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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. 

Nu ook digitaal: www.jordaangoudenreael.nl 

Schijnheilig is niet bang
De pas aangenomen antikraakwet 
weerhoudt krakerscollectief Schijnheilig
niet van zijn culturele activiteiten: 
‘Het zal zo’n vaart niet lopen’  3

Wouw-vrouwen inviteren politici
Maatschappijkritische 50+vrouwen 
bespreken met de verantwoordelijke 
politici het tekort aan ouderenwoningen.
Saar Boerlage legt het allemaal uit  9

Het Amsterdamse Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen bij geweld 
tegen homo’s. Dit zei waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher op 14 juni jl. in 
een raadsdebat naar aanleiding van een aantal geweldsincidenten tegen homo’s. 
Een dag eerder kwamen meer dan duizend mensen bijeen op de Westermarkt om 
bij het homomonument duidelijk stelling te nemen tegen dit soort geweld. Onder 
de  sprekers waren Lodewijk Asscher, aankomend PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch, 
wethouder Andrée van Es en Dennis Boutkan, voorzitter van COC-Amsterdam. 

De Amsterdamse Straatband bestaat al meer dan dertig jaar. Drie decennia van avon-
turen, reizen, inspiratie en plezier in het vak, met optredens in Frankrijk, Italië, Spanje 
en Ierland. In de jaren negentig traden zij zelfs in Rusland op. In de loop van de tijd 
werd de onderlinge band steeds sterker, met het gevolg dat zij zich overal thuis voelen 
zolang ze maar samen zijn. De Werkgroep Kunst & Cultuur heeft deze internationaal 
actieve muziekgroep, afkomstig uit de Nieuwmarkt, bereid gevonden tot een optreden 
op 4 juli: 15.00 uur Westerdokcourt, Westerdok 722-778. 
Het verdere zomerprogramma van de Hofjes- en Pleinconcerten vindt u op pagina 6.

  Voorzitter COC-Amsterdam over geweld tegen homo’s

‘Woedend maar niet machteloos’

De manifestatie op de Westermarkt was een 
initiatief van de homogemeenschap zelf. Een 
kleine groep organiseerde de actie in no time 
via een oproep op internet. Aanleiding was de 
mishandeling van een homoseksuele man in 
de omgeving van het Amstelstation. Dat was 
het derde geweldsincident tegen homo’s bin-
nen één maand. Homobelangenorganisatie 
COC-Amsterdam ondersteunde de actie.  

staan niet machteloos. Als je machteloos bent, 
geef je het op. Maar je moet juist dingen dóén. 
Homo’s en lesbo’s moeten zichzelf ook als zo-
danig durven tonen, en niet ophouden hand 
in hand over straat te gaan.’ 
Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft 
onlangs besloten de strafeis bij geweld tegen 
homo’s met de helft te verzwaren. Maar het is 
vaak lastig te bewijzen dat het om discrimina-
tie van een minderheid gaat. Er moet worden 
aangetoond dat de dader geweld gebruikte 
omdat het slachtoffer tot een minderheid be-
hoort. 
Boutkan: ‘Op 22 juni hebben we overleg ge-
had met de Hoofdofficier van Justitie. Hij 
verzekerde me dat het Openbaar Ministerie 
alles op alles zet om tot vervolging van de 
geweldplegers over te gaan. We hebben ook 
gesproken over zogenaamde themazittingen, 
waarop een aantal zaken van discriminatie en 
homofoob geweld tegelijk worden behandeld. 
Dat lijkt ons een goede aanpak.’

Preventie
Hoe kan men zich tegen dergelijk geweld 
verdedigen? Dennis Boutkan: ‘Daarvoor heb-
ben we de politiek nodig om met wetgeving 
dingen voor elkaar te krijgen. Voor de hand-
having is grote inzet bij zowel Openbaar Mi-
nisterie als politie. Je moet ook aan preventie 
doen, bijvoorbeeld op scholen en bij jonge-
renwerk. Daar kun je jongeren beter informe-
ren over  homoseksualiteit. Maar je moet er in 
de eerste plaats voor zorgen dat iemand die 
op straat getuige is van geweld tegen homo’s, 
daar onmiddellijk aangifte van doet. Want het 
is heel belangrijk dat er getuigen zijn. Kortom, 
je moet er alles aan doen om een zaak rond te 
krijgen, zodat het ook werkelijk tot een ver-
oordeling kan komen.
‘Maar we zeggen tegen homo’s en lesbo’s 
natuurlijk ook: wees assertief en zelfbewust. 
Daar kan zelfverdediging bij horen. We heb-
ben toevallig een paar weken geleden contact 
gehad met een groep die zich bezighoudt met 
zelfverdediging. We gaan kijken of we daar 
goede afspraken mee kunnen maken.’  
Vorige week verscheen een rapport van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over 
de homo-emancipatie in Nederland. Daaruit 
blijkt dat sprake is van meer sociale accepta-
tie van homoseksualiteit, maar dat het gebrek 
aan acceptatie onder jongeren nog altijd zor-
gelijk is. Jongeren, orthodox godsdienstige 
Nederlanders, laagopgeleiden en Marokkaan-
se en Turkse Nederlanders hebben nog steeds 
grote moeite met de andere seksuele geaard-
heid van hun medemens. Een derde van de 
leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt 
dat een homoseksuele leerling op school maar 
beter niet voor zijn geaardheid kan uitkomen. 
Ook homoseksuele docenten zijn vaak slacht-
offer van pesten en intimidatie. Het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap on-
dersteunt scholen in het bespreekbaar maken 
van seksuele diversiteit en het tegengaan van 
discriminatie. 
Uit het onderzoek van het SCP blijkt blijkt dat 
homojongeren vijfmaal vaker een zelfmoord-
poging doen dan heterojongeren. Veertig 
procent van de homojongeren heeft ooit zelf-
moord overwogen. Het COC roept de politiek 
op om in het komende kabinet hoge prioriteit 
te geven aan de emancipatie van homo’s, les-
biennes, biseksuelen en transgenders. 

Astrid Brand 

Bedreigend
In 2009 kwamen bij de Amsterdamse politie 
370 meldingen binnen van geweld tegen ho-
mo’s. Niet alleen in de bekende uitgaansge-
bieden, maar ook in andere delen van de stad, 
zelfs tot in de directe woonomgeving van de 
slachtoffers. 
Voorzitter Dennis Boutkan van COC-Amster-
dam vindt dat verontrustend: ‘Het is natuurlijk 
heel bedreigend als je in je eigen straat niet 
meer veilig bent. Je hebt daar je huis en ver-
wacht daar ook onbedreigd te kunnen leven. 
Aan de ene kant is Amsterdam de stad van de 
vooruitgang, waar homo-emancipatie hoog op 
de agenda staat en waar we veel medewerking 
krijgen van scholen en maatschappelijke orga-
nisaties. Dat is positief. Aan de andere kant is 
Amsterdam een stad van homofoob geweld en 
discriminatie. En dat geweld is heel hardnekkig.  
‘Het is belangrijk je te realiseren dat je hier 
wel degelijk iets tegen kunt doen. Dat heb 
ik ook op de demonstratie bij het homomo-
nument gezegd: ‘We zijn woedend, maar we 

op try-out podium Het Perron
13 maart 21.00 uur
Egelantiersstraat 130 (onder voorbehoud)
zie www.hetperron.nl

Red de 
Groenzone! 
Comité Red Groenzone Westerpark heeft op 
de Milieumarkt in het Westerpark op 30 april 
jl. 400 handtekeningen opgehaald tegen de 
geplande weg door de volkstuincomplexen 
Nut en Genoegen en Sloterdijkermeer. Een-
derde van de 650 volktuinders is afkomstig 
uit de Jordaan en de Gouden Reael, en verzet 
zich eveneens tegen het plan.

Het comité is intussen een gesprek aangegaan 
met politici van stadsdeel Nieuw-West en de 
centrale stad, maar gaat verder met het or-
ganiseren van acties om zoveel mogelijk te-
genstanders van de aanleg van deze weg te 
mobiliseren. 

Vincent van Rossem zei hierover onlangs in 
een interview met de Volkskrant: ‘Elk stukje 
grond wordt volgebouwd, zelfs door de wet-
houder van GroenLinks in Amsterdam. Er blijft 
geen flinter groen over.’ Ook u kunt de petitie 
ondertekenen op www.westerpark4all.nl. Dit 
najaar wordt de petitie aan de gemeenteraad 
aangeboden.

Comité Red Groenzone Westerpark

Zondag 11 juli is er in het Huis van de Buurt 
Straat&Dijk, Haarlemmerstraat 132 een 
buurtconferentie met excursie over het 
gebied Bickerseiland, Haarlemmerhouttui-
nen, Nieuwe Houttuinen, Jacob Oliepad en 
Willemsstraat. 

Centraal staan de thema’s wonen, leefbaar-
heid en bewonersparticipatie in dit deel van 
de Jordaan & Gouden Reael. Actieve bewo-
ners en bij deze buurt betrokken professionals 
maken de ontwikkelingen in de buurt op lo-
catie zichtbaar en bespreekbaar, voor elkaar 
en voor u. De conferentie is bedoeld voor 
bewoners van deze buurt, belangstellende 
bewoners van buiten en medewerkers van het 
Huis van de Buurt, wijksteunpunten wonen, 
wijkcentra binnenstad, Stadsdeel Centrum en 
corporaties. Doel is kennis en ervaringen uit-
wisselen en elkaar inspireren. 
(vervolg op pagina 11)

Zondag 4 juli 
Open Tuinendag 
Een traditie die elk jaar weer veel bijval vindt, 
zowel bij bezoekers als bij tuinbezitters. Om-
streeks deze tijd van het jaar zijn tuinen op 
hun mooist. Het is een dag waarop bewoners 
van de Jordaan en de Gouden Reael bij elkaar 
kunnen bekijken wat er zich achter (binnen-
tuinen) en bovenop (dakterrassen en balkon-
tuinen) de huizen bevindt. Organisatie Meer 
groen in de Jordaan en het Wijkcentrum. 

Routebeschrijvingen (tevens entreebewijs) 
à 2,- euro per persoon zijn op de dag zelf te 
krijgen bij de twee beginpunten: 
de Platanenhof aan de Lauriergracht 101 en 
de tuin achter de poort op Willemsstraat 132.

V.l.n.r Jan Willem Blomhoff, Barbara Wichers-Hoeth, Emile de Boer, Henk Meulenbeld, 
Els Paalman, Gabriël Oostvogel en Ad van Beusekom. 

Zondag 4 juli 15.00 uur 

De Amsterdamse Straatband
doet het Westerdok aan…

Buurtconferentie met excursie 

Van Bickerseiland 
tot Willemsstraat

Dennis Boutkan

Referendum 
Singelgrachtgarage
Op 9 juni werd in stadsdeel Nieuw-West een 
referendum gehouden over het besluit een 
ondergrondse parkeergarage onder de Singel-
gracht aan te leggen. Een kleine meerderheid 
van de Nieuw-Westbewoners stemde vóór de 
bouw. In stadsdeel Centrum werd geen refe-
rendum gehouden. Op 6 juli neemt de deel-
raad van Nieuw-West een beslissing. 
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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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Scheve schaats (1)
Open brief aan de Vereniging tot Behoud van 
de Jordaan t.a.v. voorzitter Hans Aerssens

Geacht bestuur van de Vereniging tot 
Behoud van de Jordaan,

De Belangengroep Ouderenhuisvesting Jor-
daan pleit al meer dan 20 jaar voor de bouw 
van betaalbare huurwoningen voor ouderen 
op de schaarse plekken in de buurt waar dat 
nog mogelijk is. Het Haarlemmerplein is één 
van die plekken.

De wijkkrant Jordaan&GoudenReael van mei/
juni 2010 plaatste op de voorpagina een stuk 
van u over het Haarlemmerplein. We lezen 
er wel een aantal beschuldigingen in aan het 
adres van het stadsdeel, maar nauwelijks wat 
nu eigenlijk uw bezwaren tegen het bouw-
plan zijn. Dat zijn wij niet van de Vereniging 
tot Behoud van de Jordaan gewend.
‘De nieuwbouw wordt hoger dan de monu-
mentale Haarlemmerpoort’. Ja, maar is dat 
zo erg? De omringende oude bebouwing is 
óók hoger dan de Haarlemmerpoort! U sug-
gereert dat de buurtbewoners zijn bedon-
derd en pas toen de parkeergarage af was 
doorkregen dat het gebouw op een ‘bordes’ 
komt te staan! Wij denken dat dat nog 
vrijwel niemand kan zijn opgevallen, gezien 
de rotzooi die het daar nog altijd is. Wij 
menen dat ook vrijwel niemand er last van 
zal hebben dat de nieuwbouw misschien iets 
hoger wordt dan de bedoeling was en iets 
hoger dan de omringende bebouwing. Kunt 
u aangeven hoeveel centimeters het gebouw 
volgens u te hoog wordt? Tenslotte verbaast 
ons de kop ‘Stadsdeel rijdt scheve schaats op 
Haarlemmerplein’, immers het enige nieuws-
feit in het stuk is juist dat het Stadsdeel in 
het gelijk is gesteld! Zowel wat betreft de 
toegestane bouwhoogte, het gemiddeld 
omliggend straatpeil, als de normen voor de 
luchtkwaliteit. 

De Belangengroep Ouderenhuisvesting Jor-
daan vindt het dieptreurig dat het Haarlem-
merplein al 30 jaar lang ligt te wachten op 
afronding en op de sociale huurwoningen 
die op deze plek zijn gepland voor oudere 
buurtbewoners. Wij hopen dat de bouw nu 
eindelijk weer op gang komt, dat de sociale 
huurwoningen voor ouderen spoedig opge-
leverd worden en dat de buurt er weer een 
mooi, gezellig en voor iedereen toegankelijk 
plein bij krijgt.

Hoogachtend,
Jan Bosman
Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan 
(BOJ)

cc 
-stadsdeelwethouder Bouwen en Wonen, 
Boudewijn Oranje
-redactie wijkkrant Jordaan&GoudenReael

Teleurstellend gesprek tussen bewoners  
en wethouder over Horecaoverlast in Jordaan

30 jaar ‘t Seepaert op het Prinseneiland: 
verslag van een vruchtbare ‘kraak’ 
Eddy en Henny over de WK in Zuid-Afrika

Rijk aanbod van Hofjes- en Pleinconcerten 
Tien jaar concerten in de Noorderkerk

Pantomimespeler Rob van Reijn schrijft boek 
over de bolwerken van Amsterdam

Een facelift voor de Willemsstraat

Saar Boerlage over het tekort aan zorgwoningen
Herinrichting Marnixstraat duurt anderhalf jaar
 
Groot ouderenonderzoek van BOJ
Looproute Woonservicewijk in Jordaan en 
Haarlemmerbuurt

Claverhuis aan Elandsgracht wordt  
Huis van de Buurt

Scheve schaats (2)
Graag reageer ik hierbij op het artikel op de 
voorpagina ‘Stadsdeel rijdt scheve schaats’, 
van de Vereniging tot Behoud van de Jor-
daan in de vorige editie van deze krant. 
Het Stadsdeel zaait geen tweedracht tussen 
meneer Gofferjé en andere buurtbewoners. 
Het bouwplan en het bezwaar van enke-
lingen tegen het bouwplan aan het Haar-
lemmerplein heeft niets te maken met de 
monumentenlobby voor het behoud van de 
historische binnenstad. Het is fantastisch dat 
er inspraakmogelijkheden en bezwaar- en be-
roepsprocedures bestaan voor burgers. Maar 
de bezwaren tegen dit bouwplan hadden 
niets meer te maken met eventuele overlast 
voor omwonenden. Dit had te maken met 
het dwarszitten van een overheid en het 
grenzeloze wantrouwen wat burgers koes-
teren tegen overheden. Het is werkelijk een 
schande dat mensen door het lange getouw-
trek en het indienen van bezwaren tot aan 
de hoogste rechter daardoor hun wibowo-
ningen niet meer hebben kunnen bewonen, 
zij hebben het echter niet meer mee kunnen 
maken. Die enkelingen die maar bezwaar 
bleven maken, hebben het woongenot van 
juist die mensen die het al niet breed hebben 
ernstig verstoord, en voor wat, om alleen hun 
eigen gelijk te halen. 
Gelukkig heeft de Raad van State dit ingezien 
en het stadsdeel gelijk gegeven. Men kan 
eindelijk bouwen,

Drs. ing. Olga de Meij, deelraadslid VVD 
stadsdeel Centrum

Nieuwe  
scheve schaats…
De reactie van VVD-raadslid Olga de Meij is 
mijns inziens een nieuwe scheve schaats. De 
Meij spreekt er schande van dat de heer Gof-
ferjé tot het uiterste gebruik heeft gemaakt 
van zijn recht om middels administratieve 
procedures de geplande bouw op het Haar-
lemmerplein te voorkomen. Andere represen-
tanten van de overheid zijn haar voorgegaan 
in het tonen van verontwaardiging over Gof-
ferjé’s individuele acties. Wanneer een repre-
sentant van de overheid verontwaardiging 
toont over een individu dat keurig binnen de 
regels van de overheid opereert, kun je daar 
vragen bij stellen. 
 
Olga de Meij schrijft: ‘Maar de bezwaren 
tegen dit bouwplan hadden niets meer te 
maken met eventuele overlast voor omwo-
nenden.’ Dat lijkt me onjuist. De bezwaren 
hadden te maken met de slechter wordende 
luchtkwaliteit en met de hoogte van de 
bebouwing. Van de slechte luchtkwali-
teit heeft bewoner Gofferjé last omdat hij 
dagelijks zijn portie lucht inademt op het 
Haarlemmerplein, en van de (op slinkse wijze 
verhoogde) voorgenomen bouwhoogte heeft 
bewoner Gofferjé last, omdat hierdoor de 
zon substantieel minder in zijn woning zou 
schijnen. Het moeizame gevecht dat de 78-ja-
rige heer Gofferjé levert is er niet op gericht 
om ‘alleen zijn eigen gelijk te halen’, maar 
om zijn sowieso al niet te riante woongenot 
te verdedigen tegen een conglomeraat van 
politiek en vastgoedondernemers. Volgens de 
regels van dit gevecht is Gofferjé gerechtigd 
ieder denkbaar argument aan te voeren. Zou 
er een zeldzaam stukje fauna tieren in de 
bouwput, dan zou hij zich mogen beroepen 
op een natuurbeschermingswet (wet van de 
overheid). En indien de bouw van een meer 
dan 6 verdiepingen hoog en nogal gesloten 
blok seniorenwoningen aan de zijde van het 
spoor leidt tot substantiële verlenging van 
de lelijkste verkeerscorridor van Amsterdam-
Centrum, tussen Centraal Station en het 
Haarlemmerplein, dan mag de heer Gofferjé 
met hulp van de ‘monumentenlobby’ aan-
voeren dat hier het stadsaanzicht geschaad 
wordt. 
 
Het Haarlemmerplein heeft fantasievolle 
laagbouw nodig, stadsdeel Amsterdam-
Centrum kan altijd goede beleidslieden en 
raadsleden gebruiken en de heer Gofferjé en 
zijn buren aan het plein mogen vechten voor 
het weinige woongenot dat hun gegeven is.

I. van Loo 

(reactie op Webkrant 
Jordaan & Gouden Reael)

Word vrijwilliger bij 
De Regenboog Groep

Maatje voor mensen met psychische problemen 
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.

 www.vriendendiensten.nl

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

 www.deregenboog.org 

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

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

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

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

Toename 
aantal zwervers 
op Korte 
Prinsengracht
Sinds het zonnetje zich weer regelmatig laat 
zien, maken steeds meer zwervers gebruik 
van de bankjes op de Korte Prinsengracht. 
Opvallend is dat deze groep dit jaar veel 
groter is dan andere jaren. Het is min of meer 
een verzamelpunt geworden van ‘soortgeno-
ten’, die daar met mooi weer van ‘s ochtends 
tot ‘s avonds aan het drinken zijn, met alle 
overlast van dien. In de loop van de dag 
zwelt het gelal en geschreeuw aan, worden 
mensen die gebruik maken van de afval-

containers soms lastig gevallen, slingeren er 
overal bierblikjes en wordt er veelvuldig in 
het openbaar geplast. Vooral het begin van 
de Vinkenstraat wordt gebruikt als openbaar 
toilet. Men schroomt niet om - zelfs onder 
het oog van de bewoners - in de planten te 
plassen of in de trapgaten naar de bergingen. 
Er iets van zeggen wordt de bewoners niet 
altijd in dank afgenomen. Een enkele keer 
worden ze door de politie aangesproken 
en verdwijnen ze (voor een uurtje). Dus dat 
schiet niet op!
Zeker in de zomer is de sluis voor bewo-
ners en toeristen een leuke plek om van de 
zon te genieten, naar de boten te kijken, 
een broodje te eten. De aanwezigheid van 
dronken zwervers, die alle zitplaatsen in 
beslag nemen en alles onder plassen, nodigt 
in het geheel niet uit om daar gebruik van 
te maken. Integendeel, het stoot af en het is 
geen aangenaam visitekaartje voor de buurt. 
Een enkele zwerver in de buurt is geen punt; 
dat hoort bij de stad. Echter een hele groep, 
die ook nog eens te veel drank op heeft, is te 
veel van het goede.
Om de situatie te verbeteren is het belang-
rijk dat zoveel mogelijk mensen de overlast 
melden bij het meldpunt Zorg en Overlast 
(552 4442), de buurtregisseur Harold van Dam 
(06-53142687) of de politie (0900 8844). Pas 
dan wordt het probleem serieus genomen!

Li-Swan Tjen 
Bewoonster Vinkenstraat

Op deze animatie van bouwbedrijf Heijmans is geen bordes te zien. Bewuste misleiding? 
Natuurlijk zijn ook de stank en het lawaai van het verkeer onzichtbaar. 

Uitgangspunten Haarlemmerplein 2003, Stedenbouwkundig Programma van Eisen: 
1. Inpassing in beschermd stadsbeeld. 2. Rooilijnen van het bouwblok gebaseerd op de historisch 
situatie. 3. Parcellering gebaseerd op de historisch kavelmaat. 4. Bouwhoogte gebaseerd op de 
omgeving en gedifferentieerd. 5. Peil vloerhoogte nieuwbouw op maaiveldniveau van het plein. 
6. Verdiepingshoogte: plint krijgt een hoge verdieping tbv winkel, horeca, openbare voorzienin-
gen e.d. minimaal 5 mtr. hoog. 7. Aansluiting bij de schaal van de architectuur aan het plein. 8. 
Verticale indeling: basement - gevelvlak en beëindiging. 

Paul Goffertjé

Uitgevouwen noord- en westwand van het plein, inclusief een stuk Haarlemmerdijk. 
Hoogste nieuwbouw ca. 7.50 meter boven de Haarlemmerpoort. Midden in het bouwcomplex zit 
een ‘windgat’, zodat een aantal achterliggende woningen nog wat uitzicht op het plein krijgen. 
Vroeger was de gevel aaneengesloten. 
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Toeval bestaat niet. 
Of wel? Soms verongelukt een bus, trein, 
vliegtuig… Alle inzittenden komen om, op 
één na. ‘God heeft mij gespaard!’ Erg goed-
hartig, ja; maar al die anderen, moesten die 
meteen dood? 
Mensen die zo kloek zeggen dat toeval niet 
bestaat, lichten die uitspraak toe met de 
bewering dat er meer achter zit, dat het 
een ‘bedoeling’ heeft – alsof het daarmee 
verklaard is. Dat toeval in kwestie.

Toeval bestaat, geloof me. En ik ben er blij 
om. Het kan zeer ongewenst zijn (aardbeving 
tijdens tennisfinale) maar evengoed weldadig, 
vermakelijk, ondenkbaar. Altijd min of meer 
interessant.

Tijdens de oorlog woonde ik een paar jaar in 
Zwitserland, en als loyaal burger verrichtte ik 
er legerdienst. Die begon met mijn opleiding 
aan de Geb. San. R.S. III, voluit Gebirgssa-
nitätsrekrutenschule III te Bazel in de kazerne. 
Na afloop was ik dus geneeskrachtig bergsol-
daat en diende ik met mijn kameraden ‘im 
Felde’. Dat bestond uit opnieuw dagelijks 
marcheren (maar lang niet zo horizontaal 
als in en om de stad) en militaire oefeningen, 
onprettig, zo’n corvee heette in de wande-
ling ‘ein Türk’. 
Zondagsmorgens was er een ‘Seelentürk’, een 
kerkdienst dus. Daar hoefde men niet op 
te draven, maar men moest dan wel lichte 
arbeid op zich nemen.
Op zo’n ochtend was ik doende in een ver-
trek naast de kamer van de commandant: ik 
veegde gemotiveerd maar kalm de vloer.
Toen hoorde ik in de belendende ruimte 
iemand binnenkomen, daarna KLAK! (twee 
hakken tegen elkaar) en ‘Herr Hauptmann! 
Sanitätssoldat Polzer!’
Verrassend. Dit was de tekst waarmee ik me 
bij hogergeplaatsten – die waren er te kust 
en te keur – behoorde te melden.
Ik wist mijn naamgenoot te onderscheppen 
toen hij buitenkwam. Een keurige jongen. 
We ondervroegen elkaar, maar konden geen 
enkel familieverband ontdekken. We waren 
landgenoten, vanzelfsprekend, en droegen 
dezelfde achternaam. Die oorspronkelijk 
Oostenrijks is, niet Zwitsers. 

We namen amicaal afscheid, en ik maak me 
sterk dat hij daarna meer dan eens van deze 
ontmoeting heeft verteld.
Toeval bestaat dus.

Drs PDrs P

Tegen half elf stopte de tram en ik zag mijn 
vader en moeder uitstappen. Aan hun hele 
manier van lopen zag ik meteen dat mijn broer 
dood was. Mijn moeder was helemaal van 
streek. Mijn vader was spierwit, die toonde 
geen enkele emotie. 

Kogel
‘Later bleek wat er gebeurd was: mijn broer 
was op weg naar muziekles aan de Rozen-
gracht. Op weg daarheen kwam hij een vriend 
tegen, die zei: ‘Joh ga mee kijken. In de Jor-
daan zijn de bruggen opgehaald, daar is van 
alles aan de hand!’ 
Het merkwaardige is dat mijn broer een intro-
verte jongen was, die zoiets nooit deed. Hij 
werkte overdag in de bouw en ging ‘s avonds 
naar de Middelbare Technische School. In de 
weekends maakte hij zijn huiswerk. Dus eigen-
lijk had hij niet eens tijd om te gaan kijken. 
Mijn broer studeerde écht voor de toekomst. 
Hij wilde bouwkundig tekenaar worden, maar 
dat heeft niet zo mogen zijn. Hij moet nog 
maar net in de Jordaan aangekomen zijn, toen 
hij dodelijk werd getroffen. Hij kreeg een ko-
gel in het hart. 
‘Op die 6de juli 1934 verloor ik niet alleen mijn 
broer, maar ook mijn vader. Vader raakte over-
spannen en werd opgenomen in Paviljoen 3 
(de psychiatrische afdeling van het toenmalige 
Wilhelmina Gasthuis. MK). Ze hebben hem een 
slaapkuur gegeven. Daarna is hij naar Sant-
poort gebracht. Mijn moeder wilde niet dat ik 
meeging om mijn vader daar te bezoeken. Ik 
ben er maar enkele keren geweest. 
Na drie jaar zei mijn moeder: ‘Ik haal hem naar 
huis en ik help hem zelf verder.’ Dat heeft ze 
gedaan. Het was heel erg moeilijk om dat vol 
te houden met iemand die psychische proble-
men had. Op den duur kwam er niemand meer 
bij ons thuis. Er is nooit hulp geweest. Niemand 
heeft zich ermee bemoeid. Er is nooit iemand 
geweest die zich het lot van de nabestaanden 
aantrok.

Wending
‘Wij waren met ons kleine gezinnetje bevoor-
recht vergeleken bij veel anderen. In de crisis-
jaren hadden wij het niet slecht. Mijn vader 
had werk. Maar hij werd afgekeurd, en hij 
raakte zijn baan kwijt. Geen enkele arts heeft 
gedacht: ‘Laten we wachten tot deze man hier 
overheen is.’ Daartegen heeft vader geen be-
zwaar ingediend. Hij was er toen natuurlijk 
ook niet capabel voor. Vader is later helemaal 
in orde gekomen, maar mijn ouders hebben 
de rest van hun leven van een klein pensioen 
moeten bestaan. Onze financiële positie was 
helemaal achteruitgegaan. 
‘Ik heb een vader gemist. Toen hij weer nor-
maal functioneerde, was ik zoveel ouder en 
had ik mijn eigen leven al ingedeeld. Die ver-
loren jaren waren natuurlijk niet meer te over-
bruggen. In je latere leven krijg je daar steeds 
nog mee te maken. Boosheid en opstandig-
heid had ik weggestopt, afgesloten. Mijn le-

ven kreeg door de dood van mijn broer een 
wending. Ik ging mij inzetten voor oorlogs-
slachtoffers bij de Stichting Pelita. Ik kan niet 
tegen onrecht.’ 

Bewerking Mieke Krijger
www.jordaanmuseum.nl

An Castelein: ‘Het was vrijdagavond 6 juli 
1934. Ik woonde thuis bij mijn ouders in de 
Jan den Haenstraat. Mijn pianolerares en haar 
man kwamen mij halen om naar een concert 
te gaan in het Vondelpark. Om een uur of half 
tien kwamen wij weer bij mij thuis. Daar ston-
den mensen die zeiden: ‘Je vader en moeder 
zijn naar het ziekenhuis. Er is iets met je broer 
gebeurd.’ 

Het Jordaanoproer van 1934

Verslag van een nabestaande

Schijnheilig is een uitzonderlijk collectief dat in 
oktober 2004 is gestart als galerie, en dat werd 
gerund door scholieren en studenten. Het col-
lectief dankt zijn naam aan het eerste onder-
komen dat was gelegen aan de Heiligeweg. Na 
vele omzwervingen is Schijnheilig begin dit jaar 
neergestreken aan Passeerdersgracht 23. Ruim 
30 mensen zijn daar actief betrokken bij het  
organiseren van culturele activiteiten zoals ex-
posities maar ook poëzie-, film- en feestavon-
den. Een belangrijke voorwaarde is dat de 
toegang voor deze activiteiten altijd vrij is. 

An Castelein-Van der Valk was 14 jaar toen haar broer Henk van der Valk tijdens het 
Jordaanoproer in 1934 werd doodgeschoten. In 1984 werd zij hierover geïnterviewd. 
Zij vertelde wat de gevolgen waren voor haar en haar ouders. Haar dochter Len 
Castelijn stelde foto’s en het interview beschikbaar aan het Jordaanmuseum. 

Jordaanmuseum 
zoekt ooggetuigen 
en documenten
Stichting Jordaanmuseum wil herinnerin-
gen van ooggetuigen van het Jordaan-
oproer vastleggen. Daarnaast zoeken 
wij mensen die nog spullen uit die tijd 
hebben, bijvoorbeeld een stempelboek-
je, een steunsok met een rode draad, 
brieven, foto’s, etc. 
We zoeken ook portretten van 
slachtoffers, onder anderen: 
Joh. A. Gerressen (15 februari 1907-5 juli 
1934), machinebankwerker, 
wonende Marnixstraat 153, 1-hoog 
C. Hogendoorn (21 februari 1852-5juli 
1934), wonend: Zaandammerplein 
Arie Albertus Boomsma (11 februari 
1907-5 juli 1934)

Mieke Krijger, 
Jordaanmuseum 
Tel. 6244695
e-mail info@jordaanmuseum.nl

Pand Passeerdersgracht 
Het oude schoolgebouw van de HES wordt 
voor het grootste deel beheerd door anti-
kraakinstantie Zwerfkei. Deze instantie voor 
‘vastgoedbescherming’ verhuurt nu de oude 
klaslokalen – zonder woonbestemming – aan 
kunstenaars die er hun atelier houden. Schijn-
heilig maakt slechts gebruik van een aantal 
ruimten op de begane grond, zoals de oude 
sociëteitsruimte en een aantal ruimten voor 
exposities. 
Hoewel Schijnheilig een krakerscollectief is en 
ook graag als rondtrekkende galerie wil wor-
den gezien, geeft woordvoerder Wessel aan 
dat ze het pand aan de Passeerdersgracht ook 
wel graag een meer duurzame invulling willen 
geven. Aangezien de Rijksgebouwendienst, 
eigenaar van het pand, het al een flinke poos 
niet kwijt kan, is het de vraag of het in de toe-
komst als cultureel centrum kan worden inge-
richt. 

Kraakverbod 
Sinds het kraakverbod met ingang van 1 juni 
jl. is er bij Schijnheilig nog weinig onrust te 
bespeuren. Zoals minister Hirsch Ballin al aan-
kondigde, denkt ook Schijnheilig dat het met 
de jacht op krakers niet zo’n vaart zal lopen. 
Ook denken de leden van het collectief dat de 
gemeente de capaciteit nog mist om te gaan 
controleren op leegstand en om krakers te 
gaan arresteren. Volgens Wessel zouden de 
vier grootste gemeenten zich sowieso al té-
gen het verbod hebben uitgesproken. Het is 

Schijnheilig is niet bang 
voor kraakverbod
Krakerscollectief Schijnheilig, dat sinds januari jl. een deel van het voormalige 
gebouw van de Hogere Economische School aan de Passeerdersgracht heeft bezet, 
zal daar voorlopig blijven zitten. Nadat in eerste instantie in januari leegstand werd 
geconstateerd, dacht het Openbaar Ministerie daar in mei plotseling anders over. 
Door een gebrek aan bewijs voor lokaalvredebreuk is het kort geding echter 
ingetrokken. Maar zou het kraakverbod alsnog roet in het eten kunnen gooien? 

de vraag of ook de nalatenschap van Cohen, 
die vasthield aan het beleid van ‘niet ontrui-
men voor leegstand’, hierin nog een rol zal 
spelen. Over het kraakverbod zegt Wessel dat 
in andere grote steden zoals Berlijn (waar het 
altijd al illegaal was) veel verharding bestaat. 
In hoeverre dit ook in Amsterdam staat te ge-
beuren, is nog maar de vraag. 
 
De verhouding met omwonenden is volgens 
Wessel goed. De exposities worden goed be-
zocht (geopend op van vrijdag t/m zondag 
van 14.00 tot 19.00 uur) en met de digitale 
nieuwsbrief en de website kan iedereen op de 
hoogte worden gehouden. Hoewel de naam 
Schijnheilig anders doet vermoeden, kan na 
een bezoek aan de galerie een dergelijk initia-
tief maar door weinigen worden afgekeurd. 
Voor meer informatie www.schijnheilig.nl 

Justus Beth 
 

De onthulling in 1987 van het monument  
op de Noordermarkt ter herinnering aan  
het Jordaanoproer van 1934 was voor  
An Castelein-Van der Valk (1920-2003) een 
erkenning van het leed dat haar en haar 
ouders was overkomen.

Henk van der Valk (7 okt 1916- 6 juli 1934) 
werd gedood door een ‘verdwaalde kogel’. 
De kogel trof hem in het hart.

Stadsdeel Centrum en Kollektief Schijnheilig 
tijdens informeel overleg. 
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Fotoboek Thuis in de Jordaan  
Inside the Jordaan
Binnen enkele decennia veranderde de 
Jordaan van een vervallen volksbuurt in een 
duurdere woon- en uitgaanswijk. Daardoor 
kwamen oorspronkelijke en nieuwe bewo-
ners naast elkaar te leven. Fotograaf Lenie 
Kneppers portretteerde representanten van 
beide groepen in de intimiteit van 
hun woningen.

Op ongeveer eenderde van de bijna negentig 
foto’s zijn ‘echte’ Jordaners te zien in hun vaak 
typisch Jordaanse interieurs. Eenderde toont 
de bedrijvigheid van ondernemers - van kap-
per tot lijstenmaker, van houtdraaier tot distil-
leerder. En eenderde toont ten slotte de nieu-
we, vaak nog jonge stedeling. Stadssocioloog 
Leo Deben geeft in dit boek relevante achter-

grondinformatie en fotograaf/ journalist Wim 
Broekman tekende typerende uitspraken op 
van bewoners. 

Het boek Thuis in de Jordaan/ Inside the Jor-
daan werd op 24 juni gepresenteerd bij Is-
land Bookstore in de Westerstraat. Het eerste 
exemplaar werd aangeboden aan slager Frans 
Louman. Mieke Krijger van het Jordaanmu-
seum hield een inleiding. 

Thuis in de Jordaan / Inside the Jordaan, 
een nieuw fotoboek met informele portret-
ten van ‘echte’ Jordaners. 
Uitgeverij Thieme Art, Deventer, 24 x 21 cm, 
120 pagina’s gebonden, Nederlands/ Engels. 
€ 24,50.  

NIEUW in de 
Jordaan !

NOSTIMO 59
Griekse huisgemaakte specialiteiten

NOSTIMO 59
Lindengracht 59 - 1015KC Amsterdam 

telefoon: 020 - 3203669 
Dagelijks geopend van 16.00 tot 22.00 uur

www.nostimo.nl

Eten, drinken 
& take away

stimuleert, 
ontwikkelt 
& verbindt 
mensen

kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen 
& educatie, opvoeding & ontwikkeling, speeltuinen & 

buitenspeelclubs, peuterspeelzalen & voorscholen, actief 
burgerschap & participatie, buurt-, tiener- & jongerencentra

www.ijsterk.nl  020 5210200

stimuleert, 
ontwikkelt 
& verbindt 
mensen

kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen 
& educatie, opvoeding & ontwikkeling, speeltuinen & 

buitenspeelclubs, peuterspeelzalen & voorscholen, actief 
burgerschap & participatie, buurt-, tiener- & jongerencentra

www.ijsterk.nl  020 5210200

Overleg tussen bewoners en wethouder

Horecaoverlast in de Jordaan

Dit DB zal in deze bestuursperiode niets 
wijzigen aan het eerder vastgestelde ter-
rassenbeleid. Ik kan mij niet aan de indruk 
onttrekken dat hier ‘Ai-Amsterdam-angst’ 
van onze bestuurders meespeelt: de angst om 
in de media te worden afgefakkeld door een 
professionele mediacampagne, gericht op de 
bestuurder in persoon.
Voor dit DB betekent dit dat er de komende 
jaren nieuwe terrassen bijgeplaatst kunnen 
worden zodra dat past in dat bestaande 
beleid (geen ‘bevriezing’). 
Hierdoor zal het aantal terrassen (althans het 
aantal m2 terras) in de Jordaan de komende 
bestuursperiode verder kunnen toenemen. 
Uitvoering van het bestaande beleid betekent 
voor dit DB verder dat in nieuwe terrasver-
gunningen steeds de maximale sluitingstijden, 
zoals vastgesteld in dat beleid, zullen worden 
aangehouden. Dat betekent dat het aantal 
nachtterrassen in de Jordaan in de komende 
bestuursperiode verder kan toenemen.
Dit DB meent niet dat omstandigheden met 
zich kunnen meebrengen dat als een (nieuwe 
of aanvullende) vergunning wordt verleend, 
een beperktere sluitingstijd wordt opgeno-
men, althans dat steeds elke vergunningaan-
vraag op dit punt nauwgezet moet worden 
bekeken. 
Dit DB hecht geen belang aan stemgeluids-
overlast. De stelling dat het feit dat geen 
wettelijke norm ten aanzien van stemgeluids-
overlast bestaat een feit is dat ter bescher-
ming van de omwonenden meegewogen 
moet worden bij de afgifte van een vergun-
ning, wordt door dit DB niet overgenomen. 
Het feit dat deze norm niet bestaat, betekent 
voor de gemeente slechts dat stemgeluids-
overlast geen afwijzingsgrond voor een ter-
rasvergunning is (een standaardoverweging 
van de gemeente in antwoord op bezwaren). 
De heer Oranje was er niet mee bekend of 
bij de afgifte van terrasvergunningen eerder 
door omwonenden richting gemeente geuite 
bezwaren tegen de vergunningaanvrager 
(of zijn/haar café) meegewogen (kunnen) 
worden. Dit zal worden nagegaan. Kennelijk 
is dit niet gebeurd bij de recente afgifte van 
een vergunning voor een nachtterras aan 
café ‘Het Jordaantje’ op de Elandsgracht: di-
verse omwonenden maken al enige jaren per 
e-mail melding van overlastgevallen vanaf 
die locatie en er bestaat hiervan zelfs een 
eigen dossiernummer bij de gemeente. Uit de 
tekst van de vergunning en de reactie van de 
gemeente op zienswijzen van omwonenden 
blijkt niet dat dit klachtendossier is bekeken 
en is meegewogen voordat de vergunning 
van dit nieuwe nachtterras aan deze onder-
nemer werd afgegeven. 
Dit DB lijkt er niet (voldoende) van op de 
hoogte dat de mechanismen om overlast te-
gen te gaan niet of onvoldoende werken en 
dat daardoor een goed bijgewerkt bestand 
van klachten van omwonenden vandaag de 
dag niet bestaat. 
Wij hebben in dit verband de volgende pun-
ten benadrukt. 
Van zelfhandhaving is bij een bepaalde groep 
van caféondernemers geen sprake (en het is 
de vraag of dit in redelijkheid van hen ver-
langd kan worden; mede gezien de overige 
gebrekkige mechanismen van controle).
De politie verklaart bij meldingen van over-
last consequent niet te kunnen of te willen 
optreden.
Dergelijke klachten ingediend bij de politie 
worden daar niet geregistreerd.
De wijkregisseur geeft aan geen rol te (wil-
len) spelen ten aanzien van horecaoverlast.
Klachten bij de Horecaoverlasttelefoon wor-
den niet geregistreerd (hier zou aan gewerkt 
worden; concrete verbetering is bij mijn 
weten nog steeds niet bereikt).
Inspecteurs van de Dienst Milieubeheer zijn 
na 18.00 uur niet meer actief (en zeker niet 
na 00.00 uur, als de overlast pas echt speelt); 
dit betekent dat deze inspecteurs geen enke-
le rol hebben ten aanzien van horecaoverlast.
Deze inspecteurs zijn qua statuur, kennis en 
ervaring niet opgewassen om adequaat te 
opereren in het krachtenveld van horecaover-
last (er zijn overigens onvoldoende inspec-
teurs).

Er wordt door de overheid dus nergens een 
volledig logboek per caféondernemer of café 
bijgehouden.
Er zijn aanwijzingen dat bepaalde overlast-
bezorgende ondernemers actief hebben 
geïnvesteerd in de opbouw van een bijzon-
dere relatie met overheidsmedewerkers, 
bijvoorbeeld door gratis drankjes aan te 
bieden. De indruk is ontstaan dat (juist) deze 
ondernemers door de overheid de hand 
boven het hoofd gehouden wordt. Dit beeld 
wordt versterkt als, zoals bij ‘Het Jordaantje’, 
de gemeente een nieuwe ruime vergunning 
voor een nachtterras verleent, terwijl er (bij 
wijze van uitzondering en op initiatief van 
omwonenden zelf!) een klachtendossier be-
staat. Wanpresterende ondernemers worden 
beloond, is het beeld dat blijft hangen. 
Het sanctiesysteem op overlastgevallen blijkt 
(mede door gebrekkig meten en weten) niet 
te functioneren en vormt voor ondernemers 
dan ook geen prikkel voor zelfhandhaving. 

Onze opmerkingen over gebrekkige 
mechnanismen of gebrek aan mechanisme 
om overlast tegen te gaan, geven dit DB geen 
aanleiding om concrete actie te ondernemen. 
Dit DB meent niet dat de Jordaan een bij-
zondere wijk is, die bijzondere bescherming, 
en daarmee een bijzonder horecabeleid, 
verdient. 
Dit DB is niet van mening dat de horeca-
druk op de Jordaan is toegenomen door de 
schoonmaakacties op de Wallen. 

Herman Veerbeek 

Naar aanleiding van mijn e-mail aan stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren van 
15 april jl. werd ik met een delegatie Jordaanbewoners uitgenodigd om op het 
spreekuur van 26 april met de heer Oranje van het Dagelijks Bestuur (DB) te komen 
praten over de horecaoverlast in de Jordaan. Twee buurtgenoten vergezelden mij. 
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Kunsteilanden 
Amsterdam 
Een nieuw initiatief van kunstenaars die 
wonen en werken op de Westelijke eilanden 
(Prinseneiland, Bickerseiland, Realeneiland, 
Nieuwe Teertuinen en Westerdok) te 
Amsterdam. De ateliers en galeries zijn 
elke 2e zondag van de maand open 12.00-
17.00 uur. 

U bent van harte uitgenodigd om te komen 
kijken, praten en een glaasje te drinken. De 
kunstwerken zijn te koop. Dit ter verfraaiing 
van uw kunstcollectie en/of interieur van huis 
of bedrijf, en als waardevolle langetermijn-
investering. Meer informatie en plattegrond, 
zie: www.kunsteilandenamsterdam.nl

‘Sculptuur van klei en leem’ 
door Arthur Meijer, deelnemer 
aan Kunsteilanden Amsterdam. 
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E - Zullen we over tien jaar nog weten wat 
een jabulani is?
H - Ik wel. Maar ik zat dan ook in de sportar-
tikelen. Maar de rest van Nederland niet.
E - Of een vuvuzela?
H - Dat niet. Ik zit niet zo in de muziekinstru-
menten.
E - Het is eerder een feestartikel.
H - Nou… tot nog toe vond ik het geen feest, 
dat WK.
E - Door het laffe voetbal?
H - Dat is de hoofdreden. Bange laffe coaches. 
En omdat achteruit lopen loont. Ze moeten 
iets aan de regels veranderen.
E - Maar dat gaat niet gebeuren. Geen con-
servatievere organisatie dan de FIFA.
H - En door die klotevuvuzela komt er geen 
bal fatsoenlijk aan. Die blijven maar zwab-
beren en die dalen niet.
E - Jabulani, bedoel je…
H - Dat ook. De spelers horen elkaar niet  
door die kutjabulani’s.
E - ?
H - Even kijken of je scherp was…
E - Niet echt. Beetje murw van het WK. Drie 
wedstrijden per dag.
H - Zie jij alles?
E - Yep. Herstellende van operatie, dus komt 
zo’n WK wel goed uit. Hoe abominabel die 
wedstrijden ook zijn: het beweegt.
H - Dan zal je binnenkort wel moeten  
afkicken.
E - Welnee. Dan vakantie en dan beginnen  
de voorronden Champions League weer.
H - Maar even zonder gekheid. Het is toch te 
maf voor woorden dat het meest essentiële 
in het voetbalspel, dat ze daar zo gigantisch 
mee de mist in gaan…
E - De jabulani?
H - De bal ja. Hoe kan het nou dat alle 
hoofdrolspelers steen en been klagen erover, 
en dat de hoge heren…
E - Hoge heren… dat is een ouderwetse uit-
drukking.
H - De bobo’s dan.
E - Dat is tachtiger jaren. Die heeft je schoon-
zoon verzonnen.
H - Hoe heten ze nu dan….
E - Weet ik veel, de FIFA.
H - Dat de FIFA gewoon door sponsorbelan-
gen bepaalt dat ze met zo’n kauwgombal 
moeten blijven spelen, waarbij elke lange bal 
in de tweede ring terechtkomt. Wat nou als 
de spelers nou gewoon zeggen: een gewone 
bal of we spelen niet...
E - Jij zou dat gezegd hebben…
H - Mijn broer ook. Die wilde per se met een 
ander merk spelen en dat deed hij ook ge-
woon. Hij had twee strepen in plaats van drie.
E - Het zijn andere tijden, heel veel spelers 
hebben dezelfde sponsor die de bal maakt. 
Die bijten niet in de hand die ze voedt.
H - Maar je bent toch een voetballer. Dan wil 
je toch het beste materiaal om je vak mee uit 
te oefenen. Een chirurg snijdt toch ook niet 
met een komkommer.
E - Hoe kom je nou opeens bij een komkom-
mer?
H - Maar vind je nou ook niet… Als vak-
man wil je toch het toeval zo veel mogelijk 
uitsluiten. Dan wil je toch een bal die zo 
precies mogelijk aankomt waar jij hem naar 
toe stuurt. En niet eentje die maar zelf een 
beetje bepaalt waar hij heengaat…
E - Voor minder goede voetballers is het een 
voordeel. Hoe hoger de toevalsfactor, hoe 
kleiner het krachtsverschil.
H - Wie gaat het winnen denk je, het WK?
E - Ga ik niet zeggen. Althans, dat ga ik niet 
op papier zetten, want anders krijg ik dat 
steeds te horen als ik ernaast zit.
H - Fluister het dan in mijn oor.
E - Oké, komt-ie: … zwzwzwzwzw…
H - Zo, dat is een verrassende voorspelling!
E - Wedden dat die uitkomt?

BartalkBartalk
EDDY TERSTALL & HENNY CRUYFF 

koelkast open om het warm te krijgen. Voor 
een deel van de ramen zat alleen maar plas-
tic. Binnen waren geen muren of deuren. Ten 
tijde van de kraak waren er al acht van de 25 
krakers opgestapt.Van de overgebleven 17 
verdween die winter het grootste gedeelte. 
Daarna kwam er heel langzaam een gestage 
stroom van nieuwe bewoners op gang, van 
wie er steeds één of twee voor langere tijd 
bleven. Uiteindelijk ben ik na 30 jaar de enige 
overgebleven bewoner die bij de kraak be-
trokken was. 

‘Goede’ en ‘foute’ krakers 
Wij waren de zgn. ‘goede’ krakers. Als loyale 
eilanders gingen we, samen met bewoners 
van andere kraakpanden, natuurlijk in over-
leg met gemeente en woningcorporaties over 
aankoop, zelfredzaamheid, casco-huur en wat 
al niet meer. Kent iemand nog het begrip non-
speculatief particulier-initiatief?

Maar wij waren ook de ‘foute krakers’, de rel-
schoppers! Als er in de stad wat aan de hand 
was, renden hier 20 mannen en vrouwen met 
helmen en knuppels de deur uit. Grote (her) 
kraakacties werden hier op de binnenplaats 
geoefend. Hoe onze buren reageerden? Op 
weg de stad in werd ons nageroepen voor-
zichtig te zijn. En bij het openbreken van de 
straat om riool aan te leggen, hebben we de 
ondernemers gevraagd wanneer dat het beste 
uitkwam. Geen klacht, behalve dat we natuur-
lijk geen stratenmakers waren. Bij alle bedrijf-
jes kochten of leenden we wel materiaal of 
gereedschap, en ik heb er zelf ook nog bij een 
aantal gewerkt.  

De buurt is veranderd. Je kent niet iedereen 
meer. Soms zelfs je buren niet. Maar wij wo-
nen nog steeds in dat heerlijk dorp aan de 
rand van de Jordaan. Voor een redelijke prijs 
en met het recht om als groep onze eigen 
medebewoners te kiezen. En dat is toch maar 
mede mogelijk gemaakt door de kraakbewe-
ging. Op 26 augustus bent u vanaf 16.00 uur 
van harte welkom in de tuin t/o café Kortslui-
ting P’eiland 395, om deze gedenkwaardige 
kraakdag op het Prinseneiland met ons te vie-
ren.

Rein Heije

Nadat op 19 augustus 1980 de gekraakte luxe-
appartementen van Firma Netjes (what’s in 
a name) aan de Prins Hendrikkade met veel 
ME waren ontruimd, zochten de ca. 50 jonge 
bewoners een nieuw onderkomen. Omdat er 
sprake was van woningnood terwijl tal van 
panden in Amsterdam leeg stonden, hadden 
zij enkele nieuwe kraakacties op het oog. 

Vervallen 
De groep splitste zich op. Een deel ervan trok 
onder het spoor door naar het Prinseneiland. 
Als 19-jarige Amsterdammer was ik nog 
nooit op ‘de Eilanden’ geweest. Onder het 
spoor door had je allerlei rare loodsjes op 
de gracht, de brug over, linksaf, en dan op 
de hoek, daar stond een groot leeg pand in 
de steigers, drie wrakke pakhuizen aan de 
kant van het Bickerseiland, en nog een huis 
aan de kant van het spoor met vier vervallen 
pakhuizen. Ook het loodsje aan de overkant 
van de straat bleek daar nog bij te horen.  
De totale oppervlakte was inmens groot, bijna 
een achtste deel van het hele eiland. Maar ach, 
je bent jong, je hebt een grote bek en je wilt 
een dak boven je hoofd. Ik was een betrok-
ken woningzoekende en had als kraker in dat 
ene jaar al heel wat meegemaakt: De Groote 
Keijzer, Vondelstraat en Koninginnedag 1980 
(Geen woning, geen kroning). Op 26 augustus 
om 16.00 uur kraakten wij ’t Seepaert.

Als woningzoekenden hadden wij echter niet 
gerekend op de verworven zelfbeschikking 
van de buurt. We wisten ook niet van het 
bestaan van het comité Westelijke Eilanden. 
Plotseling stond er dan ook een respectabel 
groepje mensen voor het pand, dat ‘vroeg’ 
hoe we het in ons hoofd haalden op hun ei-
land - zonder hun medeweten – iets te kraken. 
Ik ben niet bang uitgevallen, maar hier stond 
toch wel een serieus boze spiermassa op straat, 
aangevoerd door een paar aardig rap van de 
tongriem gesneden dames en hun al even 
spreekvaardige hondjes. Maar na een stevig 
gesprek waren er redenen genoeg om ons in 
het gekraakte Seepaert te laten zitten.

Bestemmingsplan
Voor de gemeente was het Prinseneiland een 
lastige buurt. Men vond dat de bewoners zelf 
maar een bestemmingsplan moesten maken. 
Dan konden ze het onder elkaar uitknokken.
Samen met een door de gemeente beschik-
baar gestelde architect werd een nieuw be-
stemmingsplan ontwikkeld. Ons pand werd 
meteen als woonbestemming voorgedragen. 
Het comité Westelijke Eilanden vond dat 
de architect dan ook maar meteen voor ons 
moest gaan tekenen. Een bijna gespreid bedje 
dus. Bijna, want we hadden dan wel succesvol 

ongeveer een kwart van het Prinseneiland ge-
kraakt, maar het was natuurlijk wel een com-
plex van een paar verrotte pakhuizen, wat half 
afgebouwde appartementen en een paar lege 
kantoorverdiepingen. Her en der wat riool, 
een draadje elektra en nog ergens een kraan. 
De eerste winter was het buiten vaak warmer 
dan binnen. Je deed bij wijze van spreken de 

WK kijken

  30 jaar ’t Seepaert op Prinseneiland

‘ Je bent jong en je wilt  
een dak boven je hoofd’
Op 26 augustus is het 30 jaar geleden dat ’t Seepaert op het Prinseneiland werd 
gekraakt. Het waren de hoogtijdagen van de kraakbeweging in reactie op de wo-
ningnood.  In 1980 woonden er zeventig mensen op het Prinseneiland en het halve 
Bickerseiland was een zandvlakte. Het was een harde, bedrijvige en eerlijke buurt 
waar iedereen elkaar kende. Natuurlijk wordt de dertigste verjaardag van deze his-
torische kraak op het eiland uitgebreid gevierd.  
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NOORDERKERK
CONCERTEN

SEPTEMBER / OKTOBER 2010

www.noorderkerkconcerten.nl

za 11 september: 

Feestelijk jubileumprogramma op de Noordermarkt, 
met o.a. Riciotti Ensemble, Danny Malando Kwartet en
Amsterdams Smartlappenkoor. Operaprogramma met
beroemde operakoren van Verdi en Puccini.
Presentatie: Opera Pietje. 
I.s.m. werkgroep Kunst & Cultuur Jordaan/Gouden Reael

za 18 september – za 9 oktober:

Music, Space & Architecture
Vier concerten met ruimtelijke muziek.
Filmprogramma in The Movies.
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koren van Rossini, Donizetti, Verdi en Puccini. 
Van 15.00-16.00 uur kunt u genieten van het 
Malando Kwartet, dat gespecialiseerd is in de 
tango. En van 16.00-17.00 uur staat het 
Amsterdams Smartlappenkoor klaar voor de 
meezingers.

Gelegenheidscomposities
Het concert op 11 september is de start van een 
serie muziekuitvoeringen op het thema Music, 
Space & Architecture. Het project is ontstaan 
in samenwerking met het Conservatorium van 
Amsterdam, de Academie van Bouwkunst, het 
Architectuurcentrum van Amsterdam (ARCAM) 
en bioscoop de Movies aan de Haarlemmerdijk.  
In de Noorderkerk worden van 18 septem-
ber tot 9 oktober vier uitgebreide concerten 
gegeven, met een inleiding van telkens een 
andere bekende architect. Drie jonge com-
ponisten schrijven werken die speciaal op de 
ruimte van de Noorderkerk zijn afgestemd. Bij 
ARCAM is van 25 september tot 13 november 
een expositie ingericht waarop de bezoeker 
in contact wordt gebracht met theorieën over 
de relatie tussen muziek en ruimte. Ook tij-
dens de Museumnacht op 6 november wordt 
bij ARCAM dieper op deze relatie ingegaan.  
Bioscoop de Movies vertoont van 19 septem-
ber tot 10 oktober iedere zondagmiddag om 
14.30 uur een film over architectuur en muziek.  

Op de site van de stichting www.noorderkerk-
concerten.nl vindt u een programma-overzicht 
met meer gedetailleerde informatie. 

Ellie Pronk

Tien jaar Stichting Noorderkerkconcerten 

Muziek op thema Ruimte
en Architectuur

Zondag 4 juli 15.00 uur 
Amsterdamse Straatband
De Amsterdamse Straatband speelt muziek 
uit alle windstreken. In een solide muzikaal 
programma zetten zij hun veelzijdige reper-
toire wervelend en overtuigend neer. Hun 
optredens zijn vol muzikale wendingen. Waar 
zij zijn is het feest. De licht theatrale aanpak 
en het enthousiasme van dit kleurrijke gezel-
schap vormt de bindende factor. Hun plezier 
in het spelen en het contact met het publiek – 
jong en oud – komt recht uit het hart. Zij voe-
len zich overal en bij iedereen thuis. Locatie 
Westerdokcourt, Westerdok 722-778

Zondag 18 juli 15.00 uur 
Akki Haak Band
De Akki Haak Band werd in 1986 opge-
richt door tromboniste/componiste Ariadne 
‘Akki’ Haak. Zij speelde bij Rosa King (o.a. 
North Sea Jazzfestival), bewegingstheater 
BEWTH en Salsa de Amsterdam. Maar haar 
hart ligt het meest bij haar eigen formatie. 
Deze band speelt een aanstekelijke mix van 
hedendaagse jazz, funk en latin. Composities 
van de bandleidster en jazzfavorieten als Min-
gus en Rollins. Swingende solo’s, dromerige 
momenten en spannende collectieven wisse-
len elkaar af. Een groep met een eigen sound, 
met naast Akki, Erik van der Weijden (altsax), 
Florian Hierdeis (gitaar), Gerco Aerts (bas) en 
Dirkjan de Koning (drums). Locatie: Platanen-
hof, Lauriergracht 101

Zondag 1 augustus 15.00 uur
Marisé da Silveira met Som Acustico
De wieg van Marisé da Silveira stond in Mo-
zambique en die Afrikaanse ‘wortels’ hebben 
uiteraard haar repertoirekeuze beïnvloed. 
Maar behalve Afrikaanse nummers speelt 
‘Som Acustico’ ook Latijns-Amerikaanse en 
Caribische muziek. Songs van Miriam Makeba 
zoals ‘Pata, Pata’, Salsa, Latin Jazz, Bossa Nova 
en andere Braziliaanse klassiekers: Marisé 
zingt en speelt het allemaal. Een veelzijdige 
zangeres en een geweldige entertainer. We 
verwachten een swingend, tropisch middagje 
op het Hendrik Jonkerplein. 

Zondag 15 augustus 15.00 uur 
DarkRosie
Wegens succes ook dit jaar weer DarkRosie! 
Zangeres/songwriter Miranda Zuurbier, die 
met haar mooie stem en intense podium-
presentatie het publiek keer op keer inpakt, 
is het eigenwijze middelpunt van dit trio. Zij 
grijpt ook regelmatig het accordeon en wordt 
begeleid door 2 hardwerkende mannen, fin-
gerstyle gitarist Ton Hemmen en contrabassist 
Arjen van Houten. 
De originele sound van deze groep komt niet 
alleen in de eigen nummers zoals ‘Dark Rosie’ 
en ‘Hear me crying’ tot z’n recht, maar ook in 
arrangementen van (on)bekend werk uit pop/
rock, jazz, blues, en klassiekers zoals een in-
tiem, maar heerlijk jazzy ‘Feelin Good’.
Locatie: Bakkerpleintje, Tuinstraat tussen 76-90

Zondag 29 augustus 15.00 uur
Kinderconcert met MEMO
Het MEMO-ensemble geeft een bijzonder con-
cert, speciaal bedacht voor kinderen van 0 t/m 
6 jaar maar ook leuk voor ouders, opa’s, oma’s 
en de hele familie! Robert Cases Marco speelt 
op de barokgitaar en theorbe (een bijzonder 
instrument met 14 snaren!) en laat prachtige 
oude muziek en levendige dansen horen, sa-
men met María Martínez Ayerza, die blokflui-
ten van alle maten meebrengt. Mariangela 
Tinelli danst en nodigt de kinderen uit om met 
haar mee te doen. En op elk moment kun je 
leuke verrassingen verwachten, want Roberto 
Genova en zijn saxofoon zijn er ook! Kortom: 
een bijzondere en spannende voorstelling 
voor kinderen en volwassenen. 
Deze vier artiesten werken samen met de Stich-
ting Memorabele Momenten: een project dat 
podiumkunsten brengt in het dagelijkse leven 
van jonge kinderen in Amsterdam, Utrecht en 
Den Haag. Locatie: Bickersgracht Noordkop

Zaterdag 11 september 14.00 uur
Opera met Opera Pietje
Al vele jaren maken we voor ons afsluitende 
concert gebruik van de kennis en kunde van 
Piet Bos, in de Jordaan beter bekend als Opera 
Pietje. Ook nu presenteert hij het operacon-
cert in de Noorderkerk. 

De Noorderkerkconcerten bestaan 10 jaar en 
dat vieren zij ook op 11 september met een 
buurtgerichte muziekmanifestatie rond de 
kerk. Gezien onze prima samenwerking met de 
Stichting Noorderkerkconcerten, ligt het voor 
de hand om de operaklanken in de kerk af te 
stemmen op het buitengebeuren. Zo wordt het 
een groots en meeslepend muziekfestijn met 
koor, ensembles en solisten. Om 11.00 uur mag 
u al komen luisteren naar de klassieke geluiden 
op het buitenpodium, en na de bijdrage van 
Opera Pietje is er buiten een laatste, feestelijk 
optreden, waarbij u heerlijk kunt meedeinen.  
Locatie: Noorderkerk, Noordermarkt 
 
Werkgroep Kunst & Cultuur 
Jordaan / Gouden Reael

ingezonden mededeling

Hofjes- en Pleinconcerten 
Jordaan & Gouden Reael

Ideeën, vragen, 
         opmerkingen..?

Bel 020 5524560 
of mail naar

vvd@centrum.amsterdam.nl 

www.vvdcentrum.nl
voor échte oplossingen

vvd-fractie am
sterdam

 centrum

Op 11 september wordt het tiende seizoen 
van de Noorderkerkconcerten geopend met 
een feestelijk jubileumprogramma op de 
Noordermarkt. Gratis en voor niets treedt er 
een keur aan artiesten live op. De stichting 
Noorderkerkconcerten is een initiatief van 
buurtgenoten en wordt geleid door Jurriaan 
Röntgen. 
 
Het muzikale feest begint om 11.00 uur met 
de koperblazers van het Conservatorium van 
Amsterdam o.l.v. Raymond Munnecom. Vanaf 
11.45 uur speelt het Riciotti Ensemble 
o.l.v. Gijs Kramers. Dit is een 40-koppig straat-
symfonieorkest. Van 14.00-15.00 uur presen-
teert Opera Pietje een operaconcert in de 
Noorderkerk. Dit concert wordt georganiseerd 
in samenwerking met de werkgroep Kunst 
& Cultuur. Het Hollands Vocaal Ensemble en 
diverse solisten van de Nieuwe Opera Acade-
mie treden op met beroemde aria’s en opera-

ln opdracht van de gemeente Amsterdam 
zijn de Vrijwilligers Centrale Amsterdam en 
de Vrijwilligersacademie gestart met het 
project: Nooit te oud om iets leuks te doen! 
Ouderen met een smalle beurs worden uitge-
nodigd om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze 
kunnen hiervoor een vrijwilligersvergoeding 
krijgen van de gemeente. Voor dit project is 
een speciaal aanbod ontwikkeld, dat bestaat 
uit een oriëntatiecursus, een individueel 
gesprek en een leuke vrijwilligersplek. Het 
Jordaanmuseum is één van de organisaties 
waar deelnemers als vrijwilliger aan de slag 
kunnen.

Stichting Jordaanmuseum zoekt in het kader 
van dit project vrijwilligers die interviews wil-
len uittypen. Het gaat om interviews die rond 
1983 zijn gemaakt met oudere Jordaners 
over het Aardappeloproer (1917) en over hun 
woon- en leefcultuur. De interviews zijn ont-
zettend leuk en uniek, omdat in onvervalst 
Jordanees wordt verhaald over gebeurtenis-
sen die begin vorige eeuw plaatsvonden. Bij 
de werkzaamheden behoort ook het verlenen 
van hand- en spandiensten voor de tentoon-
stelling De Jordaancultuur en tijdens het cul-
turele programma dat najaar 2010 start.
De interviews met oudere Jordaanbewoners 
zijn vastgelegd op video- en geluidsbanden en 
gemaakt door Mieke Krijger, directeur van het 

Bericht van de SOOJ 
Verkoopexpositie van diverse kunstwerken: 
schilderijen, tekeningen, zeefdrukken, pos-
ters, fotografie enz. t/m zaterdag 10 juli. De 
SOOJ is geopend maandag 11.00-17.00 uur, 
dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zater-
dag 14.00-19.00 uur, Tichelstraat 50. 
Op zaterdag 10 juli van 16.00 tot 18.00 uur 
bent u van harte welkom op de feestelijke 
afsluiting van het seizoen. De SOOJ is daarna 
weer geopend m.i.v. maandag 23 augustus.

Wij wensen u een mooie zomer!

Jordaanmuseum zoekt actieve 65-plussers

Nooit te oud om iets leuks te doen!
Jordaanmuseum i.o. Ze zijn indertijd op een 
schrijfmachine uitgeschreven. Deze teksten 
moeten nu worden gedigitaliseerd, zodat ze 
verwerkt kunnen worden in publicaties.
Met dit werk levert u een bijdrage aan een 
uniek historisch project. Ook de werkplek is 
boeiend. U werkt in de ruimte waar ook de 
tentoonstelling De Jordaancultuur is ingericht. 
Deze tentoonstelling handelt over onderwer-
pen die ook in de interviews aan de orde ko-
men. Bovendien werkt u te midden van de 
mensen over wier voorouders de interviews 
gaan. De locatie is Woonzorgcentrum De Riet-
vinck, Vinkenstraat 185.

Vergoeding
Wij zoeken naar 65-plussers met belangstelling 
voor de cultuurgeschiedenis van de Jordaan. 
De werktijden kunnen worden geregeld in 
overleg met collega’s en de stichting Jordaan-
museum. Voor dit vrijwilligerswerk kunnen 
65-plussers met een smalle beurs gedurende 
een jaar van de gemeente een financiële ver-
goeding krijgen van max. € 125,- per maand, 
afhankelijk van het aantal geïnvesteerde uren 
(alleenstaande max. €1076,- netto per maand, 
stellen max. €1498,- netto per maand). 

Mieke Krijger, tel. 6244695
e-mail: info@jordaanmuseum.nl
www.jordaanmuseum.nl

DarkRosie in 2009 tijdens een optreden 
in het Rijpenhofje 
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Bolwerkenroute door Rob van Reijn

Historische wandeling 
langs Singelgracht

de huidige Czaar Peterbuurt, waar nu het Fu-
nenpark wordt aangelegd. De snelle groei van 
de stadsbevolking in de 16de en 17de eeuw 
noodzaakte Amsterdam meermalen tot uit-
breidingen buiten de stadsgrenzen, en daar-
mee tot de bouw van nieuwe stadswallen of 
vestingwerken. Zo’n uitbreiding wordt een 
‘uitleg’ genoemd. Na de derde uitleg van Am-
sterdam tegen het einde van de 17de eeuw 
was de laatste stadsmuur voltooid.
In de eeuwen daarna verloren zowel muur als 
bolwerken gaandeweg hun militaire functie. 
Bij latere stadsuitbreidingen werden ze steeds 
vaker een sta-in-de-weg. De één na de ander 
werd gesloopt, maar gelukkig niet allemaal. 
Aanleiding tot het beschrijven van de bolwer-
kenroute was Van Reijns eerder gepubliceerde 
historische roman Voetlicht en vetpotten over 
pantomimespeler Jan van Well (1772-1818). 
Daar kwam zo veel stadsgeschiedenis aan te 
pas, dat de uitgever het idee opperde om een 
gids over Amsterdam te gaan maken. 
Rob van Reijn: ‘Ik heb acht poorten bij de wan-
deling betrokken. Alleen de echte, zoals de 
Muiderpoort. Dat is een heel mooi monument. 
Die hebben ze ook nog willen slopen, maar 
dat is goddank niet gebeurd. De oorspronke-

Rob van Reijn: ‘Het boek is te gebruiken als 
gids bij de wandeling van het Barentszplein 
tot aan Zeeburg. Het heeft een ringband, 
zodat je het gemakkelijk opengeslagen kunt 
houden terwijl je loopt. Twee ontwerpers zijn 
bezig geweest met de vormgeving. Stadsdeel 
Centrum en Stadsarchief Amsterdam waren 
bij de totstandkoming van het boekwerk zeer 
behulpzaam. In mei 2000 heeft stadsarcheo-
loog Jerzy Gawronski nog de volledige basis 
van het bolwerk Zeeburg blootgelegd. Op die 
plek wordt in de nabije toekomst een kunst-
werk geplaatst. Voorlopig is de vondst met 
asfalt afgedekt.’ 

’t Blaauwhoofd
Bolwerken waren vijfhoekige uitbouwen 
van de stadsmuur. Op elk bolwerk stond een 
zwaar kanon en in de meeste gevallen ook 
een molen. De bolwerken hadden net als 
de molens ieder een eigen naam. Buiten de 
stadsmuur liep een zestig meter brede gracht, 
de huidige Singelgracht. Het eerste bolwerk, 
Leeuwenburg of ’t Blaauwhoofd, bevond zich 
ongeveer op de plaats van het tegenwoordige 
Barentszplein. Het laatste bolwerk, Zeeburg 
(die het Y bewaakt’), lag iets ten oosten van 

Pantomimekunstenaar Rob van Reijn stelde in de afgelopen jaren een boek samen 
waarin de geschiedenis in beeld wordt gebracht van alle bolwerken die waren 
gebouwd om Amsterdam tegen zijn belagers te verdedigen. In 1663 was heel 
Amsterdam omgeven door een vijf meter hoge stadsmuur die 26 bolwerken en 
acht stadspoorten met elkaar verbond. Deze acht kilometer lange verdedigings-
linie had de vorm van een hoefijzer en liep van het IJ naar het IJ: van het huidige 
Barentszplein aan westzijde tot Zeeburg aan de oostzijde. 

Het uitzicht op de Bickersgracht verschilt zo-
mer en winter dag en nacht. Nu de zon besluit 
te blijven, is de kade vol groen en krioelt het 
van kuikens en kinderen. In de brede gracht 
tuft de pleziervaart en zie je de spiegeling van 
pakhuizen en Prinseneiland. Al eeuwenlang 
besluiten bewoners van dit deel van Mokums 
paradijs er voor altijd te blijven. 

Petra en Rob Fiene wonen op de hoek van het 
paradijs, in het huis van Robs moeder, sinds zij 
in de hemel is. Hun witte woning ziet breed-

beeld uit op de bloemen aan de gracht en 
de dalende zon op de trapgevels. Rob is hier 
geboren, Petra enige huizen verderop. Hun 
moeders waren weer- en winterbestendige 
vriendinnen. Robs Opoe Fiene kruidenierde 
tot de jaren vijftig in ‘Het halve maantje’ aan 
de Bickersgracht. De vaders van Rob en Petra 
hebben hun lief en leed met de buurt gedeeld, 
met reparaties van kleine elektronica en het 
beheer van de Bickerse kinderboerderij. ‘Ie-
dereen kwam bij elkaar over de vloer’, zeggen 
ze. ‘Bickerseiland was toen een grote familie.’

En juist die vloer dreigde te verdwijnen toen 
Petra en Rob een gezinnetje wilde stichten, 
en er  op Bickerseiland geen woning was te 
vinden. Rob heeft dat rechtgezet door een 
woning te kraken. Eén man sterk heeft hij de 
illegale huurders de deur gewezen en de wo-
ning gereserveerd voor de komst van de kleine 
Robbie. Ondenkbaar dat de gemeente daar-
van de redelijkheid niet in zou zien, en dat 
Robbie – stel je voor – ver verwijderd van het 
fiere Fiene-nest groot zou moeten groeien. 
Robbie is in het Bickelse paradijs een reuze-
Rob geworden, en Rob wordt ‘Opa Rob’, want 
Robbie wordt over een paar maanden vader. 
Tot hun paradijselijk uitzicht behoort goddank 
ook een speeltuintje. 
Woord en beeld Martin Pluimers

Buurt & Bickels

Op de hoek van het paradijs

lijke Haarlemmerpoort werd wel gesloopt. Die 
was in 1618 gebouwd door Hendrick de Key-
ser. Het was een schoonheid van een gebouw. 
Dat hebben ze tot 1840 laten verrotten en 
toen maar afgebroken. Schandalig! Dat heb-
ben ze met de helft van de stad gedaan.’
Het bolwerkenboek van Rob van Reijn was 
voor stadsdeel Centrum aanleiding om op 
plaatsen waar de versterkingen hebben ge-
staan plaquettes in de bestrating aan te bren-
gen. Zo komen de verdwenen bastions langs 
de Singelgracht toch weer in zicht. De eerste 
plaquette werd op 24 februari van dit jaar 
onthuld op het Max Euweplein. 

Raymond Baan

De punt van het voormalige bolwerk 
‘Haarlem’ bij het 1e Marnixplantsoen

J. Blaeu vervaardigde deze beroemde kaart 
van Amsterdam in 1649. De grachtengordel 
en het stratenpatroon van de Jordaan zijn 
hier duidelijk te zien, net als de vijfhoekige 
bolwerken die de stad omgeven.  

Winkel en atelier Sier Raad Foru in de Jordaan 
verkoopt onder meer sieraden die zijn ge-
maakt door daklozen, verslaafden of mensen 
met psychiatrische of sociale problemen.
Dit gebeurt in samenwerking met ‘De Regen-
boog Groep’. Sinds een week zijn zelfgemaak-
te ringen, brochures en kettingen te zien in 
atelier Sier Raad Foru. Hier worden sieraden 
maken onder begeleiding van sieradenont-
werpster Barbara Smith. De sieraden worden 
in de winkel te koop aangeboden en een 
deel van de opbrengst komt ten goede aan 
het project, zodat bijvoorbeeld weer nieuwe 
edelmetalen, stenen en parels kunnen worden 
ingekocht. 
Sier Raad Foru, Laurierstraat 168, open di, do, 
vrij en za 12.00-18.00 uur. 
Meer informatie: www.deregenboog.org
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Voettocht 
door de Jordaan
De Jordaan is nu een geliefde woonwijk met 
zorgvuldig opgeknapte historische panden, 
stadsvernieuwing, hoge huizenprijzen, hoge 
inkomens, kunstenaars, galeries, restaurantjes, 
cafés, trendy winkels en desondanks een aan-
gename, bijna dorpse sfeer. Een wandelwijk 
bij uitstek met als highlights de beroemde hof-
jes. In deze wijk ligt bijna 400 jaar geschiede-
nis. Die begon toen Amsterdam in 1613 startte 
met een stadsuitbreiding, bekend als de Der-
de Uitleg. De Jordaan, toen nog het Nieuwe 
Werck genoemd, was hier onderdeel van. 
Met zijn Voettocht door de Jordaan wil auteur 
Gerard Goudriaan zijn kennis van de Jordaan 
delen met een breed publiek. De route loopt 
van Leidseplein naar Brouwersgracht, langs 
alle hoogtepunten van de Jordaan. Ook alle 
openbaar toegankelijke hofjes zijn uitgebreid 
beschreven.
‘Voettocht door de Jordaan. Stadswandeling 
door vier eeuwe Amsterdamse geschiedenis’
Door Gerard Goudriaan. 
Uitgave: Stadswandelkantoor Amsterdam, 
prijs € 10,- Rechtstreeks te bestellen via 
gg@stadswandelkantoor.nl

 Sieraden van
‘creatieve geesten’
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Haarlemmerdijk rond de jaren 60

De legendarsche Pele op het 
WK-voetbal in de sneeuw
We vervolgen onze wandeling over de Haar-
lemmerdijk door de Baambrugsteeg over te 
steken en komen dan op nummer 145. Nu 
kan men er bij de Dijk o.a. snacks en shoarma 
kopen. Vroeger was daar een bakkerij en la-
ter de schoenenwinkel van Leloux. Daarnaast, 
op 143, was een winkel met huishoudelijke 
apparatuur, en ook fietsen én televisies. 

Er waren weinig mensen die toentertijd een tv 
hadden en daarom zag het vaak zwart van de 
mensen die daar voor de ramen waren samen-
gedrongen om een glimp van wazige beelden 
op te vangen. Er was ook een luidspreker in 
het halletje van de winkel, die je door mid-
del van een drukknop kon bedienen. Op deze 
manier heb ik nog wedstrijden gevolgd van de 
WK-voetbal in 1958 in Zweden, en heb toen 
ook de legendarische Pele voor het eerst zien 
voetballen. De spelers waren nauwelijks te 
onderscheiden, soms leek het wel of die wed-
strijden in de sneeuw gespeeld werden. De 
winkel heette KLM en moest op last van de 
luchtvaartmaatschappij de naam veranderen 
in KIM. Later kwam er o.a. een Turks reisbu-
reau in, en nu kan men er allerlei spulletjes 
kopen uit de Derde Wereld.
 
Prik- en draaitollen
Op 141 was eerst de dames- en herenkleding-
zaak Donny, later zat hier de sigarettenwinkel 
van Bertus Caldenhove. Tjeerd Koopman, een 
voetballer van FC Amsterdam, heeft ook nog 
in dit pand gezeten. Nu is hier Techador Ghani, 
een tabak- en lectuurwinkel, gevestigd. Daar-
naast was eerst de levensmiddelenzaak van Th. 
de Kruif, daarna pizzeria Pastorale. Het oor-
spronkelijke pand is gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw, waar nu SamSam in zit. Op 
nummer 137 was een vrij grote zaak, van der 
Werff, een winkel in manufacturen. Begin de-
cember was er altijd een Sinterklaas, bij wie je 
een liedje mocht zingen en dan een cadeautje 
kreeg. Later was daar Stern, een zaak in tv’s, 
radio’s etc. Tegenwoordig zit er de Spirituele 
Academie voor yoga en meditatie. 
Daarnaast zat Bonarius, daar kon je opklap-
bedden, meubels en karpetten kopen. Hier 
kwamen we tamelijk veel, want je kon er ook 
klein speelgoed kopen, zoals voetballen, prik- 
en draaitollen, kleine autootjes en – wat me 
altijd is bijgebleven – een leertje dat je in je 
mond kon stoppen en dan kon je vogelgelui-
den nadoen. Helaas was het meestal na een 
kwartiertje fluiten al kapot. Meneer Bonarius 
was al een oude man en had een opvallende, 
enorme bal achter zijn oor. Ik herinner me 
hem als een bijzonder aardige man. 
 
Later kwam in zijn zaak een pedicure en nu is 
er 4Work voor personeelsondersteuning.
Op nummer 133 was de Brabantse Schoenen-
handel van de gebroeders De Kort, met een 
speciale leus: Op die Haarlemmerdijk staan 
schoenen te koop en te kijk, bij De Kort moet 
je dus wezen, al is het maar één keer in je le-
ven. Dit was een typische schoenwinkel voor 
die tijd, waar de wanden vol schoenendozen 

stonden. Ik ben daar vele malen binnen ge-
weest, om Robinson-sandalen te kopen. Mijn 
moeder was ervan overtuigd dat deze schoe-
nen de beste voor je voeten waren. Ik vond ze 
spuuglelijk, maar later heb ik begrepen, zeker 
nadat ik zelf kinderen had, dat de pasvorm be-
langrijker is dan hoe ze er uitzien. Nu zit in dit 
pand de Kookboekhandel. 

Pin-upgirls
Daarnaast, op nummer 131, zat Behangselhuis 
G.G., waar je van die prachtige behangstalen 
kon krijgen, welke wij als tekenpapier ge-
bruikten. Later zat daar Grebo-bazaar, nu is 
het Turkse reisbureau Kiziltepe er gevestigd. 
Verder op nummer 129 de firma Martin, een 
bontwinkel, later was er stomerij De Snelsto-
mer, nu Deksels keukenspullen. Op 127 is nu 
de videotheek Centrum, maar in mijn jeugd 
was daar sigarenmagazijn Rosita, zo heette 
dat echt vroeger, en later kwam daar Ricardo 
feest- en goochelartikelen. We konden heer-
lijk gniffelen als wij in de etalage al die fopar-
tikelen zagen liggen, vooral de speelkaarten 
met de pin-upgirls waren bij ons favoriet. 
Voor een bijzonder kapsel kon je naar de po-
pulaire kapper ‘de Amerikaan’, zoals wij die 
noemden, maar officieel heette de zaak He-
renkapsalon American parfumerie/bijouterie. 
Ook de dames konden daar gekapt worden. 
Veel jongens wilden bebop, een kort, stekelig 
kapsel. Die werden vaak uitgescholden voor 
‘pleeborstel’. Momenteel is daar Bello dieren-
benodigdheden. Op 123 was een winkel van 
de firma Adolfs, waar je bedrijfskleding kon 
kopen, nu is daar Typique ambachtelijk druk-
werk gevestigd. 

Ernaast zijn twee leuke, identieke pandjes. Op 
121 was de motor- en onderdelenzaak van De 
Jong, later een avondwinkel en tegenwoor-
dig Gerwin Herenkleding. Nummer 119 was 
Maison Wobby, een damesmodezaak, later de 
Sleutelbar, en nu Cloudnine Modezaak. Deze 
twee panden zijn nog origineel, wat niet ge-
zegd kan worden van het pand ernaast op 
nummer 117. Daar was een broodbanketbak-
kerij van de Wed. Schaefer, met een etalage 
die uit de gevel stak. Dat zag je vroeger wel 
meer. Later was hier de Joodse bakker Thee-
boom, waar je op zondagmorgen heerlijk vers 
brood kon kopen. Er is een nieuw pand ge-
bouwd waarin nu modezaak Paris Blanco is 
gevestigd. De winkel op de hoek van de Bin-
nen Dommerstraat en Haarlemmerdijk num-
mer 115 is zeer veel jaren een bloemenzaak 
geweest, Mimosa. Nu zit daar de Pastorale 
Pizzeria.

Ik ben nog op zoek naar oude foto’s van 
de Haarlemmerdijk. Indien in uw bezit, wil 
ik die graag scannen en in mijn computer 
opslaan. Reacties zijn ook welkom via e-mail 
huissen,wim@planet,nl of 06-25575114. 

Wim Huissen

De ondernemersvereniging van ‘Het 10de 
Straatje’, voorheen Hazenstraat, heeft een 
eigen aanmoedigingsprijs ingesteld: een 10 
met een griffel! De prijs werd op 7 juni jl. 
voor het eerst  uitgereikt door Angela Hap-
pel, wonend en werkend in het 10de straatje. 
Mary Lindeman was de gelukkige die de prijs 
als eerste mocht ontvangen. 

Zoals iedereen uit de buurt weet, is de opa van 
Mary 140 jaar geleden een aardappelwinkel 
begonnen in de Hazenstraat. Mary’s vader en 
oom, de tweeling Freek en Simon Lindeman, 
zetten de zaak voort en breidden het assorti-
ment flink uit. Het werd een echte supermarkt 
die overging in een Albert Heijnfiliaal met het 
speciale Lindemangevoel. Nu zijn het de kin-
deren van Freek en Simon, die de touwtjes 
in handen hebben. En het ziet ernaar uit dat 
hún kinderen straks het estafettestokje zullen 
overnemen. 
Freek jr wordt eerdaags vader, en de twee zo-
nen van Mary zijn nu al vaak in de winkel te 
zien. Ze hoeven niet te wennen aan hun toe-
komstige werkomgeving, waar ze niet alleen 
hun moeder, maar ook alle tantes en ooms 
tegen het lijf lopen.
Om deze vorm van erfopvolging extra te sti-
muleren, gaat onze aanmoedigingsprijs naar 

Een tien met een griffel!
Mary, want zij heeft reeds twee zonen die 
de 4e generatie inluiden van de familie Lin-
deman. Mary staat ook altijd voor alles en ie-
dereen klaar, of het nu een schoolmeester is 
die 50 jaar wordt, of welke andere feestelijke 
gelegenheid dan ook. Kortom, Mary is voor al-
les te porren.

Loes Schimmelpenninck

In juni is het stadsdeel begonnen met een 
onderhouds- en opknapbeurt in de Wil-
lemsstraat. Bij deze gelegenheid worden een 
aantal van de bewonerswensen ter verfraai-
ing van de straat, zoals ‘groen’, het probleem 
van het fietsparkeren en enkele andere er-
gernissen, meegenomen in het gedeeltelijke 
herinrichtingsplan. Aan de verkeerssituatie 
wordt vooralsnog weinig of niets gewijzigd. 

Na twee jaar overleg en plannen maken met 
het Willemsstraatcomité en een aantal bewo-
ners, die deelnamen aan een van de overleg-
rondes, heeft eind mei jl. een uiteindelijke be-
spreking van de plannen plaatsgevonden met 
de uitvoerende diensten van het stadsdeel. 
Ofschoon de Willemsstraat voor de komende 
jaren niet op de planning stond voor onder-
houd of herprofilering, hebben de portefeuil-
lehouder Openbare Ruimte en Ymere, na ken-
nisname van de plannen die door bewoners 
en het Willemsstraatcomité waren opgesteld, 
interesse getoond en gereageerd. Zij hebben 
hun best gedaan om toch een aantal verbete-
ringen op korte termijn te kunnen laten uit-
voeren. 

Stadsdeel Centrum, in het bijzonder het rayon-
management, zet dus alles op alles om rond 
deze zomer enkele zaken in de Willemsstraat 
te realiseren. Medio juni zou daarmee een be-
gin worden gemaakt.
 
Welke verbeteringen en verfraaiingen werden 
aangenomen?
Algemene onderhoudsbeurt aan de stoep-
bestrating: opnieuw bestraten van verzakte 
gedeelten en vernieuwing van de bestaande 
fietsparkeerplaatsen. Deze worden alle (voor 
zover dit niet het geval is) verhoogd tot stoep-
hoogte. Daar waar nodig worden koppen 
aangelegd zodat fietsparkeerplaatsen die nu 

tussen de autoparkeerplaatsen liggen een ei-
gen verhoogde berm krijgen. 
Waar mogelijk worden extra fietsbeugels ge-
plaatst en niet-functionele op/afritten waar 
geen vergunning voor is afgegeven, tot fiets-
parkeerplaats gemaakt. Op sommige plaatsen 
worden op verzoek van de direct omwonen-
den fietsparkeervakken gemaakt.

Op een aantal plaatsen tussen de parkeervak-
ken in de straat gaan (kleinere) bomen, in 
gedeeltelijk verzonken boombakken, op be-
staande koppen en bredere stoepgedeelten, 
geplaatst worden (definitieve locaties worden 
vastgesteld na haalbaarheidsonderzoek van 
de deskundigen van de gemeentelijke dien-
sten). Al de tot nu toe geplande locaties wor-
den per locatie opnieuw onderzocht. 

Objecten die tot overlast en ergernis leiden, 
zoals de misbruikte telefooncel bij de tandart-
senpraktijk, worden door een gelijkwaardige 
voorziening op een niet storende locatie ver-
vangen. Op de kruising met de Palmdwars-
staat wordt in extra afvalbak(ken) en vervan-
ging van straatmeubilair voorzien. Er wordt 
ook nagedacht over een voorziening die het 
fietsparkeren tegen de balustrades van de 
bruggen zou kunnen beperken.

Er wordt bekeken wat er kan gedaan worden 
om de bestaande verkeersdrempels beter te 
markeren en de aandacht te vestigen op snel-
heidsbeperking in de straat.

Namens het Willemsstraatcomité, 
Sander Germanus, Ebbetien Boor, 
Vera van den Broek.

Voor vragen betreffende de plannen kunt  
u bellen met het wijkcentrum Jordaan  
& Gouden Reael, tel. 6220514, 
vragen naar Marc Hansenne.

Een facelift voor de Willemsstraat

Kleine Woningaanpassingen 
en Klussen 
Voor 55+ ers en mensen  
met een handicap

- o.a. verhoogd toilet / douchestoel 
  / handgrepen (gratis)
- klussen (€ 2,- + materiaalkosten)
- advies is altijd gratis

www.centram.nl 
Tel: 020-5573338

Haarlemmerdijk hoek Buiten Dommerstraat in 1958

Mary Lindeman ontvangt de aanmoedigingsprijs van Angela Happel
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‘Voor wachtlijsten hebben wij ouderen geen tijd meer’

Saar Boerlage over het  
tekort aan zorgwoningen
Veel 75-plussers moeten om medische redenen verhuizen, maar slagen er niet in 
een passende woning te vinden in hun eigen vertrouwde buurt. Een groot deel van 
de bevolking vergrijst en wordt in toenemende mate zorgafhankelijk. Gemeente en 
stadsdelen staan voor een zware opgave: maatwerk voor een groeiende categorie. 
Een al jarenlang bestaande groep ‘WOUW-vrouwen’ (netwerk van maatschappijkri-
tische 50+vrouwen) heeft een brief gestuurd naar politici die de komende jaren met 
bouwen en wonen aan de slag gaan. De brief was een uitnodiging om op 28 juni 
van gedachten te komen wisselen over de ‘schrijnende situatie’: ‘Voor wachtlijsten 
hebben wij ouderen geen tijd meer.’

Binnen de centrale delen van de stad, behalve 
Noord, bestaat een groot tekort aan zorgwo-
ningen voor de zogenaamde ‘vierde genera-
tie’ – vaak kwetsbare mensen van 75 en ouder. 
De Wouw-vrouwen doen een beroep op de 
nieuwe leden van de raadscommissie Bouwen 
en Wonen, én op de betreffende wethouders, 
om ondanks de crisis voorrang te geven aan 
een oplossing voor dit tekort. Zij wijzen erop 
dat veel verhuizende ouderen een goede 
huurwoning achterlaten, en dat is weer van 
belang voor de ‘doorstroming’. 

Nultredenwoningen
Enige tijd geleden verscheen het Laaglandrap-
port, met een inventarisatie van het tekort 
aan geschikte woningen voor ouderen: wonen 
met zorg, wonen met een beetje zorg, nultre-
den- of ééntrapswoningen, etc. Het rapport 
concludeerde dat er in Amsterdam een groot 
probleem is. Wouw-woordvoerder Saar Boer-
lage, oud-gemeenteraadslid en oud-voorzitter 
van de toenmalige PSP, verklaart: ‘Er zijn wel-
iswaar iets minder ouderen in Amsterdam. Wij 
vergrijzen wat minder snel, omdat er indertijd 
nogal veel Amsterdammers naar Purmerend, 
Almere of elders zijn verhuisd. Die worden 
daar oud. Maar over twintig jaar is dat natuur-
lijk weer net omgekeerd.’
De toenmalige wethouders Hans Gerson 
(Volkshuisvesting ) en Marijke Vos (Zorg en 
Openbere Ruimte) stelden naar aanleiding 
van het Laaglandrapport een beleidsnotitie 
op, getiteld Met Zorg Wonen – Toekomstige 
opgaven en contouren voor beleid 2015-2030. 
Saar Boerlage: ‘En zo verschijnt er elke keer 
weer een aangepaste nota. Het Laaglandrap-
port constateerde dat er een groot tekort is 
aan nultredenwoningen, zoals dat heet. Toen 

heeft de gemeente gedacht: dat zijn er te veel, 
dus hebben ze de nultreden- en eentrapswo-
ningen maar bij elkaar opgeteld. Op zo’n ma-
nier wordt het tekort natuurlijk minder groot, 
maar lang niet iedereen van boven de tachtig 
kan die ene trap oplopen.’

Bedoelt u dat er bewust geflatteerd werd?
Boerlage: ‘Nou, een beetje wel denk ik. Ik 
denk dat ze het te erg vonden. In één van de 
vele rapporten schreven ze: ‘Daar kunnen we 
in geen veertig jaar aan voldoen.’ Dan kun je 
wel zeggen: dat moet je eerlijk neerschrijven, 
maar dat heeft dan ook weer een onmoedi-
gend effect, dus géén effect. Ik heb daar ooit 
bezwaar tegen gemaakt, zoals je begrijpt, 
want ik vind dat de waarheid maar gezegd 
moet worden. 
‘Natuurlijk zijn er ook een heleboel mensen 
die in hun woning zitten en daar heel tevre-
den mee zijn, terwijl ze daar volgens de nor-
men helemaal niet zouden moeten zitten. In 
een eentrapswoning bijvoorbeeld, terwijl ze 
met die ene trap al moeite hebben. Dat ne-
men ze dan voor lief.
‘In die notitie Met Zorg Wonen staat: ‘Het 
tekort in stadsdeel Centrum – dat zijn dus 
ook de Jordaan en de Gouden Reael – is het 
grootst voor rolstoelwoningen en geclusterde 
(on)zelfstandige woningen.’ Dat noemden 

we vroeger ‘Wibo’s’, van ‘Wonen In een Be-
schermde Omgeving’, maar die term heb-
ben ze afgeschaft. Tegenwoordig kent men 
‘woonservicewijken’. Op zichzelf helemaal 
geen slecht idee, hoor. Dat zijn buurten met 
een woonservicecentrum, een centraal huis 
waar je kunt eten en desgewenst hulp kunt 
krijgen, met daaromheen die geclusterde (on)
zelfstandige woningen. Het voordeel van een 
woonservicewijk is dat men de mensen daar 
persoonlijk kent. De Klinker in de Kinkerbuurt 
is hier een goed voorbeeld van, net als de Riet-
vinck aan de rand van de Jordaan. Het eten is 
er redelijk goed, de mensen kunnen er dam-
men of schaken, er zijn allerlei activiteiten die 
ook voor buurtbewoners toegankelijk zijn, er 
zijn computers en men leest er zijn krantje. 
Dat is toch een ideale vorm, en je zou je kun-
nen voorstellen dat dat meer gebeurt. De ge-
meente begrijpt dat ook en doet zijn best. Die 
zegt ook: corporaties en stadsdelen moeten 
op zoek naar woningen. Ze moeten die ver-

bouwen, niet alleen voor studenten, maar ook 
voor ouderen, want het tekort is groot.’

Zwartepiet
In uw uitnodiging aan de politici wordt ook 
gesproken over leegstaande gebouwen...
Boerlage: ‘Ja, dat staat er ook in. Maar het 
probleem is natuurlijk, zoals Jan Schaefer al 
zei: in gelul kun je niet wonen! En is het gelul? 
Ja, natuurlijk wel: dit staat op papier. Er staat 
dat de woningbouwverenigingen iets moeten 
doen. Het is mooi als de gemeente dat schrijft, 
maar als die woningbouwverenigingen zeg-
gen dat ze geen geld hebben, of als de stads-
delen dingen moeten doen en met hetzelfde 
verhaal komen... Men speelt elkaar de zwarte-
piet toe, maar er is natuurlijk een tekort. 
‘Daarom doen de Wouw-vrouwen niet alleen 
een beroep op de politici, maar ook op de 
bewoners van buurten waarin het tekort aan 
ouderenwoningen nijpend is: kijk in de stra-
ten van je eigen buurt eens omhoog: kan er 
misschien nog een verdieping bovenop, kan er 
een lift langs de zijkant, of staat er iets leeg? 
Of is er een terreintje dat voor bebouwing in 
aanmerking kan komen? Meld het ons, en dan 
gaan we er achterheen. We hebben een kan-
toortje. Het loopt nog niet storm, maar het 
is nog maar nét in de publiciteit gebracht. In 
negen van de tien gevallen kan het niet, maar 
die ene keer wel. Op die manier kun je met 
elkaar iets aan dat tekort doen.’

Raymond Baan

Saar Boerlage doet een beroep op politici om het tekort aan ouderenwoningen 
ongedaan te maken. 

De herinrichting van de Marnixstraat tussen 
Bloemgracht en Marnixplein is in volle gang. 
Men is begonnen met de aanleg van de trot-
toirs en de vrij liggende fietspaden. Door het 
opheffen van parkeerplaatsen komt er bij 
de oversteekplaatsen meer ruimte vrij, zo-
dat overstekende voetgangers beter worden 
opgemerkt. Het is de bedoeling de huidige 
tramhalte bij het Marnixplantsoen te vervan-
gen door een zgn. halteplatform. Dat is vei-
liger voor de passagiers die in- en uitstappen. 
Bij het uiteinde van de kleinere zijstraten en 
bij het Marnixplein worden verkeersdrempels 
aangebracht, niet alleen om de snelheid te 
temperen maar ook om de voorrangssituaties 
duidelijker te maken. 

30 km-zone 
Over een snelheidsbeperking in de Mar-
nixstraat tot 30 km per uur is al veel gediscussi-
eerd. Op verzoek van deelraad Centrum werd 
onderzocht of de invoering van zo’n 30 km-
zone een haalbare kaart is. Dit leverde de con-
clusie op dat die snelheidsbeperking grote fi-

Herinrichting Marnixstraat
nanciële gevolgen heeft. Bij invoering moeten 
er parkeerplaatsen verdwijnen en doorgaand 
verkeer moet worden geweerd. Omliggende 
straten zouden in dat geval meer verkeer te 
verwerken krijgen. Ook voor het openbaar 
vervoer heeft de snelheidsbeperking aanzien-
lijke consequenties. De beslissing om eventu-
eel tot deze maatregel over te gaan, moet nog 
door het nieuwe college van B&W worden ge-
nomen. 

De werkzaamheden aan de Marnixstraat zul-
len ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. 
Ook ondergronds moet er van alles gebeuren. 
En komen nieuwe water- en gasleidingen, 
en ook de huisaansluitingen moeten wor-
den vervangen. Woningen en winkels blijven 
via plankiers bereikbaar. De buslijnen en het 
doorgaande fiets- en autoverkeer worden om-
geleid. Tramlijnen 3 en 10 blijven hun oude 
route volgen. 

Meer informatie bij Projecten op 
www.centrum.amsterdam.nl

Sanering 
Groenmarktkade
start in augustus
De bouwvergunning voor het tijdelijke 
woonzorgcentrum aan de Groenmarktkade 
is verleend. Deze huisvesting is bedoeld voor 
bewoners van zorgcentrum Bernardus, dat 
gesloopt wordt.  Stadsdeel Centrum start in 
augustus met de sanering en het bouwrijp 
maken van het terrein. De werkzaamheden 
worden in november afgerond en opgeleverd 
aan OsiraGroep. 

Meer informatie over dit project vindt u 
bij ‘Projecten’ > ‘Bouwprojecten’ op:  
www.centrum.amsterdam.nl 

Een nog onbebouwde Groenmarktkade
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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

Stadsdeel Centrum creëert zogenaamde 
looproutes. Een looproute is een aanpassing 
van de openbare ruimte, zodat deze zonder 
obstakels goed begaanbaar is voor bijvoor-
beeld ouderen of mensen met een beperking.

Wat is een woonservicewijk? 
Een woonservicewijk maakt het, dankzij ge-
schikte woningen en voorzieningen, mogelijk 
dat mensen die ouder worden of meer zorg 
nodig hebben, zo lang mogelijk ergens kun-
nen blijven wonen. In stadsdeel Centrum is 
in 2003 gestart met het ontwikkelen van een 
woonservicewijk in de Czaar Peterbuurt. Ook 
zijn in deze periode de woonservicewijken 
in de Jordaan/Haarlemmerbuurt (inclusief de 
nieuwbouw op Westerdokseiland) en de Plan-
tage/Weesperbuurt gerealiseerd. Looproutes 
zijn onderdeel van zo’n woonservicewijk. 

Looproutes
Door het creëren van looproutes wordt de 
openbare ruimte aangepast en ontdaan van 
barrières, zodat deze goed begaanbaar wordt 
voor ouderen en mensen met een beperking. 
Dit betekent geen hoge stoepen, geen gepar-
keerde auto’s, fietsen of andere objecten op 
de stoep en voldoende rustpunten op de rou-
te. Het is de bedoeling dat de looproute voor-
zieningen verbinden, die ouderen en mensen 
met een beperking nodig hebben. Dat kan 
een verzorgingstehuis zijn, maar ook de plaat-
selijke supermarkt of het Huis van de Buurt.  
Er zijn in het gebied Jordaan/ Haarlemmer-
buurt twee looproutes ontwikkeld.
 
Looproute 1 - Westerdokseiland, (Wibo-wo-
ningen en Osira-ruimte), Han Lammersbrug, 
Huis van de Buurt Straat & Dijk (Haarlemmer-
straat), Haarlemmerplein, Woonzorgcentrum 
Rietvinck (Vinkenstraat).

Looproute 2 - Woonzorgcentrum Bernardus 
(Nieuwe Passeerdersstraat), Huis van de Buurt 
Claverhuis (Elandsgracht), Dienstencentrum 
de Laurierhof (Eerste Laurierdwarsstraat), 
Rozengracht, Bloemdwarsstraat, Lijnbaans-
gracht (seniorenwoningen), Marnixstraat, 
Haarlemmerplein, De Rietvinck.

Medewerking bewoners en ondernemers
Om de looproute te realiseren en vrij te hou-
den van fietsen, auto’s en andere obstakels 
(bankjes, geveltuinen etc.), is de medewerking 
van bewoners en ondernemers nodig. Daarom 
heeft stadsdeel Centrum op 23 juni jl. een in-
formatieavond georganiseerd over looproute 
1. Enerzijds om buurtbewoners te informeren 
over de verandering in hun straat wanneer de 
aanpassingen plaatsvinden en afgerond zijn, 
en anderzijds om bewoners en ondernemers 
de gelegenheid te geven om vragen te stellen 
en ideeën in te brengen om de looproute tot 
een succes te maken en te behouden.
Mocht u niet aanwezig zijn geweest bij deze 
informatieavond maar meer informatie wil-
len, dan kan dat uiteraard via de website van 
stadsdeel Centrum www.centrum.amsterdam.
nl >zorg en welzijn>woonservicewijk of via 
de website van het wijkcentrum: www.jor-
daangoudenreael.nl of telefoon wijkcentrum, 
6237272 of 6220514.

Carolien Satink 
Coördinator Huis van de Buurt 

Looproute Woonservicewijk  
Jordaan & Haarlemmerbuurt

Net als in de eerste wijkkrant van dit jaar 
vindt u op deze plaats een korte impressie 
van de afgelopen twee wijkraadsvergaderin-
gen: die van 29 maart en 7 juni.

Op 29 maart waren er enkele studenten van 
de Haagse Hogeschool op bezoek, die in het 
kader van een tweedejaars praktijkopdracht 
na een door hen afgelopen winter uitgevoerd 
onderzoek, een buurtpreventieplan voor de 
Haarlemmerbuurt hebben opgesteld. Hier-
van werd op de wijkraadsvergadering verslag 
gedaan. Niet alle door hen aangedragen op-
lossingen om de leefbaarheid, veiligheid en 
gezelligheid van de buurt te verhogen, ge-
tuigden van realiteitszin. 
Zo opperden zij bijvoorbeeld het geheel of ge-
deeltelijk autovrij maken van de Haarlemmer-
straat en –dijk, en het toepassen van kunst-
groen over de draden van de straatverlichting 
om het straatbeeld op te fleuren. Het leidde 
in ieder geval tot een levendige discussie met 
de aanwezigen. Het idee om de hardstenen 
stoepranden op te ruwen om uitglijden bij 
gladheid te voorkomen, viel bij de aanwezi-
gen weer wel in goede aarde.
De wijkraad verleende onder leiding van de 
kascommissie zijn goedkeuring aan het finan-
cieel jaarverslag 2009 van het wijkcentrum. 
Ook belangrijk.
 
Referendum parkeergarage
De bijeenkomst van 7 juni stond in het teken 
van de afgelopen stadsdeelraadverkiezingen. 
De inmiddels geïnstalleerde raadsleden uit 
onze buurt waren uitgenodigd om zich na-

der voor te stellen en aan de tand gevoeld 
te worden. Helaas konden zij niet allemaal 
aanwezig zijn. Allerlei zaken die onze buurt 
betroffen, kwamen aan de orde. Maar het 
zwaartepunt van de discussie lag toch wel bij 
het in stadsdeel West gehouden referendum 
over de parkeergarage in de Singelgracht. 
Veel aanwezigen waren nog steeds veront-
waardigd dat door de fusie van de stadsdelen 
‘aan de overkant’ bewoners van de Baarsjes 
tot aan de Overtoom hun stem konden uit-
brengen op een onderwerp met zo’n grote 
impact op de Jordaan. De parkeergarage zal 
voorlopig nog wel een terugkerend agenda-
punt op de wijkraadsvergaderingen blijven. 
Een punt dat ook steeds terugkomt, is de sa-
menwerking met IJsterk in het Huis van de 
Buurt en de daarbij horende verbouwing van 
het Claverhuis op de Elandsgracht. Maar daar-
over kunt u meer lezen op pagina 11 van deze 
krant.

Met een mooie toespraak en een bloemetje 
werd 7 juni ook, na korte tijd, alweer afscheid 
genomen van Coosje Lammers als bestuurslid 
van het wijkcentrum. Gelukkig kon diezelfde 
avond Jetty van Hulst, die net als Coosje op het 
Westerdokseiland woont, door de wijkraad als 
bestuurslid worden benoemd. Zo blijft het be-
stuur op sterkte.

Volgende vergaderdata van de wijkraad zijn: 
30 augustus, 18 oktober en 13 december. De 
notulen van de wijkraad kunt u vinden op: 
www.jordaangoudenreael.nl
Rob Versluijs

Wijkraad Jordaan & Gouden Reael

Van Haarlemmerstraat 
tot Singelgracht

WONEN 
 1. Waar mogelijk sociale huurwoningen bouwen voor ouderen? Ja   Nee  ? 

 2.  Geen aparte ouderen-wooncomplexen bouwen, maar geschikte woningen  

voor ouderen verspreid door de buurt? Ja   Nee  ?

 3. Meer koopappartementen bouwen voor ouderen? Ja   Nee  ?

 4.  De sloop van Bernardus is goed: ouderen willen zelfstandig én comfortabel  

wonen, liefst in luxe appartementen in de vrije sector (€ 900-€ 2000 p.m.)?  Ja   Nee  ?

 5.  Meer huurwoningen verkopen aan oudere bewoners?  Ja   Nee  ?

 6. Moet de verkoop van huurwoningen stoppen?  Ja   Nee  ? 

 7. Meer bestaande woningen aanpassen voor ouderen (drempels weg, lift, e.d.)?  Ja   Nee  ? 

 8. Vrijkomende ouderenwoningen met voorrang toewijzen aan ouderen?  Ja   Nee  ?

 9.  Jongeren tot 55 jr. die in geschikte ouderenwoningen wonen en meer  

kunnen betalen, moeten verhuizen of anders een hogere huur betalen?  Ja   Nee  ?

 10. Hofjeswoningen betaalbaar houden en aanpassen voor ouderen?  Ja   Nee  ?

 11. Beter woningonderhoud. Nalatige verhuurders actiever aanschrijven?  Ja   Nee  ?

 12. Hoe populairder de buurt des te hoger de huur mag worden?  Ja   Nee  ? 

VOORZIENINGEN, VERVOER EN PARKEREN
 13.  Gratis openbaar vervoer voor 65+? Ja   Nee  ? 

 14. Gratis parkeren voor 65+? Ja   Nee  ? 

 15.  Is er behoefte aan een ouderensoos bij u in de buurt? Ja   Nee  ? 

 16.   Moeten buurtvoorzieningen die ouderen helpen prettig te wonen in de buurt 

 behouden/uitgebreid worden? (wijkcentra, buurthuizen, ouderenwerk, anders: 

_____________________________________________________  Ja   Nee  ? 

 17.   Zijn de inkomens van oudere bewoners zó gestegen, dat ze best meer  

 kunnen betalen voor het wonen en voor het gebruik van voorzieningen? Ja   Nee  ?

OPENBARE RUIMTE EN GROEN 
 18. Meer geveltuintjes en bloembakken om de straat op te fleuren?  Ja   Nee  ? 

 19. Meer bankjes op straat om gezellig buiten te zitten of even uit te rusten?  Ja   Nee  ? 

 20.  Geveltuintjes, bloembakken, fietsen(rekken), bankjes en terrassen belemmeren  

de doorgang en moeten van de stoep verwijderd worden? Ja   Nee  ? 

 21.  In de smalle straten móét je wel op de rijweg lopen. Daarom moet wettelijk  

geregeld worden dat het rijverkeer, ook fietsers, niet harder mag dan  

stapvoets (6km/u) en dat voetgangers altijd voorrang hebben?  Ja   Nee  ?

 22.  Vindt u uw buurt veilig?  Ja   Nee  ?

 23. Wat mist u in uw buurt?  _____________________________________________________ 

Ik ben _______ jaar, ik woon _______ jaar in de buurt en _______  jaar in de woning. 

Het is een huurwoning / koopwoning, begane grond / 1e / 2e / 3e verdieping,  

nieuwbouw / oudbouw. Met hoeveel personen?_______ 

Lift aanwezig? ja / nee

Ik geef mijn woning een: _______ (rapportcijfer 1-10)

Ik geef mijn buurt een: _______ (rapportcijfer 1-10)

Ik wil verhuizen: ja / nee 

Zo ja, waarom? (3 woorden) ______________________________________________________

Zo nee, waarom niet? (3 woorden) _______________________________________________

Uw postcode: ____________________

Wilt u informatie over de resultaten van dit onderzoek? Ja Nee ?

Wilt u lid worden van de BOJ?   Ja Nee ?

Zo ja, wilt u uw naam en adres noteren?  

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

Naam:__________________________________          Adres _______________________________________

Tel.:____________________________________          e-mail:______________________________________

Hartelijk dank voor uw medewerking! Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan (BOJ)

Vul de BOJ-bon in!

Groot onderzoek ouderen
gestart
De Belangengroep Ouderenhuisvesting Jor-
daan start via deze krant een grootscheeps 
onderzoek onder de oudere buurtbewoners 
van de Jordaan & Gouden Reael. De uitkom-
sten worden op de Ouderenmiddag van 3 no-
vember in het Claverhuis gepresenteerd aan 
het nieuwe Dagelijks Bestuur van stadsdeel 
Centrum: voorzitter Jeanine van Pinxteren 
(GroenLinks) en de wethouders Boudewijn 
Oranje (D66) en Roeland Rengelink (PvdA).

De Belangengroep Ouderenhuisvesting Jor-
daan zet zich in voor verbetering van de woon- 
en leefsituatie van de oudere (55+) buurtbe-
woners. De BOJ staat voor goed, gezellig en 
betaalbaar wonen in de buurt. Daarvoor is 
een huisvestingsbeleid nodig met voldoende 
aandacht voor de ouderen. Een veilige woon-
omgeving en toegankelijke voorzieningen op 

het gebied van (gezondheids)zorg, dienstver-
lening, vervoer, ontmoeting en ontspanning 
zijn daarbij van groot belang. 
Met de uitkomsten van het onderzoek wil 
de BOJ een realistisch beeld schetsen van de 
woonsituatie van de oudere buurtbewoners 
en van hun wensen op het gebied van wonen, 
voorzieningen en openbare ruimte. Het succes 
van het onderzoek staat of valt met de animo 
om eraan mee te doen. Daarom een dringend 
beroep op u: doe mee en vul de BOJ-bon in! 
Onder de inzenders worden tien doosjes fees-
telijke ‘BOJ-bonbons’ en drie verrassingsprij-
zen verloot, die op de Ouderenmiddag wor-
den uitgereikt. 

Jan Bosman  
Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan 
Tel. 6237272

Uw keuzen omcirkelen (? = Weet niet/geen mening)

BOJ-BON
Graag z.s.m. invullen en opsturen of inleveren bij de BOJ, 1e Laurierdwarsstraat 6, 
1016 PX Amsterdam. Inleveren kan ook bij het Claverhuis, Elandsgracht 70, 
Huis van de Buurt, Haarlemmerstraat 132 of bij de SOOJ, Tichelstraat 50. 

Help jij graag 
dieren? 
kijk op kidsforanimals.nl 
hoe je dierenbeschermer 
wordt!

                            

Help jij graag 
dieren? 
kijk op kidsforanimals.nl 
hoe je dierenbeschermer 
wordt!
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De verbouwing van het Claverhuis aan de 
Elandsgracht zal waarschijnlijk in december 
van dit jaar kunnen beginnen. Het stadsdeel 
en energieleverancier Liander hebben over-
eenstemming bereikt over een verplaatsing 
van de trafo bij de ingang van het Claverhuis 
naar een andere plek binnen het gebouw. 
Daarmee is het belangrijkste obstakel voor 
het begin van de verbouwing weg genomen. 
De verbouwing is nodig om het Claverhuis 
geschikt te maken voor de huisvesting van 
het Huis van de Buurt. 

Het akkoord over de verplaatsing van de trafo 
maakt het mogelijk de huidige ingang van het 
Claverhuis te handhaven. Verplaatsing van de 
entree stuitte op bezwaren van de Welstands-

commissie van het stadsdeel. Nu aan deze 
bewaren tegemoet wordt gekomen, kan de 
bouwvergunning worden aangevraagd. Als 
die wordt verleend kan in oktober worden 
begonnen met de voorbereidingen voor de 
verbouwing en in december met de daadwer-
kelijke werkzaamheden. In het voorjaar van 
2011 zouden de medewerkers van het Wijk-
centrum, die nu nog hun werkplek hebben 
in de Laurierhof, kunnen verhuizen naar het 
Claverhuis.
Dat is een belangrijke stap in de totstandko-
ming van het Huis van de Buurt, een samen-
werkingsverband tussen het Wijkcentrum, 
welzijnsstichting IJsterk en CentraM, de vroe-
gere Blankenberg Stichting. Het is de bedoe-
ling dat ook Wijksteunpunt Wonen (WSW) een 
plek krijgt in het Claverhuis, zodat de wijkbe-
woner op één plek terecht kan voor alle vra-
gen over de activiteiten van het wijkcentrum, 
IJsterk, wonen en huren en maatschappelijk 
werk. De realisatie van dat plan is ernstig ver-
traagd door het faillissement van IJsterk begin 
november vorig jaar.

Inmiddels is de samenwerking met IJsterk 
Actief Burgerschap en Participatie (ABP), de 
nieuwe welzijnstak van IJsterk, weer op gang 
gekomen. Het bestuur van Wijkcentrum Jor-
daan & Gouden Reael heeft inmiddels met 
ABP overeenstemming bereikt over de inhoud 
van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 
Die overeenkomst moet overigens nog wel 
worden goedgekeurd door de Wijkraad. Dat 
zal waarschijnlijk op de bijeenkomst van de 
Wijkraad in augustus gebeuren.

Nico Goebert

Het Huis van de Buurt gaat eind augustus 
starten met een computercursus voor begin-
ners. We beginnen met een informatie- en 
kennismakingsbijeenkomst op 23 augustus, 
daarna zullen er 9 lessen volgen.  

In die lessen leert u in ieder geval omgaan met 
de computer, zodat u een idee heeft wat de 
mogelijkheden zijn. Verder kunt u bijvoorbeeld 
leren wat u allemaal kunt doen met e-mail 
en internet en hoe u dit voortaan zelf goed 
kunt gebruiken. Eventueel kunnen we ook het 
schrijven van brieven en het plaatsen van foto’s 
op de computer aan bod laten komen.
Eenmaal per week krijgt u een les van 2 uur en 
eenmaal per week krijgt u de gelegenheid om 
de lesstof zelf wat extra te oefenen. Tijdens 
deze oefenmiddag loopt er ook altijd iemand 
rond, die uw vragen kan beantwoorden en die 
u ook kan helpen bij het oefenen.

Informatieochtend
De informatiebijeenkomst is op maandag 23 
augustus. Hier moet u zich ook voor opgeven!
Er zijn minimaal zes en maximaal acht plaatsen 
voor de cursus. Het is de bedoeling dat ieder-
een die zich opgeeft ook op de informatieoch-
tend komt. Op die informatieochtend gaan we 
namelijk kijken wat iedereen wil en misschien 
al kan, dus we proberen het ook een klein 
beetje op maat te doen. Mochten er te veel 
aanmeldingen zijn, dan kunnen we eventueel 
later nóg een cursus organiseren. Geef u dus 
snel op, zodat u mee kunt doen in september! 

De lessen zijn op maandagochtend van 10.00-
12.00 uur en de oefenmiddagen op woens-
dagmiddag van 14.00-16.00 uur. De cursus 
loopt van 1 september t /m 3 november.
(In de week van 23 oktober zijn er geen lessen 
vanwege de herfstvakantie.)
De Computercursus voor beginners kost 30 
euro. Daar krijgt u 9 lessen en 9 oefenmidda-
gen voor. Heeft u een stadspas of bent u 65+, 
dan kost de cursus 20 euro. Plaats: Claverhuis, 
Elandsgracht 70. 

U kunt zich aanmelden bij: 
Janneke Doreleijers, 
tel. 5573333 (Centram) 
of Wijkcentrum Jordaan 
& Gouden Reael, tel. 6237272.

Computercursus  
voor beginners  
in Claverhuis 

Werkzaamheden beginnen in december

Verbouwing Claverhuis 
Elandsgracht

Op zaterdag 25 september van 13.00 tot 
17.00 uur viert de Jordaan & Gouden Reael 
zijn jaarlijkse Dag van de Buurt. Stond de dag 
vorig jaar in het teken van de diversiteit van 
de buurt, dit jaar is het tegelijk Burendag én 
Buurtvrijwilligersdag. Dus draait alles om de 
buren en de buurtvrijwilligers. 

Gingen we in 2008 met driehonderd buurtvrij-
willigers uit varen op het IJ, dit jaar blijven we 
aan wal en krijgen alle vrijwilligers in het hart 
van de Jordaan een gezellige buurt-picknick 
aangeboden. Als blijk van waardering voor 
hun geweldige inzet en bijdragen aan de leef-
baarheid van de buurt. De dag wordt muzi-
kaal opgeluisterd door live optredens van on-

Buurtconferentie 
met excursie
(vervolg van pagina 1)

Gevarieerde binnenstadsbuurt
Het gebied is een levendige, gevarieerde en 
beloopbare binnenstadsbuurt waar interes-
sante ontwikkelingen spelen waar veel bewo-
ners actief bij betrokken zijn, waar bewoners 
al het een en ander hebben bereikt waar men 
trots op kan zijn, maar waar ook nog veel kan 
en moet gebeuren:
Bickerseiland: aanpak ernstige onderhouds-
gebreken door ingrijpend herstel door Woon-
stichting De Key. Dit i.p.v. sloop en bovendien 
zonder huurverhoging. Hoe heeft men dat 
voor elkaar gekregen? Momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan de aanpak van de 
woonomgeving: de openbare ruimte, de bin-
nenterreinen en de tuinen.
Haarlemmerhouttuinen, Nieuwe Houttuinen 
en Jacob Oliepad: aanpak onderhoudsge-
breken in Casablanca en Casa Rossa, aanpak 
openbare ruimte en leefbaarheid, hoe staat 
de buurt er nu voor? 
Willemsstraat: het Willemsstraatcomité heeft 
een plan ontwikkeld en met het Stadsdeel 
besproken om de straat mooier, groener en 
veiliger te maken. Dit heeft al geleid tot meer 
geveltuinen en bloembakken, ook aan de 
bruggen, maar er komt veel meer. 

der meer alle koren uit de buurt! Uiteraard is 
er een speciaal programma voor de kinderen. 
De feestelijkheden vinden plaats bij speeltuin-
vereniging Ons Genoegen, Elandsstraat 44A.
Stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren is 
uitgenodigd de Dag van de Buurt officiëel te 
openen. Het volledige programma volgt in de 
september-editie van deze krant.

Koren die willen optreden en vrijwilligers die 
willen meehelpen om er weer een geweldige 
dag van te maken, wordt verzocht zo spoedig 
mogelijk contact op te nemen.

Werkgroep Dag van de Buurt
Eibert Draisma, tel. 6237272, 
eibert@jordaangoudenreael.nl, Annemique 
Vreedevoogd, IJsterk, tel. 6248353, Jeanine 
Hartog, Osira Bernardus, tel. 5517000, 
Hanneke Glas, Amsta De Poort, tel. 5806600, 
Janneke Doreleijers, Centram, tel. 5573333, 
Greet de Rooy, Ons Genoegen, tel. 6262788

Programma
13.30 u. Ontvangst met koffie, thee en een 
korte inleiding over de buurt.
14.00 u. Start excursie in kleine groepjes. 
Tijdens de wandeling antwoord vinden op de 
volgende vragen:
Oordeel over de buurt, wat valt op, wat zijn 
de sterke en zwakke punten? Wat hebben 
bewoners bereikt, hoe en wat kan/moet 
er nog gebeuren? Wat (kunnen) bewoners 
verwachten van WSWonen, Wijkcentrum, 
Stadsdeel en corporaties? En omgekeerd.
15.30 u. Groepjes brengen verslag uit. Discus-
sie o.l.v. Nico Goebert, voorzitter Wijkcen-
trum Jordaan & Gouden Reael. Conclusies, 
aanbevelingen en afsluiting.
16.30 u. Borrel.

Aanmelden
De buurtconferentie wordt georganiseerd 
door het Huis van de Buurt en het Wijksteun-
punt Wonen Centrum. Deelname is gratis. Wel 
wordt u verzocht tijdig te reserveren in ver-
band met het beperkte aantal plaatsen.

Huis van de Buurt 
en Wijksteunpunt Wonen Centrum
Rob Versluys, Eibert Draisma 
en Win Wassenaar
1e Laurierdwarsstraat 6, 
1016 PX A’dam, tel 6237272
rob@jordaangoudenreael.nl

Foto’s: zie www.jordaangoudenreael.nl 
bij ‘Nieuws’ in linkerkolom
 

Activiteiten 
Huis van de Buurt
Koffieochtenden 50+ (i.s.m. de ANBO)
Zin in een kopje koffie? U bent van harte 
welkom om onder het genot van koffie met 
elkaar van gedachten te wisselen en wij zijn 
benieuwd naar wat u wilt vertellen of welke 
vragen u heeft. Daarna is er de mogelijkheid 
om samen te lunchen.
Start: 27 augustus om de week (10 en 24 sep-
tember, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 
3, 17 en 31 december) op vrijdag van 10.00-
12.00 uur, lunchen 12.00-13.00 uur. 
De koffie is gratis. Bijdrage voor de lunch is 
2 euro. Gastvrouw: Annemique Vredevoogd. 
Locatie: Straat&Dijk/Huis van de Buurt, 
Haarlemmerstraat 132

Snuffelmarkten
De markt is klein van opzet maar mede omdat 
de locatie aan de Haarlemmerstraat ligt, is de 
toegankelijkheid groot. Het is een Huis van de 
Buurt-activiteit die voor buurtbewoners, maar 
ook voor passanten aantrekkelijk is om even 
te komen ‘snuffelen’ aan 2de handsspulletjes.
Data: zaterdag 18 september en zaterdag 
27 november van 11.00-14.00 uur. Kosten 
tafelverhuur 3.50 per tafel. Gastvrouw: 
Annemique Vredevoogd. Locatie: Straat&Dijk/
Huis van de Buurt, Haarlemmerstraat 132

Fitgymlunch 50 +
Wij bieden een lunch aan, nadat men heeft 
meegedaan aan een fitnessactiviteit (via 
MBVO). Samen eten en gezellig kunnen aan-
schuiven aan een gedekte tafel voor de lunch 
is na deze inspanning een formule die veel 
mensen aanspreekt. 
Start: woensdag 1 september 13.30-14.30 uur. 
Kosten lunch 2 euro p.k. Gastvrouwen: 
Annemique en Woski. Locatie: Straat&Dijk/
Huis van de Buurt, Haarlemmerstraat 132.

Zomerworkshop 23+
In buurtcentrum ’t Claverhuis kunt u deze zo-
mer creatief bezig zijn in het Keramiek & Mo-
zaïek Inloop Atelier. Wij hebben een oven ter 
beschikking en u kunt tevens gebruik maken 
van het benodigde gereedschap en van mal-
len. De workshop wordt op alle donderdagen 
in augustus gehouden, van 10.00-15.00 uur.
Kosten: 10 euro per keer, inclusief lunch. 
Inschrijven via receptie, Elandsgracht 70 
tel. 6248353. Leiding: Annemique  
Vredevoogd a.vredevoogd@ijsterk.nl

Picknick en 
zangkoren op 
Dag van de Buurt
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Uitgave van het wijkcentrum  

Oplage 21.250, gratis huis aan huis  
bezorgd, 6x 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. 6237272

Kopij/advertenties
Deadline: 18 augustus 2010 
(Brieven max. 300 woorden)

Redactieadres
Haarlemmerstraat 132,  
tel. 6220514 (ma/di) 
1ste Laurierdwarsstraat 6,  
tel. 6237272 (wo/do) 
krant@jordaangoudenreael.nl
www.jordaangoudenreael.nl/webkrant

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

Medewerkers
Eibert Draisma, Mieke Krijger, Drs P, 
Hans Sizoo, Martin Pluimers, Jan Berns, 
Ieneke Suidman, Henny Cruyff,  
Eddy Terstall, Nel van Rietschoten, 
Justus Beth

Vormgeving 
Jan Nanne

Druk
Dijkman Offset, Diemen

De volgende Jordaan&GoudenReael 
verschijnt 7 september 2010

Cultuur 
agenda
Uitgaan in de Westelijke Binnenstad, voor 
zover bij de samenstelling van deze agenda 
bekend. Informatie voor de agenda naar: 
krant@jordaangoudenreael.nl.
Verdere info: www.jordaanweb.nl  
en www.jordaangoudenreael.nl 
Kaartverkoop muziek en theater in de 
meeste gevallen ook via AUB, tel. 0900-0191 
of Leidseplein, hoek Stadsschouwburg

MUZIEK
De Werkgroep Kunst&Cultuur presenteert:
Westerdokcourt, Westerdok 722-788, zo 4 juli, 15.00 
u: Amsterdamse Straatband, muziek uit alle windstreken, 
toegang gratis
Platanenhof, Lauriergracht 101, zo 18 juli 15.00 u: 
Akki Haak Band, hedendaagse jazz, funk en latin, toe-
gang gratis
Hendrik Jonkerplein, zondag 1 aug. 15.00 u: Marisé 
de Silveira, zang, met Som Acustico: Braziliaanse, Afri-
kaanse en Caraïbische muziek, toegang gratis
Bakkerpleintje, Tuinstraat tussen 76 en 90, zo 15 aug., 
15.00 u: ‘Dark Rosie’, Miranda Zuurbier, zang en accor-
deon, Ton Hemmen, gitaar, Arjen van Houten contrabas, 
jazz, pop, rock en blues, toegang gratis
Bickersgracht Noordkop, zo 29 aug 15.00 u: Kinder-
concert met MEMO, voor kinderen van 0-6 jaar en fami-
lie, afwisselend programma, kinderen mogen meedoen, 
toegang gratis
Pianolamuseum, Westerstraat 106, tel. 6279624
 
THEATER 
Het Perron, Egelantiersstraat 130, tel. 3307035, 
weekdagen 21.00 u, zondag 14.30 u, theater open vanaf 
½ uur voor de voorstelling.
De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7, 
tel. 6257500, reserv. 6916159
Rozentheater, Rozengracht 117, tel. 6207953

MUSEA e.d.
Amsterdams Grafisch Atelier, Laurierstraat 109, 
Bibliotheca Philosophica Hermetica, Bloemstraat 
15, ma tm vrij 9.30–12.30 u en 13.30-15.00 u
Fotogram, Korte Prinsengracht 33, 
open ma-do 11-22 u; vrij, za: 11-16.30 uur  
Pianolamuseum: zie muziek
Theo Thijssenmuseum, 1e Leliedwarsstraat 16, 
do tm zo 12.00-17.00 uur, De Jordaan in de literatuur, 
samengesteld door Peter-Paul de Baar
SM Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59, 
di tm zo 11-17 u    
Woonbootmuseum, Prinsengracht t.o. 296, www. 
woonbootmuseum.nl; maart t/m oktober di  tm zo, 
november t/m februari vrij t/m zo, beide 11.00-17.00 u., 
gesl. 30-4, 25, 26 -12, 31-12/4 –1  

GALERIEËN
De meeste galerieën zijn geopend van woensdag t/m 
zaterdag en de eerste zondag van de maand tussen 
13.00 uur en 17.30 uur.  
Artline, Bloemgracht 65  
Attra Galerie, 2e Boomdwarssraat 4 
Galerie Bart, Bloemgracht 2,  juli-aug: zomertentoon-
stelling
Suzanne Biederberg, 1e Egelantiersdwarsstr. 1   
Blow Up Gallery, Hazenstraat 67,  t/m 28 aug: 
wekelijks wisselende exposities
Josine Bokhoven, Prinsengracht 154, -20 juli 
Zhanghong Liao, gem. techn., 25 juli- 31 aug.: kunste-
naars van de galerie
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207a,  3-24 
juli, groepstent, o.a. Rune Peitersen
Cokkie Snoei, Hazenstraat 11    
Van Gelder, Planciusstraat 9B   
Annet Gelink Gallery, Laurierstraat 187-189 
Gist, Bloemgracht 82   
Ten Haaf Projects, Laurierstraat 248,  -24 juli:  
Groepstent., samensteling Frans Molenaar
Kahmann Gallery, Lindengracht 35, juli-aug.: 
Maura Sullivan, fotografie 
Koch x Bos Gallery, 1e Anjeliersdwarsstraat 3-5,   
t/m 10 juli Chris Reccardi, (USA),  
Yoko d’Holbachie(japan), Daniel Lin (USA),  
Leendert Masselink (Nl), pop-surrealisme    
Galerie Rob Koudijs, Elandsgracht 12 
Galerie Charlotte Lugt, 1e Anjeliersdwarsstraat 36,  
Koppelaar’s Kunsthuiskamer, Touwslagerstraat 29, 
za/zo Amsterdamse stadsgezichten 
Kunsthuis Marc Chagall, Bloemgracht 134, litho’s 
van Marc Chagall en Kees van Dongen.

BuurtspreekurenGalerie Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27,  -24 
juli Tomio Seike, Michael Wolf  
Galerie LWW, 1e Bloemdwarsstr. 5, t/m 22 mei  
Marianne Wijermans, beelden -3 juli: Michiel Verwey, 
tekeningen, foto’s 
Galerie Moon, Grote Bickersstraat 71
My Own Choice, Bloemgracht 136, kunst en k 
unstnijverheid uit Zuid-Afrika
Onrust, Planciusstraat 9-a 
Eduard Planting, F.A. Photographs, 
1e Bloemdwarsstraat 2  (links)  
Galerie Gabriel Rolt, Elandsgracht 34, 
3 juli-21 aug. Allard van Hoorn  
Ronmandos, Prinsengracht, -17 juli Daniel de Roo, 24 
juli – 28 aug. ‘Best of Graduates  2010’
Serieuze Zaken Studioos, Lauriergracht 96,  - 15 juli, 
Maxwell Snow e.a. 1-30 aug. ‘New Music for the Sum-
mer People in the City’
Steendrukkerij Amsterdam, Lauriergracht 80       
Diana Stigter, Elandstraat 90, -24 juli Clara van Gool
Tegenboschvanvreden, Bloemgracht 57
Test-Portal now Art gallery, Westerdok 272 
Torch Gallery, Lauriergracht 94, -10 juli, Gordon Clark    
Ververs Modern Art Gallery, Hazenstraat 54   
Fons Welters, Bloemstraat 140, - 31 juli  Magali Reus 
Witzenhausen Gallery, Elandsstraat 145, 7-31 juli 
Sofia Maldonado
WM Gallery, Elandsgracht 35,  28 mei-26 juni groep-
stent. -17  juli Kaliska, fotografie van Poolse avant-garde 
Martin van Zomeren, Prinsengracht 276, -10 juli 
groepstent.

Zoekertjes

Balie Jordaan, tel. 5573300 
1e Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX 
Balie Gouden Reael, tel. 6238815  
Haarlemmerstraat 132, 1013 EX

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
Helpt een goed woon/werk-en leefklimaat 
in de buurt bevorderen. 1ste Laurierdwarsstraat 6 
tel. 6237272, fax 6381885, elke werkdag 10-17 uur
Haarlemmerstraat 132, tel. 6220514, fax 5573349, 
ma t/m do 11-17 uur, 
info@jordaangoudenreael.nl, 
www.jordaangoudenreael.nl

Wijksteunpunt Wonen Centrum
Woonspreekuur: gratis informatie/advies over 
huren, wonen, stadsvernieuwing, leefbaarheid. 
Jordaan: tel. 6258569 elke werkdag 14-16u en 
di-avond 19-20u. Gouden Reael: tel. 6220514
elke woensdag 15-17 uur, centrum@wswonen.nl
www.wswonen.nl

Huurteam Binnenstad 
Controleert prijs-kwaliteitverhouding in  
particuliere woningvoorraad. Op verzoek worden  
bewoners gratis geholpen prijs en kwaliteit met 
elkaar in overeenstemming te brengen. 
Telefonisch spreekuur: 4205835, 
elke werkdag 10-11 uur (behalve woensdag)  
centrum@wswonen.nl

Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan 
De BOJ wil goed, gezellig en betaalbaar wonen  
voor ouderen in de buurt. Bereikbaar via woon- 
spreekuur of Ouderenadviesbureau 

Huurdersvereniging Centrum 
Verenigt huurdersbelangen, tel. 6237272
info@huurdersverenigingcentrum.nl
www.huurdersverenigingcentrum.nl

Loket Zorg en Samenleven
Telefonisch spreekuur, tel. 5573338  
maandag t/m vrijdag 9.00-15.00 uur 
Inloopspreekuur Jordaan  
dinsdag en donderdag 9.00-12.00 uur 
1ste Laurierdwarsstraat 6 
Inloopspreekuur Gouden Reael  
maandag 13.00-16.00 uur en woensdag  
13.00-14.45 uur, Haarlemmerstraat 132

Taalwijzer
Servicepunt Inburgering, tel. 6863881 
dinsdag en vrijdag 13.00-17.00 uur 
Haarlemmerstraat 132

Computer & Internet Vraagbaak
Elke vrijdagochtend, uitsluitend op afspraak:
telefoon 5573300 of 6237272 
Laurierhof, 1ste Laurierdwarsstraat 6 

Klussenhulp 55+ 
Voor kleine klussen in huis, tel. 5573333

Buurtbemiddeling Binnenstad
Voor het oplossen van conflicten tussen buren. 
tel. 5573333, buurtbemiddeling@blankenberg.nl

Project Blue Huiselijk Geweld
Voor wie thuis te maken heeft met huiselijk ge-
weld en behoefte heeft aan een luisterend oor. 
Voor wie verdere hulp  wil, wordt geholpen bij 
de bemiddeling naar de hulpverlening.  
Er kan een afspraak worden gemaakt met een 
vertrouwenspersoon.  
Tel. 5573333, e-mail: blue@centram

Gratis Juridisch Spreekuur
Elke eerste woensdag van de maand 18.00-19.00 
uur. Haarlemmerstraat 132

Politiespreekuur in Huis van de Buurt
Haarlemmerbuurt en Westelijke Eilanden
Elke donderdag 19-20 uur, Haarlemerstraat 132

 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 Dick Eénhuizen, 06-51413886 
dick.eenhuizen@amsterdam.politie.nl
Politiespreekuur: elke donderdag 19-20 uur
Tichelstraat 5

Haarlemmerstraat e.o  
Buurtregisseur Fred Sterk, 06-51475791 
fred.sterk@amsterdam.politie.nl        

Haarlemmerdijk e.o
Buurtregisseur Harold van Dam, 06-53142687 
harold.van.dam@amsterdam.politie.nl

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

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

Luisterend oor 
voor slachtoffers 
huiselijk geweld

In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stich ting een 
advertentie plaatsen. Uw tekst moet uiter lijk 18 augustus 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 wijkcentrum, 
1ste Laurier dwars straat 6. 

Massage Praktijk Devamila. Ontspanning voor lichaam en 
geest. tel. 06-15625111, www.devamila.nl

Behoefte aan diepe ontspanning of verlichting van pijn…?! 
MASSAGE in de Jordaan. Info: www.masseerme.nl of bel 
06-26800312. Kennismakingsprijs €30,- per uur.

TK. bung. Ermelo, VON, 2slk. cv, bostuin. U kunt er zo in 
park.pl. gestoff. geschilderd en div. huisraad. Genieten 
van de Veluwe. Wegens leeftijd. Reacties naar krant@
jordaangoudenreael.nl

Aan extra zorg voor jezelf toe? Kenningsmakings-sessie 
Biodynamische massage (voor vrouwen), slechts € 40,- voor 
anderhalf uur. In de Jordaan. 020-4213594

Atelierruimte gevraagd voor beeldende kunstenaar (28), 
hoofdzakelijk fotografie. HKU 2005. Liefst in een pand met 
meerdere ateliers. Daglicht noodzakelijk, min. 28m2 en max. 
300 euro p.m. periode van minstens 1 jaar. www.emroovers.
nl 06-19763211 Eva

COMPUTERHULP. Onderhoud, beveiliging, installatie, 
en verhelpen van hardware en software storingen. Voor 
computerhulp in de buurt E-mail Jeroen: help@yuroon.com 
of bel 06-53671471

Behoefte aan diepe ontspanning of verlichting van pijn...?! 
MASSAGE in de Jordaan. Info: www.masseerme.nl of bel 
06-26800312. Kennismakingsprijs € 30,- per uur.

Huiselijk geweld is een schokkende ervaring. 
De meeste slachtoffers durven er niet over 
te praten en vinden het moeilijk hulp te 
vragen. Ze schamen zich en denken dat het 
hun eigen schuld is, waardoor de problemen 
langdurig verborgen blijven. 

Vrijwilligers van het project Blue bieden een 
luisterend oor aan slachtoffers van huiselijk 
geweld die het moeilijk vinden hulp te vra-
gen, maar wel hun hart willen luchten. Erover 
praten kan het begin zijn van een oplossing. 
Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf.
Vrijwilligers van Blue zijn getraind als vertrou-
wenspersoon met als belangrijkste taak een 
luisterend oor te bieden aan slachtoffers van 
huiselijk geweld. Zij gaan vertrouwelijk om 
met de informatie die zij te horen krijgen en 
registreren geen namen of adressen. 

Er kan een afspraak worden  
gemaakt via tel. 5573333 
of per e-mail 
blue@centram.nl

Kleine 
meerderheid 
Nieuw-West
voor Singel-
grachtgarage
Stadsdeel Centrum en Westerpark stemden 
eind januari 2010 in met de plannen voor de 
Singelgrachtgarage. Vervolgens diende een 
bewonerscomité in Westerpark een referen-
dumverzoek in. Dat referendum vond plaats 
op 9 juni jl., in stadsdeel Nieuw-West. Niet in 
stadsdeel Centrum dus. Een kleine meerder-
heid van de Nieuw-Westbewoners bleek 
vóór de bouw van de Singelgrachtgarage.  

Er stemden 23.158 personen vóór het hand-
haven van het besluit om een ondergrondse 
parkeergarage aan te leggen onder de 
Singelgracht. Tegen stemden 22.432 mensen. 
In totaal zijn er 47.014 stembiljetten ge-
teld. Daarvan waren er 1.189 blanco en 235 
ongeldig. Op 29 juni discussieert de deelraad 
Nieuw-West over de gevolgen van de uitslag. 
Op 6 juli wordt een beslissing genomen. 

www.nieuwwest.amsterdam.nl

Uit de
kast
werkt 
beter!


