen – want 
we hadden nog geen geiser. 
 
Elke zondagavond ging de wasketel op het 
fornuis om de volgende morgen over heet wa-
ter te beschikken. Dan goot mijn vader voor-
dat hij naar zijn werk ging het hete water uit 
de ketel in de wastobbe, zodat mijn moeder al 
’s morgens vroeg aan de gang kon. Eerst wer-
den de kleren ‘op de hand’ gewassen – dus 
geschrobd op het wasbord. Later hadden we 
een wasmachine, een zogenaamde langzaam-
wasser, zonder elektrische verwarming. Het 

warme water uit de wasketel ging nu in de 
wasmachine, waar zich onderin een kruisvor-
mige pion bevond, die heen en weer draaide. 
Na het wassen werd het goed door de wringer 
gehaald. Het warme water werd met een em-
mer afgevoerd naar de wc. Daarna werd de 
was met koud water gespoeld en opnieuw 
gewrongen. Ten slotte ging het wasgoed naar 
zolder om te drogen. Later werd de wringer 
vervangen door een losse centrifuge en kre-
gen we een wasmachine die het water elek-
trisch verwarmde. 

Als de kolen waren opgebrand, bleef er een 
restant over van as en sintels. Dat ging in 
de vuilnisemmer, of werd bij winterse glad-
heid over de stoep gestrooid. Deze ‘asemmer’ 
naar beneden brengen was een zwaar karwei, 
vooral bij onze smalle bochtige trappen. 
In 1959 werd bij Slochteren in de provincie 
Groningen een aardgasveld gevonden dat in 
de volgende jaren een gigantische verande-
ring teweeg zou brengen. Nederland ging aan 
het aardgas. 

Wim Huissen 
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In de tweede week van maart wordt voor  
de groenliefhebbers in de Westelijke Binnen-
stad een tuincursus georganiseerd. Behalve 
over snoeien kunnen dan ook vragen gesteld 
worden over algemeen tuinonderhoud. De 
cursus wordt gegeven door mevrouw Loes 
Pool, die een jarenlange professionele prak-
tijk heeft met stadstuinonderhoud. Met het 
oog op de grote belangstelling zal er naast 
snoeien vooral aandacht besteed worden 
aan het aanleggen en beplanten van moes- 
en kruidentuintjes, hangbloembakken en 
volkstuintjes.

De tuincursus start op donderdag 7 maart van 
19.30 tot 21.30 uur in het Claverhuis, Elands-
gracht 70. De vervolgcursus is op donderdag 
14 maart, ook van 19.30 tot 21.30 uur. 

Op zaterdag 16 maart gaan we naar Volkstui-
nenpark De Bretten. Verzamelen om 10.30 uur 
bij de ingang van het Volkstuinenpark, Seine-
weg 16. In de pauze is er warme soep van onze 
gastvrouw Jolly Schulte. De excursie duurt tot 
14.00 uur. 
Voor deze cursus wordt een bijdrage gevraagd 
van 5 euro, te voldoen als u zich inschrijft bij 
de receptie van het Huis van de Buurt/ Claver-
huis. Wie zich per telefoon of e-mail aanmeldt, 
kan betalen op de eerste cursusavond. 

Cursus onderhoud 
stads- en geveltuinen

Volkstuinenpark De Bretten is bereikbaar per 
fiets, auto (genoeg parkeergelegenheid) of 
openbaar vervoer, de lijnen 13, 14, 7, 21 tot 
het einde van de Burgemeester De Vlugt-
laan bij de Haarlemmerweg. Van daar is het 
ongeveer 10 minuten lopen (de Haarlemmer-
weg oversteken en na 100 meter linksaf de 
Seineweg op). 

Marc Hansenne 

Aanmelden en inschrijven bij de receptie 
Claverhuis, Elandgracht 70, tel. 6248353 of 
e-mail: rob@jordaangoudenreael.nl (vermeld 
daarbij svp ook uw telefoonnummer)

Mantelzorglunches  
in het Claverhuis
Bent u mantelzorger in stadsdeel Centrum? 
Zorgt u voor een ziek familielid, vriend of 
buur? Dan bent u van harte welkom op de 
gratis maandelijkse Mantelzorglunches in het 
Claverhuis. 

Elke maand staat er een thema rond mantel-
zorg centraal. U kunt vragen stellen aan een 
deskundige. U ontmoet andere mantelzorgers 
en u kunt genieten van een heerlijke lunch.

Mantelzorglunch, donderdag 25 april 
van 11.30 tot 13.30 uur, Elandsgracht 70. 
U kunt zich tot twee dagen van tevoren aan-
melden bij Markant, tel. 8868800 van 8.30-
17.00 uur, of via e-mail: info@markant.org

De volgende Mantelzorglunches zijn op 
23 mei, 11 juli, 19 september, 24 oktober en
21 november. De Mantelzorglunches worden 
mogelijk gemaakt door stadsdeel Centrum  
en georganiseerd door Markant, Centrum 
voor Mantelzorg.

ADHD-training  
voor pubers 
Iedereen heeft tegenwoordig een mening 
over ADHD. Vaak gaat het dan over die ene 
drukke jongen, maar bijna nooit over al die 
prachtige talenten van mensen met ADHD. 
Op school worden deze pubers vaak ver-
maand: ‘Zit nou eens stil’, ‘Stop nou eens’, 
‘Weer te laat’ en ga zo maar door. 

ADHDuniek en Coaching Lisse geven een ge-
zamenlijke training waarop je leert wat jouw 
‘type’ ADHD is, en hoe je invloed kunt uitoe-
fenen op je eigen gedrag. Voorts leer je om 
te gaan met huiswerk en hoe je op je eigen 
manier kunt plannen en organiseren. Hoe ga 
je om met stemmingswisselingen en drift, wat 
kun je doen tegen je ‘uitstelgedrag’? Je leert 
er positieve aandacht te vragen en te krijgen, 
ervaringen uit te wisselen etc. 
De training biedt een plek waar je samen met 
leeftijdsgenoten leert jouw ADHD succesvol in 
te zetten en tegelijkertijd om te gaan met je 
beperkingen.
 
De ADHD-training wordt op dinsdag 5 maart 
om 19.00 uur gegeven in het Claverhuis, 
Elandsgracht 70. Er zijn zes bijeenkomsten, 
in een kleine groep. Meer informatie: 
www.ADHDuniek.nl

Aangemeerde kolenschuit met fragment van de slogan ‘Koud en guur? Mons in ’t vuur!’

Het vuur werd regelmatig opgepookt. Rechts naast de haard staat de kolenkit. 
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Nog eens zoveel zegt door de bezuinigin-
gen ‘enigszins’ getroffen te worden. Iemand 
met alleen AOW schrijft: ‘Mijn koopkracht is 
niet al te groot. Vandaar de toeslagen waar 
ik gebruik van maak. Ik leef nu al heel zuinig, 
maar het kan zo nodig nog minder. Of ik me 
dan nog staande kan houden? Het is wel te 
hopen.’
Een en ander komt naar voren uit de eerste 
resultaten van het buurtonderzoek Voelt u de 
crisis?, dat de Belangengroep Ouderenhuis-
vesting Jordaan (BOJ) onder oudere buurtbe-
woners is gestart. 

Meerderheid huurt
De overgrote meerderheid van de oudere 
buurtbewoners, 89 procent, woont in een 
huurwoning, 73 procent in een sociale huur-
woning en 16 procent in een particuliere 
huurwoning. Huurtoeslag wordt door 28 
procent van de respondenten ontvangen. Dit 
geeft een aanwijzing hoe zwaar de ouderen 
in onze buurt geraakt zullen worden door de 
huurplannen, die VVD-minister Blok per 1 juli 
a.s. wil doorvoeren. Hij wil extra huurverho-
gingen, meer huurwoningen verkopen en be-
zuinigen op de huurtoeslag. Ook wil hij het 
puntensysteem als maat voor woningkwaliteit 
en huur afschaffen en vervangen door 4,5 
procent WOZ-waarde. Dat betekent dat wo-
ningen met een WOZ-waarde vanaf 180.000 
euro al in de vrije sector verdwijnen. 

Verhuizen
De oudere buurtbewoner woont gemiddeld 
al 20 jaar op zijn woning, 37 procent op een 
tweekamerwoning en 43 procent op een drie-
kamerwoning. De woning krijgt gemiddeld 
een 7,2. Eén op de vijf wil binnen 5 jaar verhui-
zen, meestal vanwege moeite met trappen lo-
pen en het ontbreken van een lift. Maar liefst 
86 procent woont eenhoog of hoger, terwijl 
er slechts in 10 procent van de gevallen een 

lift is. Niet verhuizen wil 64 procent, meestal 
omdat men tevreden is over de woning, de 
huurprijs en de buurt, 29 procent geeft als re-
den op: ‘geen geld’ of ‘leeftijd’. Als gevolg van 
het beleid van overheid en corporaties is ver-
huizen binnen de buurt in veel gevallen echter 
moeilijk zo niet onmogelijk geworden: vrijko-
mende woningen worden verkocht of met de 
Donnerpunten en straks de 4,5 procent WOZ-
waarde in de vrije sector getild.

Actieve ouderen
Ruim de helft van de respondenten is actief als 
vrijwilliger voor een organisatie in de buurt, 
ruim een kwart ook als mantelzorger voor ie-
mand in de kring van familie, buren of vrien-
den. Eén op de tien ontvangt zelf mantelzorg 
van familie of vrienden. Tweederde ontvangt 
zorgtoeslag. Een kwart maakt gebruik van 
thuiszorg, maaltijdvoorziening of Centram-
thuisadministratie. Tweederde maakt (soms) 
gebruik van welzijnsvoorzieningen in de buurt, 
zoals Huis van de Buurt, Wijkcentrum Jordaan 
& Gouden Reael, Wijksteunpunt Wonen, Cen-
tram, SOOJ en IJsterk.

Buurtonderzoek
Tot nu toe hebben honderd oudere buurtbe-
woners aan het onderzoek meegedaan. De 
BOJ vindt dat veel te weinig en heeft besloten 
het onderzoek voort te zetten: ‘We willen de 
toestand van de ouderen in de buurt zo com-
pleet mogelijk in beeld brengen. Uit plannen 
en uitspraken van sommige politici, zoals nu 
ook weer Samsom van de PvdA, blijkt dat het 
beeld van de rijke, gepamperde bejaarden, 
bij wie nog veel vermogen weggehaald kan 
worden, nauwelijks klopt met de realiteit in 
onze buurt.’ Ook VVD-wethouder Wiebes 
vindt blijkens recente uitspraken dat de soci-
ale woningvoorraad gehalveerd moet worden, 
en geeft daarmee duidelijk te kennen dat hij 
geen boodschap heeft aan oudere Amster-
dammers. 
De BOJ verzoekt iedereen die de vragenlijst 
Voelt u de crisis? nog niet heeft ingevuld, dat 
alsnog te doen. De vragenlijsten liggen klaar 
bij het Claverhuis. U kunt die ook downloa-
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Eén op drie oudere buurtbewoners voelt de crisis

‘Alles wordt duurder, maar mijn AOW blijft gelijk en mijn pensioen wordt minder’, 
‘Mijn zorg- en huurtoeslag is verlaagd van 440 naar 120 euro’, ‘Ik ga niet meer met 
vakantie, naar de kapper, de pedicure en met het openbaar vervoer’, ‘Mijn huur is 
nu 675 euro, meer dan 60 procent van mijn inkomsten!’ Bijna één op de drie oudere 
buurtbewoners voelt de crisis en de bezuinigingen aan den lijve. Eveneens één op 
de drie leeft van alleen AOW.

‘  Niet meer naar kapper  
of pedicure’

den van www.jordaangoudenreael.nl. Ook 
als u wilt meehelpen het buurtonderzoek uit 
te voeren of op een andere manier actief wilt 
worden in de BOJ, bent u daar van harte wel-
kom! 

Aangepaste huurplannen 
Om in de Eerste Kamer een meerderheid ach-
ter zich te krijgen, heeft VVD-minister Blok 
zijn huurplannen aangepast:
de maximale huurverhoging wordt niet 9 pro-
cent, maar 6,5 procent. Afhankelijk van uw 
inkomen wordt de huurverhoging per 1 juli 
aanstaande 4, 4,5 of 6,5 procent. Bij inkomens-
daling kan onder bepaalde omstandigheden 
ook de huur weer verlaagd worden. 
de vervanging van het puntensysteem door 
de 4,5 procent WOZ-waarde als maat voor 
woningkwaliteit en de huur, is vervallen. 
Niet zozeer vanwege de huurexplosie die de 
WOZ-waarde in populaire marktgebieden als 
Amsterdam met zich mee zou brengen, maar 
meer vanwege huurverlagingen die in delen 
van het land het gevolg zouden zijn.
 
De verhuurdersheffing voor de corporaties is 
verlaagd van 2 miljard naar 1,75 miljard euro.
Eerder al schrapte Blok de zogenaamde ‘Spies-
punten’, de 50 extra punten die zijn voorgan-
ger Spies per 1 januari jl. voor alle huurwonin-
gen in monumenten had ingevoerd.

Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan 
(BOJ), Elandsgracht 70, tel 7192371. 

Eibert Draisma

De nieuwe regeling waarbij rijksmonument-
woningen vijftig extra punten toegekend 
krijgen, gaat voorlopig niet door. Aanvanke-
lijk zou de regeling per 1 januari 2013 ingaan, 
maar het kabinet heeft recentelijk besloten 
hiervan af te zien. Minister Blok wil de 
monumentenregeling nu betrekken bij het 
nieuwe woningwaarderingsstelsel, waarbij 
de WOZ-waarde bepalend is voor de hoogte 
van de maximale huur.

Achterstallig onderhoud
Er bestaat een trend dat verhuurders, waaron-
der ook woningcorporaties, nalatig zijn met 
het verhelpen van onderhoudsklachten. De 
SP heeft zelfs een meldpunt opgericht voor 
klachten over woningcorporatie Ymere. Wan-
neer u een onderhoudsklacht hebt, kunt u zich 
het beste eerst (schriftelijk) wenden tot de 
verhuurder, uw klacht melden en een termijn 
stellen van zes weken om die klacht te verhel-
pen. Wanneer u een woning huurt in de soci-
ale sector (huurprijs lager dan 681,02 euro), en 
de klacht is na zes weken nog niet verholpen, 
dan kunt u een onderhoudsprocedure star-
ten bij de Huurcommissie. Als er sprake is van 
ernstige gebreken, zal de Huurcommissie een 
tijdelijke huurprijsverlaging toekennen. Even-
tuele andere mogelijkheden zijn een melding 
bij de afdeling Bouwtoezicht van stadsdeel 
Centrum of een gang naar de rechter. 

Nieuwe monumentenregeling
gaat voorlopig niet door

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wijk-
steunpunt Wonen Centrum.

Meldpunt overlast shortstay
Bij het meldpunt Shortstay verhuur van Huur-
dersvereniging Centrum, WSWonen, de bin-
nenstadswijkcentra en het meldpunt Onge-
wenst Verhuurgedrag stromen de klachten 
binnen. Inmiddels is duidelijk dat er veel meer 
woningen voor een korte periode aan toeris-
ten worden verhuurd, dan het aantal vergun-
ningen dat is verstrekt. De samenwerkende 
organisaties werken aan een zwartboek. 
Meldingen kunnen worden doorgegeven 
via www.meldshortstay.nl

Woonspreekuur 
Voor al uw vragen over huren en wonen kunt 
u langskomen op de inloopspreekuren van 
Wijksteunpunt Wonen Centrum. Een afspraak 
is niet nodig. Maandag t/m vrijdag 14.00-16.00 
uur en dinsdagavond ook van 19.00 tot 20.00 
uur.
 
Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael, 
Elandsgracht 70, tel. 6258569, 
e-mail: centrum@wswonen.nl,
www.wswonen.nl/centrum

Aanvraag 
subsidie
buurtgroepen 
Heeft u een idee of plan dat de directe omge-
ving of de buurt als geheel ten goede komt? 
Dan kunt u samen met andere bewoners een 
buurtgroep oprichten. Eén van de voornaam-
ste taken van het Wijkcentrum is facilitering 
en ondersteuning van bewonersgroepen.

In de Jordaan en de Gouden Reael zijn tal van 
bewoners in de buurt actief, bijvoorbeeld bij 
groen, kunst & cultuur, buurtevenementen en 
op het gebied van wonen en huren. Heeft u 
ook een idee of plan voor de buurt, maar niet 
voldoende financiën, dan kunt u daar bij het 
Wijkcentrum subsidie voor aanvragen.
De subsidie moet wel voldoen aan een paar 
eisen: de activiteiten moeten binnen de doel-
stelling van het Wijkcentrum vallen, zoals het 
versterken van de onderlinge band tussen de 
bewoners van een straat of buurt. Het initia-
tief moet afkomstig zijn van ten minste drie 
bewoners en openbaar en gratis toegankelijk 
zijn. Het mag geen commercieel doel nastre-
ven.

Initiatieven van straten of buurten die niet 
eerder een beroep deden op subsidie van het 
Wijkcentrum, en initiatieven waarbij kinderen 
en ouderen zijn betrokken, hebben prioriteit. 
Voor uw buurtevenement kunnen tafels, ban-
ken en bij slecht weer een partytent bij het 
Wijkcentrum gratis worden geleend. 
Voor subsidierichtlijnen en het aanvraag-
formulier verwijzen we graag naar onze 
website: www.jordaangoudenreael.nl  
(onder Aanvraag subsidie) 
 
Meer informatie, tel. 7192371 
Claverhuis, Elandsgracht 70

Contact met 
het stadsdeel 
Sinds afgelopen september is het ambtelijk 
apparaat van stadsdeel Centrum veranderd 
om bewoners, ondernemers en bezoekers 
beter dan voorheen van dienst te zijn. Er 
wordt voortaan meer gebiedsgericht dan 
thematisch gewerkt, dus meer integraal dan 
vanuit bepaalde onderwerpen zoals openba-
re ruimte of bouwen en wonen. Dit betekent 
dat er in de meeste gevallen ook nieuwe 
aanspreekpunten zijn voor contacten tussen 
u en de lokale overheid.

Over het centrum verspreid zijn er zoge-
noemde ‘integrale gebiedscoördinatoren’ 
aangesteld. In Gebied West (Jordaan, Gouden 
Reael en de Westelijke Grachtengordel) is dit 
Barbera Lavell (06-30695193, e-mail: blavell@
centrum.amsterdam.nl). Zij is voortaan uw 
aanspreekpunt als het gaat om (grootscha-
lige) initiatieven, veranderopgaven en nieuwe 
projecten in de buurt. Lavell heeft twee as-
sistenten, Heddeke Rampen (06-83647880, 
e-mail: hrampen@centrum.amsterdam.nl) en 
Immelien Visser (06-51399583, ivisser@cen-
trum.amsterdam.nl). 
Daarnaast is er ook een gebiedsbeheerder, 
Anatashia Kemnaad (06-83639211, e-mail: 
akemnaad@centrum.amsterdam.nl), het eer-
ste aanspreekpunt als het gaat om het dage-
lijks beheer van groen, straten en pleinen. Zij 
houdt ook spreekuren in de buurt: elke eerste 
maandag van de maand van 11.00 tot 12.00 
uur in de SOOJ, Tichelstraat 50, en elke eerste 
vrijdag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur 
in het Claverhuis, Elandsgracht 70.

Andere belangrijke telefoon- en  
meldnummers op een rijtje: 
Algemeen nummer stadsdeel Centrum  
(o.a. loketten Burgerzaken/Vergunningen), 
tel. 14020
Reiniging/Meldingen Grofvuil en Openbare 
Ruimte, tel. 5519555
Sociaal Loket, tel. 2564800
Steunpunt Huiselijk Geweld, tel. 6116022
Meldpunt Horecaoverlast, tel. 4214567
Meldpunt Overlast te Water, tel. 0900 9394
Dienst Milieu en Bouwtoezicht, tel. 5513456
 
Rob Versluys

Buurt in Beeld
Op de digitale kaart Buurt in Beeld vindt u 
een overzicht van de vrijwilligersactiviteiten 
en -organisaties in Jordaan en Gouden Reael. 
Ook organisaties die werkzaam zijn op het ge-
bied van wonen, welzijn, hulpverlening, vei-
ligheid, speeltuinen, scholen, etc. zijn hierop 
aangegeven. U kunt inzoomen op uw eigen 
straat om te zien wat daar allemaal gebeurt. 
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Ga dan 
naar Buurt in Beeld om te zien wat er op dat 
gebied allemaal mogelijk is. 
U kunt de digitale kaart vinden op:
www.jordaangoudenreael.nl (rechterkolom) 
en via: http://tiny.cc/z88yiw. 
Mocht u suggesties hebben voor aanvullin-
gen, dan kunt u die mailen naar: 
frank@jordaangoudenreael.nl

Frank Groot

Verhuizen naar Bernardus is niet meer mogelijk. Het woonzorgcentrum is gesloopt. Maar ook 
verhuizen binnen de buurt is voor de meeste ouderen onmogelijk geworden. Vrijkomende 
geschikte woningen worden verkocht of in de vrije sector getild. Ook in het nieuwe Bernardus 
bouwt Osiragroep voornamelijk zorgappartementen in de vrije sector, én een parkeergarage. 

- 

-
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Afgelopen jaar werden er veel geveltuinen 
aangevraagd bij het Wijkcentrum. Vanaf 
komende maand tot medio april worden de 
nieuw aangelegde geveltuinen plantrijp 
afgeleverd, d.w.z. voorzien van tuinaarde. 
Van de geveltuinaanvragen die pas dit jaar 
bij ons zijn binnengekomen, kunnen wij niet 
garanderen dat ze nog dit voorjaar worden 
uitgevoerd.

Op zondag 21 april organiseert Werkgroep 
Meer groen in de Jordaan in samenwerking 
met het Wijkcentrum weer een Informatie- en 
Plantenmarkt, om de nieuw aangelegde gevel-
tuintjes een startimpuls te geven. Bewoners 
die al een geveltuin of plantenbak hebben, 
kunnen hier voor aanvulling of herbeplanting 

Zondag 21 april in het Claverhuis

Groenmiddag & Plantenmarkt  
aan meedoen. Daarnaast kunt u – zolang de 
voorraad strekt – voor 7,50 euro een klimplant 
voor zon- of schaduwzijde komen uitzoeken.  
De groenmiddag wordt gehouden in het Cla-
verhuis, Elandsgracht 70. Vanaf 12.00 uur wordt 
er een planten- en zadenruilbeurs gehouden. 
U kunt dan gratis materiaal uitzoeken en zelf 
overtollige planten en stekjes inbrengen. U 
kunt hier tevens terecht met uw zieke tuin- of 
kamerplant voor een gratis consult bij de ‘plan-
tendokter’, of ervaringen uitwisselen met me-
detuinders onder het genot van een hapje en 
een drankje. De Groenmiddag & Plantenmarkt 
duurt tot 16.00 uur.
Op deze middag dag kunt u de plantenpak-
ketten afhalen die u heeft besteld. Graag de 
bestelde pakketten vóór 14.00 uur ophalen, 
anders gaan ze in de vrije verkoop! Als u zelf 
niet voor het transport kunt zorgen, kunnen 
we het eventueel laten bezorgen. 

Bestellen
De plantenpakketten moeten voor 12 april 
worden besteld. De bestelbon vindt u op: 
www.jordaangoudenreael.nl (onder ‘Groen’). 
Voor het plantenpakket wordt een bijdrage 
van 7,50 euro gevraagd. De opbrengst van de 
bijdragen gaat geheel naar een goed doel met 
een ‘groen karakter’ in de buurt. 

Marc Hansenne

Afscheidsreceptie 
Eibert Draisma 
Wie kent hem niet, de opbouwwerker die 
met vouwfiets en fototoestel door de buurt 
gaat, op zoek naar interessante en bijzon-
dere plekjes, gebouwen, situaties en mensen. 
Eibert Draisma kwam op 1 mei 1983 in dienst 
van voormalig ‘Wijkopbouworgaan Jordaan’. 
Dertig jaar lang is hij betrokken geweest bij 
de buurt en haar mensen.
 
In april bereikt Eibert de pensioengerechtigde 
leeftijd en hij zal het Wijkcentrum per 3 mei 
gaan verlaten. Dat kunnen wij natuurlijk niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan.
Wij organiseren daarom voor hem een af-
scheidsreceptie op vrijdag 19 april van 16.30 
uur tot 18.00 uur in Huis van de Buurt Jordaan 
& Gouden Reael, Claverhuis, Elandsgracht 70. 
U bent van harte welkom hierbij aanwezig te 
zijn en met hem een biertje te drinken.

Carolien Satink

Mozaïek en keramiek - elke woensdag 9.15 tot 
12.15 uur. Bijdrage 1 euro per keer, incl. kof-
fie/thee (exclusief materialen). Deze activiteit 
wordt in samenwerking met Cordaan georga-
niseerd. U kunt tot 10.15 uur binnenlopen om 
mee te doen.
Creatieve inloopmiddag – elke donderdag van 
13.30 tot 15.30 uur. Vanaf 13.00 uur kunt u voor 
1,50 euro ook ‘meelunchen’. Bijdrage 1 euro per 
keer, inclusief koffie/thee (exclusief materialen).  

Willemsstraat 
klaar voor rijtoer  
Willem-Alexander 
& Maxima
Daags nadat Koningin Beatrix haar aftreden 
aankondigde, kreeg de Willemsstraat zijn 
eerste, langverwachte bomen. De straat is 
nu klaar voor de rijtoer van Koning Willem-
Alexander en Koningin Maxima. Uiteraard in 
de Gouden Koets, een geschenk van de Am-
sterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina 
bij haar inhuldiging in 1898. Dat geschenk was 
een initiatief van Willemsstraatbewoners. 
Meer foto’s van de nieuwe bomen in de Wil-
lemsstraat vindt u op www.jordaangouden-
reael.nl (onder Buurtfoto’s).
 
Eibert Draisma

In het digitale Boek van de Buurt staan ver-
halen en foto’s van bewoners over het leven 
in de buurt. U het inzien op: jordaani.home.
xs4all.nl/Buurtboek/ of via http://tiny.cc/f68yiw. 
Als u ook een verhaal aan het boek wilt toe-
voegen, kunt u dat mailen naar: frank@jor-
daangoudenreael.nl 

Frank Groot

Boek van de Buurt

Inloop-ateliers Huis van de Buurt

Seniorensoos
Elke maandagmiddag verzorgt het Huis van 
de Buurt activiteiten voor senioren. Creatieve 
en knutselactiviteiten, film kijken, bingo met 
leuke prijzen, kaarten, voorlichting, uitjes 
naar diverse plekken naar wens, enz. Spreken 
met leeftijdgenoten in een gezellige sfeer, on-
der het genot van een kop koffie, thee of een 
frisdrank. U bent van harte welkom!
Elke maandag van 14.00 tot 16. 00 uur in 
Jongerencentrum Reel, Tussen de Bogen 16, 
tel. 4280297. Voor meer informatie 
Sevim Saruhan, tel. 7192371 of tel. 6248353, 
s.saruhan@ijsterk.nl

Computercursus 
voor beginners
Beginnende computergebruikers kunnen te-
recht op een cursus in het Claverhuis om zich 
daar de basisvaardigheden eigen te maken. 
We beginnen met een informatie- en kennis-
makingsbijeenkomst. Daarna volgen er 10 les-
sen. U leert er omgaan met de computer en 
ontdekt wat u daar allemaal mee kunt doen. 
U leert er bijvoorbeeld hoe u e-mail en in-
ternet kunt gebruiken. Ook het werken met 
foto’s komt aan de orde. 
  
Er zijn maximaal 7 plaatsen voor de cursus. Op 
de eerste bijeenkomst gaan we kijken wat ie-
dereen wil en misschien al kan, dus we probe-
ren ook een beetje ‘op maat’ les te geven. 

De lessen worden elke maandagochtend in 
het Claverhuis gegeven van 10.00 tot 12.00 
uur, en elke maandagavond van 19.00 tot 
21.00 uur. We starten in maart, dus geef u 
snel op, zodat u nog mee kunt doen. De kos-
ten van de cursus bedragen 60 euro, inclusief 
het cursusboek ‘Wegwijs in Windows 7’. Hebt 
u dit boek al, dan kost de cursus 40 euro. 
Aanmelden bij de balie van het Claverhuis, tel. 
6248353, Elandsgracht 70

Meer informatie: Sevim Saruhan,  
tel. 7192371, e-mail: s.saruhan@ijsterk.nl
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Bewegen is belangrijk, zeker als je ouder 
wordt. Meer bewegen maakt uw botten en 
spierensterker, uw conditie verbetert en het 
heeft een gunstige invloed op diverse aan-
doeningen. Maar het is ook leuk en gezellig, 
zeker als je het in groepsverband doet. 
Moe? Geen zin? Bewegen helpt! 

Het fitprogramma Meer bewegen voor oude-
ren is er voor alle bewoners van het Wester-
dokseiland. Elke maandag van 11.30 tot 12.15 
uur, Westerkaap, Westerdok 808 (in de ruimte 
van de CoffeeCompany). Kosten 4,50 euro per 
maand. De lessen gaan het hele jaar door. (Als 
u bij AGIS verzekerd bent en een aanvullende 
verzekering hebt, komt u in aanmerking voor 
vergoeding.)

Voor vragen: Sevim Saruhan, tel. 7192371, 
s.saruhan@ijsterk.nl of Helene Bakboord,  
06- 34939419, helene_tom@hotmail.com
Het fitprogramma ‘Meer bewegen voor oude-
ren’, is onderdeel van Cordaan Thuiszorg, en 
wordt georganiseerd door Huis van de Buurt 
Jordaan & Gouden Reael.

Meer bewegen  
voor ouderen op 
Westerdokseiland

Arts en Crafts - elke vrijdag 11.30 tot 13.30 uur. 
Deze activiteit wordt in samenwerking met 
Roads georganiseerd. Bijdrage 1 euro per keer, 
inclusief koffie/thee (exclusief materialen). 

Huis van de Buurt, Claverhuis, Elandsgracht 
70. Voor meer informatie Carolien  
Marsman, tel. 7192371, c.marsman@ijsterk.nl, 
a.vredevoogd@ijsterk.nl of  
sandra.hummel@roads.nl 

Vriendenkringen 
Vriendenkringen Amsterdam Centrum is er 
voor jongeren tussen 16 en 28 jaar met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking, 
chronische ziekte of een autismestoornis. 
Deze jongeren zijn vaak sociaal geïsoleerd. 

Doel van Vriendenkringen is ze met elkaar 
in contact brengen en ze stimuleren in het 
aangaan van vriendschappen. Gewoon, om 
gezellige dingen met elkaar te doen en zo te-
gelijkertijd op natuurlijke wijze sociale vaar-
digheden te oefenen, contacten aan te gaan 
en te onderhouden. Jongeren kunnen zich 
- zelf of via een begeleider –aanmelden via: 
www.vriendenkringenamsterdam.nl.

Meer informatie bij Kim Oostveen, 06-
43585307, projectleider Vriendenkringen 
Amsterdam Centrum, e-mail: centrum@vrien-
denkringenamsterdam.nl

Speelgoed-  
en snuffelmarkt
Zaterdag 9 maart van 11.00 tot 14.00 uur bent 
u van harte welkom in het Claverhuis om te 
snuffelen aan tweedehands spulletjes, kle-
ding, speelgoed en huisraad. Er is van alles te 
koop. De toegang is gratis en er zijn soep en 
broodjes van Lenie verkrijgbaar. 

Claverhuis, Elandsgracht 70. 
Meer informatie: a.vredevoogd@ijsterk.nl

Activiteiten  
Claversoos 
Lezing Volkscultuur  
door Jan Berns, vrijdag 8 maart 14.00 uur 
(toegang 1 euro)

Claversoos  
zondag  3 maart en 7 april 13.00 uur

Film  
op dinsdag 12 maart en 9 april 14.00 uur 

Lunch  
elke woensdag om 12.00 uur 

Klaverjassen
woensdag 6 en 20 maart,   
3 en 17 april om 13.30 uur

Breien en Haken  
donderdag 7 en 21 maart  
en 11 en 25 april om 14.00 uur.

De activiteiten vinden plaats in  
het Claverhuis, Elandsgracht 70

Namens de BOOJZ 
Jan Bosman en Jorien Kolster

Voorafgaand aan de Creatieve Inloopmiddag kunt u aanschuiven bij de lunch. 
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KunstKerk, Kunstexposities en -projecten,  
Prinseneiland 89, Amsterdam 
Pianola Museum, zie muziek
Theo Thijssen Museum, 1e Leliedwarsstraat 16,  
do t/m zo 12.00-17.00 uur
SM Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59,  
di t/m zo 11-17 uur 
Woonbootmuseum, Prinsengracht t.o. 296,  
www. woonbootmuseum.nl, 
di t/m zo 11.00-17.00 u.

GALERIEËN
De meeste galerieën zijn geopend van woensdag  
t/m zaterdag en de eerste zondag v/d maand tussen 
13.00 en 18.00 uur. 
Galerie Paul Andriesse, Westerstraat 187,  
tot 16 maart: Charlotte Dumas 
Appels Gallery, Brouwersgracht 151 
Atelier Oosterbosch, Vinkenstraat 154 hs
Galerie Bart, Bloemgracht 2 
Suzanne Biederberg, 1e Egelantiersdwarsstr. 1 
Josine Bokhoven, Prinsengracht 154, tot 26 febr:  
wintertentoonstelling 
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207a 
Eduard Planting, 1e Bloemdwarsstraat 2 links,  
tot 2 maart: Peter Doherty en Bas Kosters, fotografie  
en modefotografie
Van Gelder, Planciusstraat 9 B 
Annet Gelink Gallery, Laurierstraat 187-189 
Gist, Bloemgracht 82 
Go Gallery, Prinsengracht 64
Ten Haaf Projects, Laurierstraat 248 
Kersgallery, Lindengracht 148 
Galerie Rob Koudijs, Elandsgracht 12 
Koppelaar’s Kunsthuiskamer, Touwslagerstraat 29,  
za/zo Amsterdamse stadsgezichten 
Van Krimpen, Hazenstraat 20, tot 16 maart:  
Peter Zegveld, objecten en schilderijen 
Galerie Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27, 23 
febr–30 maart: Mark Steinmetz, ‘Summertime’
My Own Choice, Bloemgracht 136, kunst en kunstnij-
verheid uit Zuid-Afrika
Movie Ink, Palmdwarsstraat 40 
Galerie Moon, Grote Bickersstraat 71,  
tot eind maart 3 fotografen:  
4-31 april Engelbert Fellinger ‘Finnish Woods’
Onrust, Planciusstraat 7 
Galerie Gabriel Rolt, Elandsgracht 34 
Ronmandos, Prinsengracht 282, 23 febr-3maart:  
Nika Neelova
Steendrukkerij Amsterdam, Lauriergracht 80
Diana Stigter, Elandsstraat 90 
Tegenboschvanvreden, Bloemgracht 57
Torch, Lauriergracht 94 
Ververs Gallery, Hazenstraat 54 
Fons Welters, Bloemstraat 140, tot 9 maart:  
Jan de Cock
Witteveen V.A.C. Konijnenstraat 16a, tot 16 maart:  
‘15 schilders’, gepresenteerd door Frans Franciscus 
Witzenhausen Gallery, Elandsstraat 145 
Gallery WM, Elandsgracht 3 
Martin van Zomeren, Prinsengracht 276 hs

LEZINGEN
Claverhuis, Elandsgracht 70
Werkgroep Kunst & Cultuur presenteert:
Zo 24 maart, 15.00 u (onder voorbehoud):  
‘Het Amsterdam van de Gouden Eeuw’,  
lezing dor Emma Los, toegang gratis
Zo 28 april, 15.00 u (onder voorbehoud):  
‘De aanleg van de Grachtengordel en van de Jordaan’, 
lezing door Peter-Paul de Baar; toegang gratis 
Westerkerk, Westermarkt, tel 6247766 
Di 16 april, 20.00 u: ‘De kunst van het twijfelen’, lezing
Di 23 april, 20.00 u: ‘Wout Oosterkamp zingt’,  
lezing met muziek
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Oplage 21.000, gratis huis aan huis  
bezorgd, 6 x per jaar. Het verspreidings-
gebied wordt omsloten door het 
water van Prinsengracht, Leidsegracht, 
Singelgracht, Westerkanaal, Zoutkeets-
gracht, IJ, Westertoegang, Westerdoks-
eiland, Singel en Brouwersgracht.
Bezorgklachten tel. 7192371

Kopij/advertenties
Deadline: 25 maart 2013 
(Brieven max. 300 woorden)

Redactieadres
Buurtkrant Jordaan&GoudenReael
Elandsgracht 70, 1016 TX Amsterdam 
tel. 7192371, 06-34188841 
krant@jordaangoudenreael.nl
www.amsterdamwebkrant.nl

Redactie Jordaan&GoudenReael
Anneke van de Meene
Ellie Pronk, Jan Berns 
Raymond Baan (eindredactie)  
Productie Astrid Brand 

Medewerkers
Eibert Draisma, Hans Sizoo, Drs P 
Martin Pluimers, Justus Beth  
Rob Malasch, Wim Huissen

Vormgeving 
Jan Nanne

Druk
Dijkman Offset, Diemen

De volgende Jordaan&GoudenReael 
verschijnt 16 april 2013

Cultuur 
agenda
Informatie voor de Cultuuragenda kunt u 
mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl. 
U kunt de cultuuragenda ook vinden op: 
www.amsterdamwebkrant.nl. De agenda 
wordt samengesteld door Hans Sizoo. 

MUZIEK
Noorderkerk, Noordermarkt, tel 6204415
Tijdens het seizoen alle concerten op zaterdagmiddag, 
14.00-15.00 uur.
23 febr: Bart Schneemann, hobo, en Paolo Giacometti, 
piano: Het Dagboek van Schumann
2 maart: Cecilia Bernardini, viool, en Keiko Schichjo, 
piano: Serie Oude Muziek
9 maart: Schönbrunn Ensemble: Uit de schaduw van  
de meesters
16 maart: 25 jaar Muziekinstrumenten Fonds
23 maart: Linus Roth, viool, en José Gallardo, piano: 
Mieczyslaw Weinberg
30 maart: Trio 42, viool, saxofoon en harp:  
The Ice Maiden
6 april: Inon Barnatan, piano
13 april: Prinses Christina Concours,  
‘Musici van de toekomst’
Pianolamuseum, Westerstraat 106, tel. 6279624
Vrij 1 maart 20.30 u: Juan Tajes & Wim Warman  
mmv Charlotte Dupuis, viool: tango
Zo 3 maart 12.00 u: Kinderconcert, pianola
Zo 3 maart 17.00 u: Nadjazzda, zang, & Kees Post, 
piano: jazz, chansons en tango
Zo 10 maart 12.00 u: koffieconcert, pianola
Zo 10 maart 17.00 u: Klezmermuziek met Mokum Finef
Vrij 15 maart 20.30 u: Juan Tajes & Wim Warman mmv 
Jeroen van der Wel, viool: tango
Zat 16 maart 20.15 u: Frederic Voorn in gesprek met 
Frédéric Chopin, piano en pianola
Zo 17 maart 12.00 u: Kinderconcert, pianola
Zat 23 maart 20.15 u: Film en Pianola,  
Stille Schepen door Kasper Janse, pianola,  
en Yvo Verschoor, vleugel
Do 28 maart 20.15 u: Quatre-mains met Della Siega  
en Semenzato, piano
Zo 31 maart 12.00 u: Paaskoffieconcert, pianola
Vrij 5 april 20.30 u: Juan Tajes, Wim Warman & gast, 
tango 
Zo 7 april 12.00 u: Kinderconcert, pianola 
Zo 14 april 12.00 u: Koffieconcert, pianola 
Westerkerk, Westermarkt, tel. 6247766
10 maart 19.00 u: cantatedienst Matthäus-Passion
24 maart 13.00 u: Open Monumentendag
29 maart 19.30 u: cantatedienst Johannes-Passion
28 april 19.30 u: cantatedienst Mozart, Grote Mis in C 

THEATER 
Jeugdtheater de Krakeling,  
Nieuwe Passeerdersstraat 1, tel. 6245123
Elke dinsdag 19.30-21 u: ‘Vrij Trainen’ (zonder begel.), 
toegang gratis. 
Het Perron, Egelantiersstraat 130, tel. 3307035,  
’s middags 14.00 u, ’s avonds 21.00
Ma 25 febr. 21.00 u: Kiki Jaski en Jan Groenteman, 
kleinkunst
Di 26 febr. 21.00 u: Sven Ratzke, glamourcabaret
Vrij 1 maart 21.00 u: Immens, pop, kleinkunst
Za 2 maart 21.00 u: Hark! en Co, poëzie op muziek 
(uitverkocht!)
Do 14 maart 21.00 u: Ronald Snijders, One Man Show
Vrij 15 maart 21.00 u: Bjorn van Rozen, NL – eigen 
liedjes
Zo 17 maart 12.00 uur (ontbijt en ontvangst 11.30 u): 
Alice Rientjes & gasten, Zondagskinderen
Do 21 maart 21.00 u: Doesborgh/ Keijsers Sextet: jazz, 
poëzie
Vrij 22 maart 21.00 u: Post-it Painters: pop, jazz, vocal
Za 23 maart 21.00 u: Philip Walkate: muzikaal cabaret
Do 28 maart 21.00 u: Esther Floor en Elizabeth Ford: 
volksliederen van Gr. Brittannië en Ierland
De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7,  
tel. 6257500
Di 26 febr. 21.00 u: Helen & Yvonne,  
De Levende Jukebox
Wo 27 febr. 20.30 u: Theatergroep Flint:  
’n Pikketanissie’, Jordaanliederen
Vrij 8 maart 20.00 u: Terugspeeltheater Wordt Vervolgd: 
‘Lieve Jongens, stoere meiden?’
Ma 11 maart 20.30 u: Nordanian Nights, musici uit 
Amsterdam-Noord, nieuwe muziek tussen jazz, funk en 
wereldmuziek
Wo 20 maart 20.30 u: Harmen Fraanje & Michael 
Moore, ‘Radio Fraanje’, saxofoon en klarinet, jazz

MUSEA e.d.
Amsterdams Grafisch Atelier, Laurierstraat 109 
Bibliotheca Philosophica Hermetica,  
Bloemstraat 15 
Fotogram, Korte Prinsengracht 33,  
open ma t/m do 11-22 u; vrij, za: 11-16.30 uur  
Jordaanmuseum, www.jordaanmuseum.nl

Buurtspreekuren
Receptie Huis van de Buurt 
Elandsgracht 70,  
tel 6248353  
Open ma t/m vrij  
9-22 uur 

Huis van de Buurt Jordaan & Gouden Reael 
Voor informatie, advies en ondersteuning  
buurtactiviteiten, Elandsgracht 70, ma t/m vrij  
11-17 uur, tel. 7192371, fax 7192372,  
e-mail: info@jordaangoudenreael.nl 
www.huisvandebuurt.nl, www.ijsterk.nl 
www.jordaangoudenreael.nl

Wijksteunpunt Wonen Centrum
Voor informatie en advies over huren/wonen.  
Woonspreekuur Elandsgracht 70, elke werkdag 
14-16 uur en di 19-20 uur, tel. 6258569.  
centrum@wswonen.nl, www.wswonen.nl

Huurteam Binnenstad 
Voor controle huurprijs en onderhoudsklachten.  
Werkt via afspraak. Telefonisch spreekuur 
10-11 uur, tel. 4205835 (behalve woensdag) 
Elandsgracht 70 
centrum@wswonen.nl, www.wswwonen.nl

Huurdersvereniging Centrum 
tel. 6258569, info@huurdersverenigingcentrum.nl
www.huurdersverenigingcentrum.nl

Mediation bij burenruzie 
Ruzie met de buren? Lijkt een oplossing ver weg? 
Voor hardnekkige conflicten kunt u zich wenden 
tot Henri Seegers, gediplomeerd mediator. 
Spreekuur elke maandagavond 19.00 tot 20.00 
uur in het Claverhuis, Elandsgracht 70, of sms 
naar 06-22517320.

Sociaal Loket Centrum 
Voor informatie en advies over welzijn, zorg en 
wonen, taalcursussen, inburgering, ondersteu-
ning mantelzorg,en bij hinder van of zorgen  
over uw buren. 
Telefonisch spreekuur 9-17 uur, tel. 5 524800. 
Inloopspreekuur di 9-17 uur, Elandsgracht 70

Spreekuur Openbare ruimte 
Voor vragen, ideeën, reiniging, onderhoud 
openbare ruimte: het stadsdeel houdt elke 1e 
maandag v/d maand 11.00-12.00 uur spreekuur 
in de SOOJ, Tichelstraat 50, en elke 1e vrijdag v/d 
maand 15.00-16.00 uur in Claverhuis, Elands-
gracht 70. Klachten kunt u ook doorgeven via tel. 
2563555 of www.centrum.amsterdam.nl

Markant 
Mantelzorgspreekuur, maandag 12.30-15.00 uur, 
06-52414751, Elandsgracht 70 

Centram 
Voor problemen bij relaties, met instanties,  
ouder worden, geld, wonen, zorg en werk. 
Telefonisch spreekuur, tel. 5573338,  
ma t/m do 9-12 uur én 13-15 uur, vrij. 9-12 uur. 
Inloopspreekuur in Huis van de Buurt, 
Elandsgracht 70, 
ma en wo 13-16 uur, vrij 9-12 uur, tel. 6248353. 
Spreekuur op afspraak, Straat & Dijk, 
Haarlemmerstraat 132, do 9-12 uur,  
tel. 5573300.

Gratis juridisch inloopspreekuur
Pontius Advocaten B.V. houdt elke dag van 
14.00-16.00 uur een gratis spreekuur voor onder-
nemers en particulieren. Westerdoksdijk 1,  
tel. 4212145, e-mail: hulp@pontius.nl

Burenhulp Jordaan en Gouden Reael 
Voor hulp bij boodschappen,hond uitlaten, 
dokters-ziekenhuisbezoek, steun bij verhuizing 
naar verzorgingshuis, vriendschappelijk huisbe-
zoek, lichte tuinwerkzaamheden (evt. snoeien), 
hulp bij computervragen thuis of in het buurt-
huis en wandelen met buurtbewoners die alleen 
niet meer op straat komen.  
Burenhulp (langdurig of tijdelijk), José Kersten, 
Centram, tel. 5573300, jose.kersten@centram.nl 

Blue Huiselijk Geweld
Voor wie te maken heeft met huiselijk geweld 
en behoefte heeft aan een luisterend oor. Voor 
wie verdere hulp wil, wordt bemiddeld met de 
hulpverlening. Voor een afspraak met een ver-
trouwenspersoon, tel. 5573300,  
e-mail: blue@centram.nl, www.centram.nl

BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren en  
buurtgenoten, tel. 6891859, info@beterburen.nl, 
www.beterburen.nl

 Politie: alarm (spoed) 112
 Politie algemeen: tel. 0900 8844

06-nummers alleen tijdens kantooruren!

Jordaan-Zuid
Buurtregisseur Max Engelander, 06-51308685  
en Dayenne Venema, 06-22217004  
jordaanzuid@amsterdam.politie.nl 

Jordaan-Midden
Buurtregisseur Hans Van Lent, 06-53143495 
hans.van.lent@amsterdam.politie.nl 

Jordaan-Noord
Buurtregisseur Tom Onderwater, 06-22914992 
tom.onderwater@amsterdam.politie.nl 

Westelijke grachtengordel
Piet Zwaneveld 
piet.zwaneveld@amsterdam.politie.nl

Haarlemmerdijk e.o
Peter Noot, peter.noot@amsterdam.politie.nl

Haarlemmerstraat e.o.
José Andrade 
jose.andrade@amsterdam.politie.nl

Westelijke Eilanden 
Buurtregisseur Richard Hoogenboom 
06-53346937 
richard.hoogenboom@amsterdam.politie.nl

Westerdokseiland 
Buurtregisseur Petra Goldstein, 06-51809180 
petra.goldstein@amsterdam.politie.nl

Zoekertjes
In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een
advertentie plaatsen. Uw tekst moet uiterlijk 25 maart bij 
de redactie zijn. Zoekertjes tot 150 tekens € 7,- (incl. spaties 
en leestekens). Tot 250 tekens € 12,-. Tot 500 tekens € 23,-. 
Betaling graag vooraf bij het Huis van de Buurt/Claverhuis, 
Elandsgracht 70. 

Shirley Hessels, gediplomeerd ziekenverzorgster helpt u 
graag indien u zorg nodig heeft! Voor informatie kunt u 
bellen naar 06-22761110.

PIANOLES in de Jordaan, voor beginners en gevorderden, 
kinderen en volwassenen, door gedipl. pianolerares  
(conservatorium DM en UM ), lid EPTA tel. 020-6254702,  
e-mail: jokemu@zonnet.nl

Nieuw! TAI CHI IN DE JORDAAN. Cursus van 10 lessen. 
Maandag 4 maart t/m 6 mei 13.30 tot 14.30, Claverhuis, 
Elandsgracht 70. Kosten € 65,- . Docent: Jaap van Ruller. Info 
020-6239345, vanrullerja@cs.com

Vanaf medio april a.s. te huur uitsluitend voor overdag en 
of ’s avonds rustige werkplek op prachtige locatie aan de 
gracht voor schrijver, promovendus, musicus etc. Internet. 
Redelijke prijs. Tel. 020-6208828 

Interessante GIDSWANDELING op Westelijke Eilanden, elke 
zondag 15 u. Op aanvraag op andere dagen, met High-Tea 
en/of lunch is ook mogelijk. Galerie Moon, Grote Bickersstr. 
71, Bickerseiland, open do t/m zon 13-18 u. 06-22210481, 
www.galeriemoon.nl

INTERIEURVERZORGSTER GEZOCHT! Werkomgeving: 
woonhuis en kantoor A’dam centrum, huiselijke en informele 
omgeving. De functie is voor minimaal 24 uur per week, de 
werkzaamheden bestaan uit: stofzuigen, dweilen tot aan 
was draaien, strijken, bedden verschonen enz. Vereisten: er-
varing, oog voor detail, doorwerker, goede communicatieve 
vaardigheden. Interesse?  
Mail naar schilperoort@aedesrealestate.nl 


