Uitgave van
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
jaargang 6 nummer 1
februari 2008

Zeven lange jaren ‘knokken’
kostte het de Groenmarkters om mee
te mogen denken over de toekomst van
hun woonomgeving. De gemeente zwichtte,
maar Ymere geeft nog steeds geen gehoor 8

Ymere is verreweg de grootste!
De macht van een reuzenhuiseigenaar.
Hoe de privatisering van een wooncorporatie
idealen deed vervliegen, en de aanzet was
tot megalomane ambities 11

+++

Berichten uit de Westelijke Binnenstad
Dit blad is de gecombineerde voortzetting
van de Jordaankrant (sinds 1973) én
Wijkkrant de Gouden Reael (sinds 1950)

Belangrijke sociale functie in de buurt

Noorderspeeltuin zoekt nog
€ 100.000 voor renovatie
‘Jongens, een beetje rustig met die bal, pas op voor de kleintjes!’ Enthousiast volgt
Jaap Marees, de beheerder van de Noorderspeelplaats, een aantal voetballertjes in
‘zijn’ speeltuin. Op een mooie zomerse dag komen er hier met gemak 200 bezoekers.
Volgens Marees zijn het er soms zelfs zoveel, dat het te druk wordt en hij mensen
weg moet sturen: ‘Ze kunnen dan nergens meer zitten!’
Het terrein van de speeltuin was ooit een begraafplaats, het Karthuizer Kerkhof. Het kerkhof was gelegen in de vroegere kloostertuinen. Van 1602 tot 1860 werden hier mensen
begraven. Vooral tijdens de pestepidemieën
werd er druk gebruik gemaakt van het kerkhof. In 1908 werd vereniging De Noorderspeelplaats opgericht. Het huidige clubgebouw, met de kenmerkende puntdaken, werd
in 1983 in gebruik genomen. Sinds 1985 biedt
dit ook onderdak aan peuterspeelzaal De
Noorderspeeltuin.

Lunchen, spelen en kletsen
De speeltuin heeft een belangrijke sociale
functie in de buurt. De banken en picknicktafels worden bij mooi weer goed bezet door de
buurtbewoners om te lunchen of bij te kletsen.
Diverse scholen en kinderdagverblijven maken
regelmatig gebruik van de speeltuin. Voor de
kinderen is er van alles te doen. Ze kunnen skaten, voetballen, van de glijbanen afroetsjen,
basketballen, spelen in de zandbak, klimmen
in de kasteeltorens, touwtjespringen, schommelen, fietsen, tennissen of badmintonnen.
Ook zijn er speeltoestellen en wipkippen voor
de allerkleinsten, zomers hebben de peuters
badjes om in te zwemmen. Jaarlijks is er een
straatvoetbaltoernooi en natuurlijk mag de
buurtbarbecue niet ontbreken.
Voor Jaap Marees is het erg belangrijk dat er
vertrouwen is; tussen hem en de kinderen,

Protestmars
tegen sloopbeleid
Op zaterdag 9 februari houdt SASH (Stop
Afbraak Sociale Huisvesting) samen met tal
van andere organisaties een protestmars tegen
het sloopbeleid van minister Vogelaar (Wonen,
Wijken, Integratie). De demonstratie vertrek
om 13.00 uur vanaf de Dam en eindigt op het
Museumplein. De regering-Balkenende IV wil
de sloop en verkoop van betaalbare huurwoningen doorzetten.
In de 'probleemwijken' van minister Vogelaar
(PvdA) moeten zo veel mogelijk huizen – die
goed en betaalbaar zijn – worden gesloopt,
gesplist, samengevoegd en verkocht. Dat leidt
tot grote schaarste en woningnood. De massale
afbraak van goede en betaalbare woningen is
diefstal van gemeenschappelijk woningbezit.
Steeds meer mensen kunnen de alsmaar stijgende woonlasten nog maar nauwelijks opbrengen, terwijl woningbedrijven, projectontwikkelaars en banken steeds meer de vrijheid
krijgen om hun winsten en reserves verder te
vergroten door hogere huren en koopprijzen.
sash@sash.nl, www.sash.nl

maar ook bij hun ouders. ‘Ouders moeten kunnen zeggen: ‘Japie ik ga snel naar de winkel,
pas jij even op?’ Als beheerder is hij altijd druk
bezig. ‘Om half 11 zijn er toch vaak al zo’n 30 à
40 peuters, je speelt wat met die kinderen,
maar je moet natuurlijk alles goed vanuit je
ooghoeken in de gaten blijven houden. Je
maakt de tuin schoon en veegt het plein aan.
’s Middags komen de leerlingen van de St.
Aloysiusschool. Verder zie je dan veel moeders
met kinderen. Aan het eind van de middag
komt er altijd wel weer een groep. Tussendoor
zet je het speelgoed klaar.’
Bovendien kan men altijd koffie of thee bij
Jaap krijgen. Het contact met de peuters is er
als ze ouder zijn nog. Marees: ‘Eerst kwamen
ze met de peutergroep, maar daarna slepen ze
hun moeder of oppas ook weer hier mee naartoe.’ Vroeger werkte hij bij een speeltuin in
Bos en Lommer. ‘Als ik nu in die buurt ben,
kom ik nog wel eens meisjes of jongens tegen
die zeggen: ‘Japie, wat hebben we toch leuk
gespeeld.’ Als ik dat hoor, denk ik bij mezelf:
‘Jaap, je hebt het goed gedaan.’ Het belangrijkste voor hem is echter dat iedereen zich
welkom en veilig voelt in de speeltuin. Tot
17.00 uur is Marees aanwezig. Dan gaan de
hekken dicht maar je mag tot 22.00 uur blijven. Daarna is het afgelopen. Ook om overlast
voor de buurt te voorkomen.
Jordaans Muziek Festival
Naast het speeltuingedeelte wordt er in het
clubhuis nog van alles georganiseerd: er is een
bingo, men kan yogales volgen, met Pasen en
kerst worden er bloemstukjes gemaakt, er zijn
streetdancelessen en er is een majorettepeloton. Muziekvereniging De Noorder en de
Senioren Bigband maken druk gebruik van het
clubhuis. In september is er altijd het jaarlijkse
hoogtepunt: Het Jordaans Muziek Festival.
Over een tijdje wordt de speeltuin grondig gerenoveerd: het voetbalveld wordt kleiner, de
baskets worden opgeschoven, er komt een klimmuur en een draaiende evenwichtsbalk voor
jongeren, de kinderhoek wordt vernieuwd, er
komen schooltuintjes in bakken en misschien is
er een pierenbadje mogelijk. Inmiddels is al
100.000 euro ingezameld. Maar er is nog eenzelfde bedrag nodig. Toch heeft Marees goede
hoop dat het resterende bedrag er snel komt.
Marees wil graag dat er meer vrijwilligers bij
komen: ‘Vooral om toezicht te houden maar
ook om de spelletjes te begeleiden’. Mocht u
interesse hebben, dan kunt u bellen met Jaap
Marees, 020-6386533.
Albert Stavast

Radicaal Theatraal Festival
Op vrijdag 15 februari van 21.00 tot 3.00 uur vindt in het Rozentheater het Radicaal
Theatraal Festival WOOF plaats. De argeloze bezoeker wordt getrakteerd op een bont
circus van genres: de strakste bands, het nieuwste theater, de scherpste schrijvers, het
gemeenste cabaret. Opperspreekstalmeester is Oscar Kocken. Elk onderdeel wordt
afgesloten door een ‘krankzinnige dj’. Verschillende acts worden in alle hoeken en gaten
van het Rozentheater (in de kleedkamer, op het balkon, bij de toiletten of in de foyer)
voor een kleiner publiek herhaald. Direct apart dus met onze lijpe artiesten!
Het Rozentheater Rozengracht 117
tel. 6276162, www.rozentheater.nl
e-mail: bernice@rozentheater.nl

Bewonerscommissie wil structurele aanpak

Nog steeds vocht, stank en
schimmel in Nieuwe Houttuinen
Naar aanleiding van bewonersklachten heeft
het Wijksteunpunt Wonen eind vorig jaar in
de Nieuwe Houttuinen 1 t/m 23 en 47 t/m 81
onderzoek gedaan naar het voorkomen en de
ernst van de vochtklachten. Gebleken is dat in
de twee in 1982 gebouwde woningblokken
bijna de helft van de 30 huishoudens met
soms ernstige vochtklachten kampt. De klachten betreffen vocht- en schimmelplekken in
badkamers, keukens, woon- en slaapkamers,
houtrot in ramen en kozijnen, bolstaande
wanden, loslatend behang en een muffe
stank in de woningen.
Met hulp van het Huurteam van het Wijksteunpunt Wonen is een aantal bewoners de
wettelijke onderhoudsprocedure gestart. In
één geval heeft dit al geleid tot een huurverlaging naar 40 procent van de maximale huur.
Op bewonersvergaderingen in Straat & Dijk
zijn de klachten en hun geschiedenis besproken. In veel gevallen bestaan de klachten al
jaren. Zowel de bewoners als Ymere hebben in
de loop der jaren al verschillende maatregelen
getroffen, maar deze zijn niet afdoende gebleken. De klachten bleven of kwamen na verloop
van tijd weer terug.

Mechanische ventilatie
Over de precieze oorzaken van de vochtproblemen bestaat nog onzekerheid. Verondersteld wordt dat ze het gevolg zijn van een
slecht ventilatiesysteem, mogelijk in combina-

tie met onvoldoende isolatie, bodemafsluiting
en verkeerde constructies voor de afvoer van
regenwater. Wellicht beschikt verhuurder Ymere
over meer informatie. Jaren geleden is bij wijze
van proef in een aantal woningen mechanische ventilatie aangelegd. De proef is echter
nooit geëvalueerd. Althans, de bewoners zijn
daarover niet geïnformeerd. Wel lijken de
klachten bij deze woningen verminderd.
De bewonerscommissie heeft verhuurder
Ymere nu gevraagd om een structurele aanpak
van de vochtoverlast. Ook zijn de bouwtekeningen opgevraagd, zodat de waargenomen
vochtklachten daarop ingetekend kunnen
worden, als eerste stap naar het achterhalen
van de oorzaken. Ten slotte is voorgesteld om
van alle woningen waar de vochtproblemen
zich voordoen, de huur te verlagen naar 40
procent van de maximale huur totdat de klachten verholpen zijn. Volgens de bewonerscommissie kosten de procedures bij de Huurcommissie onnodig veel tijd en energie, zowel van
de bewoners als van Ymere: ’Vandaar ons
voorstel om niet alle gevallen individueel door
de Huurcommissiemolen te sturen maar de
huren over de hele linie te verlagen totdat de
gebreken hersteld zijn’.
Bewoners met vragen, klachten, ervaringen
en/of ideeën kunnen elke woensdag van drie
tot vijf terecht op het woonspreekuur van
Wijksteunpunt Wonen in de buurt: Straat &
Dijk, Haarlemmerstraat 132-136.
Bewonerscommissie Nieuwe Houttuinen
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Informatie- en discussieavond
Woonvisie stadsdeel Centrum
Op 4 maart 2008 organiseert Huurdersvereniging Centrum in samenwerking met
Wijksteunpunt Wonen een informatie- en
discussieavond over de woonvisie van stadsdeel Amsterdam-Centrum. Dit beleidsstuk
wordt momenteel geschreven door de ambtenaren en nadat het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel erover heeft vergaderd, volgt de
fase van de inspraak.
De huurdersvereniging is bij de totstandkoming van het stuk betrokken, maar wil graag
de huurders in de binnenstad de gelegenheid
geven om hun ideeën en wensen kenbaar te

maken. Het programma van de avond wordt
nog nader bekendgemaakt. Er komt ook een
speciale krant over de woonvisie, die huis-aanhuis verspreid gaat worden, met veel discussiebijdragen en informatie over bewonersgroepen die in het centrum actief zijn.
De avond zal plaatsvinden om 20.00 uur in de
Mozes en Aäronkerk, op een steenworp afstand van de Stopera aan het Waterlooplein.
Houd de avond van de 4de maart hiervoor dus
vrij. Iedere bewoner van het centrum is welkom!
Win Wassenaar

Reactie op
Woonvisie
Amsterdam

Jan ter Haak
1921-2007
Op 1 december overleed op 86-jarige leeftijd
de heer Jan ter Haak, een geliefd en markant
buurtgenoot, die bij velen slechts bekend was
als Ome Jan. Vanuit zijn hoekhuis op de
Marnixkade en de Nieuwe Egelantiersstraat
vervulde hij meer dan een halve eeuw op zijn
eigen vanzelfsprekende manier een sociale
functie als aanspreekpunt en wakend oog
voor de buurt, samen met zijn vrouw ‘tante
Annie’ die een paar jaar geleden overleed. Hij
bleef zelfstandig wonen, met de hulp van zijn
dochter Hennie. Tot het einde was hij een wijs
en betrokken mens.

Het dagelijks bestuur laat aan het college van
B&W weten de concept-Woonvisie Amsterdam
op hoofdlijnen te ondersteunen. Wel merkt
het dagelijks bestuur op dat ook gezinnen
met een lager of middeninkomen in het centrum moeten kunnen blijven wonen. In de
Woonvisie wordt ervan uitgegaan dat deze
groep terecht kan in de omringende stadsdelen. Concreet is er in het centrum een tekort
aan voor middeninkomens betaalbare woningen van 80-90 m2.
Het stadsdeelbestuur onderschrijft verder een
voortvarende aanpak van woonfraude.
Binnenkort volgt een reactie op het nu voorgestelde short stay-beleid. Er is weinig aandacht
voor het grote private woningbezit in de centraalstedelijke zone. Wonen in relatie tot zorg
is terecht een belangrijk thema, hierover volgen binnenkort afspraken met corporaties.
Stadsdeel Centrum heeft ruim 900 gemeentelijke monumenten: in de concept-Woonvisie is
weinig aandacht voor de huurproblematiek
m.b.t. monumententoeslag.
Afd. Communicatie stadsdeel Centrum

Op de drukbezochte uitvaartplechtigheid in
Westgaarde bleek nogmaals hoe geliefd hij
was bij familie, vrienden en buren. Ome Jan
woonde zijn hele leven in de Jordaan, hij werd
geboren op de Lindengracht en was handelaar
in oud ijzer op het Waterlooplein. Hij trad een
ieder met open vizier en als gelijke tegemoet,
oude en nieuwe Jordaanbewoners. Wie contact wilde, maakte een praatje. Hij had een
hele rij reservesleutels van buren en kadebewoners, je kon altijd een pakje bij hem laten
afgeven en hij hield een oogje op de bootjes in
de gracht. Op de rouwkaart stond met recht:
‘De Marnixkade zal nooit meer hetzelfde zijn
want Ome Jan is er niet meer.’
Pauline van de Klashorst en Mieke Beumer

Geen plaats voor
de middengroepen

Aan de redactie van
Jordaan&GoudenReael

Geachte redactie,

Onderstaande reactie heb ik gestuurd naar
de huurdersvereniging n.a.v. hun artikel in uw
blad. Ik vraag me af of uw redactie wel let op
de inhoud van artikelen die gepubliceerd
worden in uw blad en zonodig in overleg een
correctie daarop uitvoert. De tendentieuze en
volstrekt onware inhoud van het artikel van
de huurdersvereniging is een blamage voor
u als redactie. Graag een reactie van u t.a.v.
uw beleid.
Het betreft hier het stuk Luistert de VVD wel?
(pag. 9 Jordaan&GoudenReael nr. 7/ 2007) van
Huurdersvereniging Centrum, dus geen redactionele bijdrage. Het is niet aan de redactie
wijzigingen in de strekking of de inhoud van
dergelijke artikelen aan te brengen (red.).
Aan de Huurdersvereniging Centrum
Graag wil ik reageren op het artikel ‘Luistert
de VVD wel?’ in de Jordaan&GoudenReael
van december 2007/ januari 2008. Het is jammer dat u steeds naar de verkeerde geluiden
luistert. Het is toch al jaar en dag bekend dat
vooral in Amsterdam veel te veel sociale woningbouw plaats vindt op veel te dure (centrum) lokaties. In plaats van naar de VVD te
luisteren gaat u voort op de verkeerde weg
met uw litanie van steeds meer sociale huurwoningen. Nu ook weer met het nieuwe project bij het Centraal station oostzijde. Doordat
er daar ook weer onnodig dure sociale woningbouw gepland is worden de overige woningen weer extra duur zodat juist mensen
met midden inkomens de stad uitgejaagd
worden.Het is daarom ook geen wonder dat
Amsterdam zo laag scoort met eigen woningbezit. De liberalisering zoals Sybilla Dekker
had voorgesteld zou het ‘scheefwonen’ voor
een deel kunnen oplossen. Maar omdat u
kennelijk een andere politieke mening hebt,
wil nog niet zeggen dat de VVD niet luistert.
Ik zou u willen aanraden om de woningproblematiek eens genuanceerd te benaderen en
zorgen dat er in Amsterdam een betere verdeling van huur- en koopwoningen komt. U
luistert niet naar de VVD. En wat past in het
liberale gedachtegoed kunt u beter overlaten
aan liberalen. Het volgende artikel zou moeten luiden ‘De huurdersvereniging luistert niet
naar de VVD’. Ik verwacht, met bovenstaande
reactie, dat u in het vervolg de inhoud van uw
artikelen veel genuanceerder weergeeft.

De binnenstad moet blijkbaar het exclusieve
terrein worden van studenten, starters en
éénpersoonshuishoudens. D66 en de VVD
willen een gemengde stad waar iedereen een
kans heeft op de woningmarkt, ook middengroepen en ook gezinnen.
D66 en de VVD stellen voor te stoppen met
door de gemeente gesubsidieerde nieuwbouw en de aanbiedingsafspraak met de
woningcorporaties aan te passen – in ieder
geval voor de binnenstad – van 85 procent
naar 70 procent.
D66 en VVD
stadsdeel Amsterdam Centrum

Met verbazing in uw krantje van december/januari het stukje gelezen ‘Luistert de VVD
wel?’ van Huurdersvereniging Centrum. Ten
eerste jammer dat u zomaar een stukje plaatst
in uw krant(je!) zonder wederhoor te doen
plaatsvinden. Ook fijn dat de huurdersvereniging overal een oplossing op weet om de
vastgelopen woningmarkt te doen oplossen.
Wat u echter niet in uw stukje vermeld dat er
in het stadsdeel centrum nog steeds een overmaat is van sociale huurwoningen en dat er
nog steeds velen zijn die op die woningen
wonen, waarvoor die niet bedoeld is. Er is
geen enkele doorstroming, simpelweg omdat
er weinig aanbod is voor mensen met middeninkomens. U zegt dat ze de stad niet uit worden gejaagd, ik deel die mening niet, die
worden wel de stad uitgejaagd omdat er te
weinig aanbod is en er geen woningen van
goede kwaliteit zijn in het stadsdeel centrum.
Daarom vertrekt men naar buiten.
Met alle respect, maar in stadsdeel centrum
wonen niet alleen mensen met uitkeringen,
maar ook mensen die niet dagelijks gebruik
maken van uw faciliteiten bij de huurteams.
Er wonen ook veel hardwerkende mensen in
stadsdeel centrum die zorgen dat de winkels
draaien en de horeca, dat zijn veelal mensen
die geen topinkomen hebben en nooit een
dubbeltje huursubsidie krijgen, kortom overal
buiten vallen. Het zou fijn zijn als u daar ook
eens oog voor hebt en geen opmerkingen
maakt die kort door de bocht zijn en de VVD
daarvan te beschuldigen. Daarnaast geef ik u
een goede tip, lees het trendrapport eens,
daar staat in, dat de overmaat aan sociale
huurwoningen nog steeds groot is, en dat de
armoede in het stadsdeel centrum weer verder is gedaald, en dat er vrijwel geen gebruik
wordt gemaakt van extra voorzieningen bij de
sociale dienst.
Tot slot nog een opmerking. De VVD luistert
wel degelijk en is niet alleen begaan met
mensen met middeninkomens, maar komt
ook op voor de mensen die het minder hebben. Als bewijs hiervoor doe ik u hierbij een
notitie toekomen*), die onlangs in de commissie Bouwen en Wonen is behandeld. Voortaan
eerst drie keer nadenken voordat u allerlei
onzin in uw krantje schrijft, wellicht kunt u
deze brief ook plaatsen, tesamen met mijn
notitie, horen we eens een ander geluid!
Olga de Meij
VVD fractie stadsdeel Centrum

H.R. Pot, Bloemgracht
e-mail: hans.r.pot@planet.nl

*) Deze notitie is te lezen op
www.jordaangoudenreael.nl (Webkrant)

In de nieuwe woonvisie van stadsdeel centrum
wordt, indien de Woonvisie Amsterdam tot
2020 wordt gevolgd, ruim baan gegeven aan
de bouw van sociale huurwoningen voor
mensen met een laag inkomen. Dit ondanks
het feit dat er minder mensen met een laag
inkomen in de binnenstad wonen dan het
percentage sociale woningen, dat beschikbaar
is. De afspraak met de woningcorporaties is
ook nu nog dat 85 procent van de vrijgekomen woningen aangeboden zal worden in de
sociale sector.
D66 en de VVD – de liberalen – staan al jaren
op de bres voor o.a. de middengroepen, zoals
de werkers in het onderwijs, de verpleging en
bij de politie. Hun woonwensen worden nu
weer genegeerd. Ook bieden de woonvisies
geen enkele oplossing voor het zo genoemde
scheefwonen. Iedereen die te goedkoop
woont, mag blijven zitten en de oplossing is
blijkbaar om nog meer goedkope woningen
aan te bieden. Uitermate schrijnend is ook de
passage waarin wordt gezegd dat middengroepen met een gezin zich maar aan de
randen van de stad moeten vestigen, omdat
er voor hen geen plaats in het centrum is.
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De redactie van deze krant biedt onder meer
een podium voor discussie. Zij stelt zich daarbij onpartijdig op. Deelnemers aan een discussie zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud
van hun bijdragen. Wederhoor is in dit verband niet geboden. Reacties krijgen een
plaats in een volgende editie. De redactie
dient natuurlijk wel de spelregels en
omgangsvormen in acht te nemen, zoals die
voor deze krant statutair zijn vastgelegd.

Adverteren
in deze krant?
Als u het fijne ervan wilt weten,
zie dan onze prijsopgave:
www.jordaangoudenreael.nl
(onder ‘Adverteren’) of bel 623 72 72

GUNTERS & MEUSER bv
Al meer dan 180 jaar
DE VAKZAAK IN IJZERWAREN,
HANG EN SLUITWERK, GEREEDSCHAP

in de Jordaan
SPECIALIST IN BEVEILIGINGSARTIKELEN
Egelantiersgracht 2-6

Tel. 622 16 66
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bijna allemaal weg. Ik mis de winkel waar je
van alles kon kopen, van potloden tot petroleum. Dat is nu een galerie. Saai, saai, saai! Ik
zit graag op het terras van café het Smalle, of
in café Kalkhoven. Als ik de Westertoren zie,
voel ik me thuis. De Tweede Tuindwarsstraat
en omgeving is onweerstaanbaar met zijn winkels, restaurants, en ijssalon! Boodschappen
doe ik op de Lindengracht, want de Noordermarkt is me te duur. De lapjesmarkt op maandag is ook leuk, maar er is altijd een file.
Meestal kom ik met een paar boeken of een
kledingstuk terug.
Mensen met allerlei beroepen vind je in de
Jordaan. De politieke voorkeur voor de Jordanezen is links, er zijn veel GroenLinksstemmers.
De horeca is uit de kunst. Het Jordanese dialect
hoor ik alleen nog maar op de Lindengrachtmarkt. Heel Nederland kent de Jordaan natuurlijk, door boeken, levensliederen, films
en series. De Jordaan is altijd al een opmerkelijke buurt geweest. Theo Thijssen heeft
erover geschreven, en daarom is het terecht
dat er hier een Theo Thijssenmuseum is. Daar
ben ik vrijwilliger.
Zou de Jordaan bekend zijn door de vanouds
hartelijke manier waarop de bewoners met
elkaar om gaan?
Vroeger zeker, toen men door de armoe op elkaar was aangewezen. De huizen, straatjes en
grachtjes zijn een romantisch decor voor dramatische verhalen. Toch is er ook het lied van
Robert Long en Leen Jongewaard over ‘Die
fijne Jordaan’, waar een ‘homosueel’ niet geaccepteerd werd. Het liefst zou ik alle gedempte grachten willen opengooien, en me per
boot verplaatsen. Als Amsterdam het Venetië
van het Noorden wil worden genoemd, moet
er een hoop water bij! Vorig jaar stroomden
de kelders hier in de straat onder bij een heftige regenbui. Dat zal in de toekomst nog vaker
gebeuren, en de rioleringen kunnen dat niet
aan. Ook daarom zouden er meer grachten
moeten zijn.

Trude de Jong, schrijfster in de Jordaan

Zodra ik naar buiten ga,
gebeurt er wat
Met een klik op www.trudedejong.com vindt u het interview dat Hare Koninklijke Hoogheid
koningin Bee met haar had, en een klik op ‘Vragen en Antwoorden’ geeft alle verdere informatie
over de schrijfster (1946 geboren in Voorburg, studeerde Nederlands in Amsterdam).
Begon toen ze acht was verhalen te schrijven met tekeningen erbij. Schreef tussen 1978 en 2006
drieëntwintig kinderboeken. Boeken voor kleuters, detectives voor kinderen en boeken voor
kinderen van 12 jaar en ouder.
Trude de Jong won tweemaal de Nederlandse
prijs voor het beste kinderboek, de Zilveren
Griffel: in 1985 voor Aram en de bende van de
boomstam en in 1988 voor Lola de beer. Ze
kreeg ook een internationale prijs, de Janusz
Korckzak Literary Award voor Verboden kind,
een boek over het moeilijke leven van het meisje Erika, dat in 1946 werd geboren als kind van
een Nederlandse moeder en een Duitse soldaat. Ze kreeg de prijs omdat haar boeken de
vriendschap tussen kinderen van alle nationaliteiten en het begrip voor elkaar bevorderen.
Aardbeving
Natuurlijk wilden wij graag weten hoe zij het
vindt om in de Jordaan te wonen. Zij schreef
ons: ‘Ik ben in februari 1992 gezwicht voor een
oude woning met uitzicht op de Westertoren.

Bloemgracht 68-70, tel. 626 37 21

Fietsverhuur • hijstouw & blok
• onderdelen • sloten • accessoires
klaar-in-één-dag-reparatie-service
officieel dealer van AZOR BIKE fietsen

Banden, remmen, verlichting.
Wij zorgen ervoor dat ze
in orde zijn!

In die woning keek je dwars door het dak
heen, en de indeling was geschikt voor het
Jordaanmuseum. Drie maanden later lagen we
in bed te lezen, toen het hele huis op en neer
ging. Het leek wel een aardbeving. De volgende dag zaten er in de voor- en achtergevel
scheuren waardoor je je arm kon steken. Er
was een aardbeving geweest in Limburg. Toen
ik de gemeente belde, bleek er een dik rapport
te bestaan over hoe slecht de fundering was.
Dat had de makelaar over het hoofd gezien.
De tussenliggende jaren van kommer & kwel
sla ik graag over.
In 1999 was het hele huis gerestaureerd.
Bevend van emotie stond ik naar mijn knappe
woning te kijken. Beetje bij beetje is ook de
‘Jordaanmuseum-binnenkant’ verdwenen. Ik
heb altijd graag in de Jordaan willen wonen.
Maar de binnenstad is voor mensen met veel
poen of veel geluk. Ik heb geluk gehad. Met
veel plezier schreef ik de kinderdetective Het
mysterie van de drie aapjes. Dat verhaal speelt
zich af rondom de Westertoren. Zodra ik naar
buiten ga gebeurt er wat. Dat is een zegen
voor een schrijver die thuis werkt. Ik kom altijd
wel een bekende tegen. Ik slenter langs de
grachten en door de straatjes. Jammer dat de
buurt steeds duurder wordt. De prijzen van de
huizen zijn onbetaalbaar. Er komen veel yuppen, met wie je geen contact hebt. De geveltuinen zijn mooi, toch ik zou graag een paar
boompjes willen zien in de straten. Zodat we
als simpele straatbewoners kunnen zien welk
seizoen het is.
Onweerstaanbaar
Toen we hier kwamen wonen was dit nog een
echte winkelstraat. De winkels zijn helaas nu

Ik ben stapelgek op het carillon van de Wester.
Gelukkig kunnen we het dag en nacht horen.
De carillonconcerten op dinsdag zijn het best
te beluisteren op je eigen balkon, of in de tuin
van het Theatermuseum. Boudewijn Zwart is
de allerbeste beiaardier van de hele wereld.
Zijn improvisaties zijn fenomenaal. Soms sta ik
op mijn balkonnetje te klappen en te juichen,
en hoop dat hij dat hoort.
Een vergelijkend consumentenonderzoek naar:
‘uit welke plaats komt het leukste kind’ heb ik
nooit gedaan. Toch denk ik stiekem dat de
leukste kinderen in de Jordaan wonen. Kees de
jongen woonde er toch ook? Nou dan…’
Ada Iest
www.trudedejong.com
www.theothijssenmuseum.nl

ENERGIEK MET

MENSENDIECK
In kleine groepjes (5 pers.) wordt
getraind. Daardoor is er veel
individuele aandacht voor iedereen.
Er zijn groepen voor studenten,
dertigers, veertigers en vijftigplussers
Er wordt gewerkt aan

• CONDITIEVERBETERING
• OSTEOPOROSE
( BO T O N T K A L K I N G )
• S P I E RV E R S T E R K I N G
• C O Ö R D I N AT I E
• S T R E TC H I N G
• ADEMHALING
• O N T S PA N N I N G
na afloop is er koffie of thee
Dinsdagochtend 10.00 uur
Donderdagochtend 10.00 uur
Donderdagavond 19.30 uur
Kosten: € 42,50 p.p. per maand
Andere mogelijkheden in onderling overleg

MENSENDIECK JORDAAN
Westerstraat 238
1015 MT Amsterdam
Tel. 020-623 91 09
E-mail: margreetbouwman@planet.nl

Bijbelse
gerechten koken
en bakken in
de Noorderkerk
Op zaterdagochtend 8, 15 en 29 maart zijn
er weer spannende activiteiten voor kinderen
van 6 tot 12 jaar in de Noorderkerk. Het
thema is ‘Bijbelse gerechten’. Alle kinderen
die van koken en bakken houden, kunnen
deze ochtenden niet missen!
We gaan alles zelf klaarmaken en het zelf ook
proeven en opeten. Het is de bedoeling om gerechten klaar te maken die ook in de bijbel
staan. Tijd: van 11.00 tot 12.15 uur. Op 29
maart gaan we gezellig naar het kindermuseum van het Joods Historisch Museum. Hier is
veel te doen, te bekijken en kun je zelf ook een
challe vlechten en bakken.We vertrekken om
10.45 en zijn om 13.00 uur weer terug. Kosten
per ochtend: 3 euro. We hopen dat je komt,
welkom!!
Informatie/ reserveren:
kinderwerk@noorderkerk.org
Tel. 6266436, www.noorderkerk.nl

Drs P

‘

GEWELD IN TREINEN NEEMT TOE, lees ik tot
mijn misnoegen. Indertijd (vorige eeuw) zat ik
toch wel een paar maal per week in zo’n vervoermiddel (dat zich toen gewoonlijk aan de
dienstregeling hield), en ik placht vrij laat in
de avond thuis te komen. Heelhuids.
Slechts een enkele keer overkwam me iets
onregelmatigs. Ik had ergens in den lande
gekwinkeleerd en zat, naar behoren betaald,
met een forse ruiker alleen in de coupé. Een
jongeman naderde door de gang en stond stil
bij de deuropening. ‘Mooie bloemen,’ zei hij.
‘U heeft zeker opgetreden.’ Dat kon ik bevestigen. Daarop keek hij onderzoekend de gang
af, in beide richtingen. Er was niemand. Hij
ging tegenover me zitten, hield zijn rechterhand veelbetekenend onder zijn jasje en eiste
mijn portemonnaie op. Ik reageerde niet. ‘Ik
tel tot drie.’ Nu, ik was benieuwd. ‘Een. Twee.’
Stilte. Misschien was hij even kwijt hoe het
verder ging. In elk geval stond hij op met de
woorden ‘Nou, u heb lef’, waarna hij vertrok.
Een andere treinontmoeting was socialer. De
conducteur kwam langs en had het kennelijk
niet druk. We raakten aan de praat. Over
muziek, want daar had hij goede betrekkingen mee; hij bleek namelijk deel uit te maken
van een zangkoor – gregoriaans nog wel.
Gregoriaans is middeleeuwse kerkmuziek, en
ze gebruikten daarbij heel oude partituren,
dus met van die zwarte hoekige noten.
Serieus werk, ja.
Het is een zeer herkenbaar braaf geluid. Wat
kerkzang betreft, spreekt de Russische me veel
sterker aan – melodieus, zelfs romantisch.
Maar deze vocalist sprak met geestdrift over
zijn afdeling en beval me een kerk in FransZwitserland aan waar die prachtig werd vertolkt. De plaatsnaam weet ik niet meer.
Maanden later zat ik weer te reizen – ik meen
dat het overdag was – en dezelfde conducteur
betrad mijn coupé. Dat was een aangenaam
weerzien. Weer keuvelden we over koorzang
en wat daar allemaal bij kwam kijken. En er
verscheen een collega van hem, die warempel
ook gregoriaans zong, in een ander koor
weliswaar. De conversatie – ik luisterde zwijgend – werd vakkundig. Van een bepaalde
passage merkte mijn eigen conducteur op dat
die als volgt luidde: ‘La la la la la la la la la.’ Ik
bespaar u de notatie. Conducteur 2 bestreed
dit: het was la la la la la la la la la. Nee hoor,
zo stond het niet in het boek. Nu, dat was dan
zeker een latere uitgave. Ze praatten welgemanierd, maar bleven het oneens.
Bij de Nederlandse Spoorwegen hoor je nog
eens wat.
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Kort verblijf, langdurige overlast
opzicht het beeld. De vereniging dringt er bij
B&W op aan voor short stay een termijn van
minimaal twee maanden aan te houden. Léon
Vlasblom licht toe: ‘Overlast kan zo geminimaliseerd worden. Handhaving van het toezicht
op short stay is beter mogelijk. En het trekt een
heldere grens tussen een hotel- en pensionfunctie enerzijds en woonruimtefunctie anderzijds’. De huurdersvereniging is ook niet enthousiast over short stay omdat het woningonttrekking betekent, ook al betreft het de
geliberaliseerde sector. Het ombouwen van
leegstaande bedrijfspanden is volgens haar
een goed alternatief.

Huurdersvereniging Amsterdam (HA) vindt
het onbegrijpelijk dat voor short stay een minimale termijn van één week wordt voorgesteld door B&W. Short Stay is een vorm van tijdelijke verhuur van woningen, gericht op expats (mensen uit een ander land of een andere
cultuur, die hier tijdelijk verblijven) en buitenlandse studenten. Wekelijks wisselende buren
leidt volgens de huurdersvereniging tot onnodig veel overlast voor omwonenden.

Werkgroep Kunst & Cultuur

Twee lezingen: woningen voor
het ene en voor het andere volk

Huurdersvereniging Amsterdam is hoogst verbaasd dat B&W voorstellen een termijn voor
short stay van minimaal één week in te voeren.
Voorzitter Léon Vlasblom: ‘Terwijl short stay
met name bedoeld is voor expats en buitenlandse studenten, leidt een dergelijke korte
termijn zonder twijfel tot een overwegend
toeristische invulling. Verhuur voor één week
leent zich uitstekend voor hotel- of appartementgebruik. Overlast verzekerd!’
B&W laten weten dat een toerist gemiddeld
1,77 dag in Amsterdam verblijft. Dit is voor de
Huurdersvereniging Amsterdam geen argument om te denken dat toeristen geen gebruik
zouden maken van short stay. Vele dagjestoeristen vertekenen volgens de vereniging in dit

De huidige marktdruk heeft een toename van
het aantal geliberaliseerde huurwoningen tot
gevolg. B&W stellen dat het bij short stay gaat
om 10 procent van deze woningen, ofwel 825
woningen. De Huurdersvereniging Amsterdam
dringt er bij de gemeenteraad op aan 825 als
definitief aantal aan te houden, zodat short
stay niet toeneemt bij een stijging van het aantal geliberaliseerde woningen.
e-mail: info@huurdersvereniging-amsterdam.nl
www: huudersvereniging-amsterdam.nl

Woningbouw voor de min- en voor de meer vermogenden van de Westelijke
Binnenstad: dat zullen de thema’s zijn van de twee laatste lezingen van de serie van
zes die voor het seizoen 2007-2008 in Café Duende door de Werkgroep Kunst &
Cultuur op het programma zijn gezet. Twee projecten voor de huisvesting dus, maar
met een ontwikkeling tussen de twee van anderhalve eeuw.
‘En was het nog maar 1854’ zou je bijna denken als je van het Bickerseiland, waar het zicht
op het recent volgebouwde Westerdok zich
ontvouwt, afdaalt naar de 1e Passeerdersdwarsstraat. In dat jaar en in dat straatje werd
het eerste project opgeleverd van ordentelijk
geachte woningen voor de werkende man.
Dat was lang vóór de Woningwet van l901,
zoals even later ook de sociale woningcomplexen in de Planciusstraat en in de Willemsstraat, om alleen de bekendste projecten te
noemen. Bij gebrek aan overheidszorg in deze
sector waren het groepjes van wat meer vermogende, maar sociaal geïnteresseerde particulieren die hier iets van de grond hadden gebracht. Het resultaat van hun werk staat er
nog steeds en verdient een monumentenstatus.

Hans Sizoo en Marlette van Kleef (Werkgroep
Kunst & Cultuur) tijdens de prijsuitreiking

Vereniging
tot behoud
van de Jordaan
Op 19 december jl. werd op de ledenvergadering onder meer gesproken over het opzetten
van een website voor de vereniging. Het financieel verslag moest helaas uitgesteld worden
tot de volgende vergadering, waarop tevens
bestuursleden worden gekozen. Overigens
hebben wij grote behoefte aan mensen met
enige bestuurskracht, die wat tijd hebben om
de vereniging in goede banen te leiden. U
kunt zich hiervoor aanmelden bij het wijkcentrum, tel. 6237272, 1ste Laurierdwarsstraat 6,
info@jordaangoudenreael.nl
De Vereniging Tot Behoud van de Jordaan
heeft ook het laatste jaar weer de bouwplannen in de gaten gehouden en zal daar verslag
van doen in de komende Nieuwsbrief. Grote,
nieuwe zaken zijn er de laatste tijd niet bij,
ook niet bij ruimtelijke ordening. Wel een paar
zaken die al ver in de molen zitten, en dus niet
meer te beïnvloeden zijn.
U kunt lid worden van onze vereniging door
€ 7,50 te storten op girorekening 6795099.
Theo Hoff

Allicht waren de woningen, die inmiddels alle
gerenoveerd zijn, voor onze begrippen klein
en weinig comfortabel. Maar ellendige krotten
waren het niet en wie iets weet van het woongenot dat honderd jaar terug in onze buurten
werd gesmaakt, waar toen een vijfvoud woonde van het aantal bewoners van nu, signaleert
alleen de verbetering. En bovendien: van buiten bekeken zien die wooncomplexen er nog
altijd prettig uit.
Hoe prettig is het aanzien van de nieuwbouw
op het Westerdok? Laat ik mijn mening nog
even voor me houden. De lezing over de
Volkswoningbouw (en nog aardig wat meer)
vóór 1900 in de Jordaan en de Gouden Reael,
op zondag 17 februari te houden door de kenner bij uitstek Minne Dijkstra, zal op zondag 16
maart worden gevolgd door een lezing over
de bebouwing die haar voltooiing nadert op
het Westerdokseiland, te houden door de projectmanager van de bebouwing van de gehele
zuidelijke IJ-oever Kees van Ruijven. En wie
weet hoeveel moois hij ons over de opzet en de
uitvoering van deze zwarte parel aan het IJ zal
gaan vertellen. En vooral: welke antwoorden
hij heeft op de vragen uit het zaaltje, die
zonder twijfel dringend zullen zijn. Eilandbewoners van de Gouden Reael, geworteld of
zojuist gearriveerd: laat de gelegenheid u niet
ontgaan. En u, Jordaners, komt kennismaken
met uw nieuwe buren. En raadpleegt allen voor
de zekerheid de cultuuragenda van dit blad.
Rigter Roegholt Prijs
En ja, dan is er ook nog dit. Wij van de werkgroep blozen er nog van. Sinds het jaar 2004
bestaat er een prijs, genoemd naar de stadshistoricus en socialist Rigter Roegholt, die elk jaar
wordt uitgereikt aan de groep vrijwilligers die
de aardigste bijdrage leverde aan de sociale
cohesie binnen de Amsterdamse Binnenstad.
En, lezers en lezeressen, raadt nu eens welke
groep dat in het jaar 2007 en volgens het oordeel van een deskundige jury bleek te zijn.
Jawel, jazeker, we kunnen er niet meer omheen – maar hoe had het ons kunnen gebeuren zonder de voordracht en de enthousiaste
lobby door Jan Marselis, onder de vrijwilligers
van onze buurt welbekend. De prijs is niet minder dan € 500,- groot. Wat te doen met dit kapitaaltje? De werkgroep wikte en woog en besloot het geld te bestemmen voor de boot die
een week of daaromtrent na de lezing over
het Westerdokseiland deze nieuwe aanwinst
voor de Westelijke Binnenstad vanaf het water
gaat bezoeken. Afhankelijk van de beschikbare tijd komt daar nog een tochtje langs de andere nieuw gekoloniseerde IJ-oevers bij. Deze
expeditie stond al op het programma, maar
niet als een expeditie om niet. Nu kan dat niet
dus wel – de toegang tot de boot zal gratis
zijn. Meer nieuws over de tocht tijdens de lezingen in Duende en in het volgende nummer
van deze krant.
Hans Sizoo

Wijziging APV
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum
heeft ingestemd met de invoering van een
aantal wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening van Amsterdam. Als gevolg
van de wijzigingen van de stedelijke APV – op
31 oktober jl. door het College van B&W vastgesteld – heeft het dagelijks bestuur nadere
regels vastgesteld voor kleine vergunningvrije objecten in de openbare ruimte.
De nadere regels en een aanwijzingsbesluit
voor kleine evenementen gelden vanaf
1 februari 2008.

Nog niets vernomen…
Beste Buurtbewoners,
Tot op heden is het lot van vereniging Ons
Genoegen nog steeds niet zeker! Wij hebben
nog steeds niets vernomen van wethouder Wil
Codrington, terwijl de raadsleden erop aangedrongen hadden, met ons te praten en op zijn
minst excuses aan te bieden. Het stadsdeel
had tot februari de tijd gekregen om een
alternatief plan – waarbij Ons Genoegen rustig in haar onderkomen kan blijven zitten – te
onderzoeken. Tot nu toe geen overleg. Ook is
het onzeker of wij in 2009 nog subsidie krijgen, heeft het een soms te maken met het
andere? Het blijkt misschien van wel!
Wij wachten af…
Tante Greet, Ons Genoegen
tel. 6262788, Elandsstraat 101

-

-

-

-

Concreet betekent dat de volgende
verruiming van de regelgeving:
Voor kleine evenementen (max. 100 deelnemers) is geen vergunning meer nodig.
Wel is er een tijdige meldingsplicht voor de
organisator en zijn de locaties waar geen klein
evenement mogelijk is nu aangewezen.
Voor de straten waar winkeluitstallingen
zijn toegestaan is de winkeluitstalling
vergunningvrij.
Het plaatsen van plantenbakken is
vergunningvrij. Er geldt een maximum
van twee plantenbakken. Verder zijn regels
voor afmetingen en doorloopruimte (1,50
meter) geformuleerd.
Reclameborden en particuliere gevelbanken
zijn, zoals ook voorheen het geval was,
niet toegestaan.
Afd. Communicatie stadsdeel Amsterdam

Sloop hoekpand Willemsstraat/
Eerste Goudsbloemdwarsstraat
In oktober heb ik als raadslid van de deelraad
centrum vragen gesteld over de sloop van het
hoekpand Willemsstraat/Eerste Goudbloemdwarsstraat aan het dagelijks bestuur van het
stadsdeel vanwege een verontrustend artikel
over deze sloop in de Jordaan&GoudenReael
van september jl.
Mijn vragen zijn in deze krant van november
gepubliceerd. Het artikel van september was
verontrustend: de sloopvergunning, die de
buurtbewoners te zien kregen van de slopers
sprak alleen over de sloop van asbest en niet
van het hele pand en deze slopers droegen
geen beschermende pakken tegen asbest.Uit
de antwoorden van het dagelijks bestuur blijkt
echter dat zowel voor de sloop als voor de asbestverwijdering een sloopvergunning is afgegeven en dat de sloop van het asbest door een
gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd.
Kortom het valt in dit geval gelukkig mee. Ook
al is het vergunningtechnisch in orde misschien
blijft het jammer dat het vroegere karakteristieke hoekpand waarin Tante Leen in zou zijn
geboren is gesloopt en dat de sloop niet is
voorkomen. Alert reageren tegen plotselinge
sloop van karakteristieke panden blijft geboden. Het voorkomen van sloop is vorig jaar wel

gelukt bij Bloemstraat 34. Voor dit pand was
op een onjuiste wijze een sloopvergunning afgegeven. Door optreden vanuit de deelraad
hiertegen is de sloop voorkomen en staat het
pand inmiddels op de monumentenlijst. Het
kan dus ook anders!
Dingeman Coumou
Lid deelraad Centrum GroenLinks

Neem de Tijd voor Yoga

Yoga vakantieweek 2008:
in Frankrijk
Prachtige omgeving (Aubenton)
18 mei tot 24 mei 2008
Vervoer, Verblijf volpension
en Workshop € 550,-

www.lydwinameerman.nl
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van de laatste inpandige huizen, zoals er vroeger vele aan gangen lagen, in de Jordaan; een
pottenbakkerswerkplaats die gebruik maakte
van de overtollige warmte van de klokkengieterij (aan de Gietersstraat). Over gangen gesproken; Mieke Krijger doet zelf onderzoek
naar de gangen aan de Willemsstraat. Ze zijn
vrijwel allemaal verdwenen (10 procent van de
oorspronkelijk 57 gangen zijn er nog). Maar
aan de forse onderbreking in de nummering
van de huizen kun je vaak nog zien waar ze
zich bevonden. ‘Toen rond 1970 de restauratie
van de Jordaan startte,’ zegt Mieke ‘zijn vrijwel alle gevels gladgetrokken en dichtgetimmerd zonder op het unieke straten- en stegenplan te letten. Hadden ze dat wel gedaan dan
had je nu een prachtig voorbeeld van een 17e
eeuwse volksbuurt gehad.’ Ze toont een van
de laatste voorbeelden waar de huidige bewoners de gang hebben gebruikt om een glazen
trappenhuis te bouwen waardoor het doorzicht behouden is gebleven.

Moeder en dochter Sijtsma

De workshop van Mieke Krijger

Jordaan schrijft eigen
geschiedenis
‘Zo gemotiveerd, zo creatief, zo vasthoudend’ – Mieke Krijger van het Jordaanmuseum komt woorden te kort om de kwaliteiten van de deelnemers van de door
haar opgezette Workshop Jordaanverleden te karakteriseren. Een workshop waarin
bewoners van de Jordaan onderzoek doen naar hun eigen achtergronden, familieomstandigheden en woonomgeving. Verslag van een geslaagd experiment.
Zaterdag 26 januari loopt een groepje van
negen mensen kriskras door de Jordaan. Op
een aantal plaatsen staan ze stil, bekijken de
omgeving en gaan bijna overal naar binnen.
Het bijzondere is dat ze in dit geval geen uitleg
krijgen van een begeleider, maar zelf hun verhaal doen van wat ze hebben ontdekt in lang
en vaak moeizaam onderzoek naar bepaalde
feiten en ontwikkelingen in de geschiedenis
van de Jordaan, die meestal ook hun eigen geschiedenis is. ‘De resultaten zijn ver boven mijn
eerste verwachting,’ zegt Mieke, bedenker, oprichter en directeur van het komende Jordaanmuseum. In dat kader is ze op zoek naar historische kennis, archieven en materiaal over de
Jordaan. En dus organiseerde ze een groep
mensen, liet ze professioneel begeleiden in het
doen van onderzoek en het maken van presentaties en ‘liet ze los’ op hun eigen geschiedenis. Het resultaat was zeer de moeite waard.
Testament
De tocht begint bij de uit 1614 stammende
‘Blauwe huizen’ op de Herengracht waar in

1624 Hans Rombouts overlijdt. Hij laat een testament na waarin staat dat studie- en andere
fondsen altijd ter beschikking van armlastige
familieleden moeten staan. Er blijken er flink
wat in de Jordaan te hebben gewoond.
Martha Sijtsma-Bosch en haar dochter Sandy,
afstammelingen van de familie, erfgenamen
en dus mensen die aanspraak kunnen maken
op de Romboutsfondsen, zoeken uit hoe de
zaken liggen. Ze komen een eind in deze eeuwenlange verwikkelingen van fraude, vriendjespolitiek en andere duistere zaken, maar
komen tot de conclusie dat ze er zelf waarschijnlijk ‘nog geen snee brood van zullen kunnen kopen’. Verder gaat de tocht, een huis op
Bloemgracht 82 is aan de beurt, waar vroeger
een koffie- en theehandel was gevestigd (waar
nog uitgebreide archieven van bestaan) en
waar in de laatste dagen van de oorlog nog
onderduikers op zolder door de Duitsers zijn
vermoord. Een huis op de Westerstraat, op de
onderste verdieping ingericht voor de zelfstandige bewoning door dementerende bejaarden, biedt aan de achterkant uitzicht op een

We komen in de Violettenstraat. Trudy Franc
deed er onderzoek naar de bewoners en de
bebouwing. Een klein straatje, vrijwel geheel
vernieuwd. Ze woont er zelf in het ‘Kasteel aan
de Loire’, nieuwbouw waarvoor de oorspronkelijke huizen tegen de grond gingen. Haar
beschrijving van de bewoners en de rij winkels,
met het café op de hoek, dat eerst Halte 22
heette en later café de Nooijer, geeft een
prachtig beeld van de echte Jordaanbewoners
van vroeger tot aan de restauratie.
Mieke’s advies: ‘Praat eerst met (oud-)bewoners en onderzoek later de bebouwing.’ Ze wil
de getuigenissen en geschiedenissen in het
toekomstige Jordaanmuseum opnemen en
zeker doorgaan met het project. ‘Mensen zijn
geweldig creatief als ze iets de moeite waard
vinden.’
Paul Reinshagen

Verdwaalde poes
Liesbet woont al jaren in een piepklein woninkje op de begane grond in de Bloemstraat.
Als je bij haar door de voordeur binnenkomt,
sta je meteen in de kamer. Het voorste deel is
haar woonkamer en haar slaapkamer. Verder
naar achteren gaat de ruimte over in een
keuken die dan weer eindigt bij de doucheruimte. Liesbet houdt erg veel van dieren,
maar helaas is het huisje veel te klein om een
huisdier te houden. Het liefst had zij een poes
willen hebben maar daar was het echt veel te
klein voor. En waar zou ze de kattenbak moeten neerzetten. Een cavia in een kooitje, dat
zou net kunnen. Ze kocht er een, maar omdat
dat diertje zo alleen was kocht ze er na een
paar weken een tweede bij.
Op een ochtend ging ze de deur uit naar haar
werk. Vlak voor haar voordeur stond een poes
klagelijk miauwen. Bijna glipte de poes naar
binnen toen ze haar deur opendeed. Ze kon
nog hem nog net dichttrekken. s’Middags was
de poes er niet meer. Gelukkig, dacht Liesbet,
die heeft zijn huisje weer gevonden. Zou hij
misschien van het balkon zijn afgevallen?
De volgende ochtend was het hetzelfde liedje.
Het leuke zwarte poesje met witte bef zat
weer droevig te klagen op de stoep voor haar
deur. Liesbet aarzelde, zou ze de poes toch
maar binnen laten? Nee natuurlijk, je neemt
niet zomaar andermans poes in huis. En bovendien was hij de vorige keer aan het einde van
de middag weer verdwenen. Naar zijn eigen
huis, dacht Liesbet. Dat zou nu ook wel weer
zo zijn. Dat was ook zo, maar voortaan was de
klagende poes iedere ochtend haar vaste bezoeker. Ze belde bij haar buurvrouw boven
aan, maar die had geen poes en volgens haar
had de man boven haar ook geen kat.
Een buurtbewoner die ze kende bleek het wel
te weten: ‘Die poes, die komt uit dat huis aan
de overkant, zie je daar dat poezenluikje in de
voordeur?’ De volgende ochtend pakte Liesbet
de poes resoluut op en propte het dier, dat
daar helemaal geen zin in had, door het poezenluikje aan de overkant. Na een dag of drie
toen ze poes weer door het luikje had gedaan
ging plotseling de deur open. De overbuurvrouw keek haar een beetje geërgerd aan:
‘Waarom doe je eigenlijk iedere dag die poes
bij mij naar binnen, ik heb al een poes en die
zwarte is helemaal niet van mij, die maakt hier
alleen maar ruzie met de mijne.
Joop Troeder
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Bartalk
EDDY TERSTALL & HENNY CRUYFF

Geert Wilders’
stomme film
Henny en Eddy gaan als leden van de stuurgroep Jordaan op bezoek bij wethouder
Geertruida Pappenheimer van Rood Links.
H - Goedemorgen, wij zijn van de stuurgroep
Jordaan... sinds wij ons voor de lol zo zijn
gaan noemen, worden we te pas en te onpas
uitgenodigd om te brainstormen. Ook door
u. En hier zijn we…
Geertruida - Die uitnodiging was van vorige
week. Er is iets tussen gekomen.
E - Is uw kanarie ziek?
Geertruida - Nee, oneindig veel erger. Wilders
gaat een film maken...
E - Ja, en, ik maak ook wel eens een film
Geertruida - Dé film... over de islam…
H - Eh, dat vinden heel naar voor u, maar we
wilden het even hebben over de
Singelgracht. Daar zit namelijk een enorme
gifbel onder en dat al sinds...
Geertruida - Heeft u niet gehoord wat ik
zei? Wilders gaat een film maken, ik ben
evacuatieplannen aan het maken... ik heb al
dagelijks telefonisch contact met de grootmoeftie van Timboektoe, gelukkig kan hij
zandzakken leveren trouwens. We laten
de Haarlemmermeerpolder vollopen, als
waterlinie... De Amsterdam Arena wordt
een noodhospitaal.
E - ??... Nou breekt mijn klomp
H - Ik dacht al, wat hoor ik daar breken…
E - Mijn klomp
Geertruida - we gaan de zendmast bij Lopik
neerhalen om te voorkomen dat de film toch
uitgezonden wordt, we hebben al zestig
Polen ingehuurd om alle kabels rondom
Amsterdam uit de grond te trekken, en daarmee hebben we een waterleiding geraakt,
maar dat is niet erg, omdat we toch de
Haarlemmermeer zouden laten vollopen..
H - Ja dat is dan vast een beginnetje he…
maar ik wil het ook nog even hebben over
openbaar vervoer over de grachten... dat ook
in de deelraad Centrum een aanlegsteiger
komt bij de Appeltjesmarkt bij de
Elandsgracht. Door die milieuvriendelijke
boten…
Geertruida - Hebben jullie het dan niet gehoord, naïeve stervelingen? Wilders gaat een
film maken. Een film!
E - Een stomme film? Of eentje met geluid?
Geertruida - Neeeee... niet ook nog met geluid, dat gaat te ver. Ik trek het niet
meer…Het wordt me te veel, Aaaahhh...
Gillend rent ze de gang op
E - Rare mevrouw
H - Ik denk dat het de overgang is
E - Nou... laten we dan maar een biertje gaan
pakken. Ik heb zoals ik zei ook trouwens een
film gemaakt. Komt augustus uit
H - Met geluid?

Kinderconcert
in de Noorderkerk
Op vrijdag 15 februari van 19.00-20.15 organiseert het team Kinderwerk Jordaan in samenwerking met de Muziekschool Amsterdam
weer een kinderconcert in de Noorderkerk.
Voor jong en oud zullen kinderen hun uiterste
best doen om iets moois te laten horen. Het is
een gevarieerd programma. Er is een ensemble, een jongenskoor en er zijn kinderen die
een instrument bespelen. Toegangsprijs vanaf
12 jaar € 2,50; kinderen gratis. Na afloop is er
voor iedereen wat te drinken.
Informatie/reserveren, e-mail:
kinderwerk@noorderkerk.org.
Tel. 6266436, www.noorderkerk.nl
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Planciusstraat hoek Tweede Breeuwersstraat

Nostalgische rondgang
door Planciusbuurt (2)
In oktober vorig jaar kwamen zes meisjes en zeven jongens van rond de zestig bij
elkaar. Allen geboren rond het einde van de Tweede Wereldoorlog en opgegroeid in
de Planciusbuurt. In 2006 kwamen zij voor het eerst sinds veertig jaar weer bijeen.
Beide ontmoetingen vonden plaats onder de Haarlemmerpoort. De reünisten gingen
een kijkje nemen in de buurt waar zij hun jeugd hadden doorgebracht. Eén van hen,
Wim Huissen, schreef een verslag van de wandeling, waarvan hier de tweede – en
laatste – aflevering.
Planciusstraat tussen de Eerste en Tweede
Breeuwersstraat. Middenblok: Aan de overkant op de andere hoek was ook een kruidenierszaak van Bruins en later van Meijer. Op
nummer 47 was het café van mevrouw Van
Bloemen. Daar was het regelmatig onrustig.
De arbeiders, met name die van de scheepswerf van de NDSM en uit de houthaven, gingen dan vanuit hun werk naar café Bloemen
om een borreltje te pakken. Dat werd vaak
verrekend op vrijdagmiddag als de arbeiders
hun loon hadden gehad. Ze bleven dan ook
wat langer hangen dan verwacht en werden
dan vaak dronken door hun vrouwen uit de
kroeg gehaald, omdat die bang waren dat de
mannen het weekloon verzopen, wat regelmatig gebeurde.
Op nummer 43 was de melkwinkel van Laan en
daarnaast de dameskapperszaak van Herman
Carstens. Ik woonde samen met mijn ouders en
broer Jurrie op 3-hoog. Op nummer 39 was
eerst de uitdragerij van Gerrit Smit, met een

bonte verzameling van allerlei tweedehands
artikelen. Later begon zijn zoon Ger er een
sierviswinkel met veel aquaria in alle maten.
Daarnaast op nummer 37 was de boekwinkel
van de familie Vahrmeyer. Daar kochten we
stripboekjes van onze jeugdheld Akim, een
soort Tarzan. Ook was daar een bibliotheek
van oude boeken en dat kon je ruiken ook.
Op nummer 35 was in het souterrain een pedicure en een heilgymnast. Wij zeggen tegenwoordig fysiotherapeut, maar ik vond dat altijd al een vreemde naam waarbij ik me niets
kon voorstellen.
Op de hoek met de Tweede Breeuwersstraat
op nummer 31 was de sigarenwinkel van de
weduwe Wurms. Ook daar was een eeuwige
vlam en zij had een telefooncel. Daar kon je
bellen, want bijna niemand had toen thuis telefoon. En de dichtstbijzijnde telefooncel was
op het Nassauplein. Dus bij mevrouw Wurms
was het makkelijk om voor een dubbeltje te
bellen. Later kwam daar nog een platenzaak
van Jan Peters in.

ingezonden mededeling

ADVOCATENKANTOOR

Seegers & Lebouille

VVD-fractie Amsterdam
Stadsdeel Centrum

De VVD luistert
Bel of mail voor een afspraak
voor ons spreekuur op:
18 juni, 16 juli,
24 september, 15 oktober,
19 november, of 17 december
Van 18.30 uur tot 20.00 uur
Haarlemmerplein 15
Tel. 020-5524560,
Hans Mensink 06-54968555
en Olga de Meij 06-23720444
vvd@centrum.amsterdam.nl
www.vvdcentrum.nl

Met problemen op het gebied
van huur van woon- en
bedrijfsruimte, werk en ontslag,
uitkeringen, verblijfsvergunningen, huwelijk
en echtscheiding,
letselschade en strafrecht
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

Planciusstraat van de Tweede Breeuwersstraat
tot aan de Zoutkeetsgracht: In de Planciusstraat voorbij de Tweede Breeuwersstraat was
op nummer 25 een schoenmaker. Verder was
er een plasticfabriek, een aannemingsbedrijf,
een knikkerfabriek, een atelier van de
Nederlandse Confectie Industrie, dat vooral
kleding voor C&A maakte. Op nummer 1 was
vroeger een zeer klein café, dat populair was
bij schippers en zeelui. Als er buitenlandse marineschepen waren aangemeerd op het
Steenen Hoofd, was het daar altijd behoorlijk
druk. Boven het café en de 6 volgende panden, genummerd 1A t/m 1F, zijn nog steeds
mooie woningen. Het zijn ruime woningen
met een erker en aan de achterzijde veranda’s.
Onder deze woningen waren en zijn nog
steeds kleine garagebedrijfjes. Het valt natuurlijk gelijk op dat de huizen daar genummerd
zijn van 1A tot en met 1F. Op dat terrein moet
vroeger iets anders gestaan hebben, en dat
klopt. Vroeger stonden hier de pakhuizen ‘de
Dageraad’. Hierin lag mout, een product om
o.a. bier van te maken, opgeslagen. Deze pakhuizen zijn in vlammen opgegaan op 25 januari 1903. Ook was in dat rijtje een gereformeerde kerk, waar ’s zondags kerkdiensten
werden gehouden, zoals ook in de kerk van de
Nederlands-Hervormde Gemeente op nummer
69/71. Maar in het gebouw ‘De Arend’ op de
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hoek van de Planciusstraat werd ook een kerkdienst gehouden voor de schippers.
Wat opvalt in deze opsomming van winkels en
bedrijfjes in onze buurt, is dat er veel cafés
waren (4), alle strategisch op een hoek! Verder
waren er 3 melkwinkels (terwijl er in de
Sloterdijkstraat en op de Houtmankade ook
nog melkzaken waren), 3 schoenmakers (want
de gebroeders Van Zelst zaten op de hoek van
de Nieuwe Teertuinen en de Eerste Breeuwersstraat), 3 sigarenwinkels, 4 kruidenierszaken
(want in de Eerste Breeuwersstraat zat op
nummer 8 de Végéwinkel van Piet Vree). Dus
veel dezelfde soort winkels. Daarbij kwam ook
nog dat er een grote verscheidenheid aan winkels in de buurt was, met name in de
Barentszstraat en op de Haarlemmerdijk. Maar
er woonden in onze tijd dan ook honderden
gezinnen met veelal veel kinderen.
Zo hebben we onze jeugd weer als een film
voorbij zien gaan, en dat willen we later zeker
nog eens overdoen.
We zijn op zoek naar buurtgenoten van onze
leeftijd, die dit ook graag willen meemaken.
Zij kunnen met mij contact opnemen
onder telefoonnummer 06-25 575 114
of via e-mail huissen.wim@planet.nl.
Wim Huissen

Nieuwe
buurtregisseur
op de Eilanden
Geachte lezer,
Het is mij een genoegen om mij, vanaf deze
plaats, voor te mogen stellen als de buurtregisseur voor de Eilanden. Mijn naam is Richard
Hoogenboom, getrouwd en vader van twee
kinderen. Na mijn eerste opvoeding van drie
jaar bij Defensie, afdeling geleide wapens bij
de Luchtmacht, trad ik in 1980 in dienst van de
toenmalige gemeentepolitie Amsterdam.
Gepokt en gemazeld in het oostelijk deel van
Amsterdam, startte ik in januari 2001 als buurtregisseur bij het wijkteam IJ-tunnel, met het
verzorgingsgebied de Oostelijke Eilanden,
Katten- en Wittenburg. Mijn ervaring van de
afgelopen jaren in dit gebied kan ik goed gebruiken in de uitdaging die nu voor mij ligt.
Het fenomeen buurtregie valt niet meer weg
te denken uit de huidige organisatie van de
politie. Terwijl in de politiek thans de discussie
gaande is over wel of geen nationale politie,
heeft het korps Amsterdam-Amstelland de politie weer een gezicht weten te geven op
buurtniveau. Wat mij betreft blijft dat ook zo.
Als buurtregisseur ben je natuurlijk niet alleen
maar een naam of een gezicht. Ik ben u waar
nodig/mogelijk van dienst en ik behoor te
weten wat er in een buurt speelt of nog gaat
spelen. Ik kan dit niet alleen, ik vraag u dan
ook om samen met mij de oren en ogen van de
buurt te zijn en waar mogelijk een actieve rol
te vervullen, waarbij u uw eigen verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat.
Het doet mij deugd wederom in een buurt te
werken met actieve, betrokken en vooral ook
mondige buurtbewoners en ondernemers. Op
die manier blijf ik ook scherp.
Op straat zijn in de buurt, het liefst op de fiets
of te voet, heeft mijn prioriteit. Daarnaast zul-

len wij elkaar vast wel een keer tegenkomen
bij een vergadering, evenement of andere bijeenkomst in de buurt. Schroom niet en spreek
mij aan.
U kunt mij bereiken via het nummer 09008844 en eventueel een bericht achterlaten,
of via het e-mailadres
Richard.Hoogenboom@Amsterdam.Politie.nl
Dagelijks werk ik vanuit het wijkteam
Raampoort, Marnixstraat 148, 1016 TE
Amsterdam. Ook is het mogelijk om mij te
ontmoeten op het spreekuur van de politie.
Dit wordt gehouden iedere donderdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur in de
Haarlemmerstraat 132-136 in buurtcentrum
‘Straat & Dijk’. Als ik hier niet zit, dan wordt u
te woord gestaan door collega-buurtregisseur
Fred Sterk of Harold van Dam.
Graag tot ziens,
Richard Hoogenboom

Bouwer Heijmans bereid tot
aanpassen plan Haarlemmerplein
Deze keer was het de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den
Haag die zich over de bouwvergunning van
het Haarlemmerpleincomplex mocht buigen.
Na de uitspaak van de bestuursrechter op de
Parnassusweg, dat de gevelhoogte de maximale speelruimte van 20 centimeter aan alle
zijden ruim overschrijdt, stopte de bouw niet.
Alle partijen: bouwer Heijmans, het Dagelijks
Bestuur van stadsdeel Centrum, overbuurman
Paul Gofferjé en stichting de Groene Reael gingen naar Den Haag om een voorlopige voorziening aan te vragen. Deze kwam op 16 januari jl. en luidt: Omdat bouwer Heijmans heeft
verklaard dat ze de eerste 9 à 10 maanden niet
zullen beginnen met de bovenste bouwlaag en

een aanpassing nog mogelijk is, hoeft het DB
nog geen nieuw besluit te nemen inzake de
bouwvergunning en mag Heijmans op eigen
risico verder gaan met het bouwen van de parkeergarage voor 203 auto’s, 91 woningen,
waarvan 24 aanleunwoningen (WIBO), en diverse commerciële ruimten. De Raad van State
heeft beloofd om te proberen de uitspraak in
de bodemprocedure – de definitieve beslissing
– vóór 1 september 2008 te doen. De overige
bezwaren zijn de overschrijding van de
Europese normen voor de luchtkwaliteit, het
uiterlijk en materiaalgebruik en het bordes
voor het gebouw. Hierin ziet de Raad van State
geen aanleiding om de bouw stil te leggen.
Ellie Pronk
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De taal van de Jordaan

sch, dat gebeurt met een welhaast ijzeren consequentie: skip, skipper, skeipe, skink in enz.
(schip, schipper, schepen, schenk in). Het gebeurt ook tussen woorden, bijvoorbeeld in de
zin: ‘In de Schelde zwemmen is gevaarlijk’, het
onderstreepte deel klinkt als is kevaorlek. Op
Kattenburg kwam het verschijnsel helemaal
niet voor, in de Spaarndammerbuurt in één
geval skèùt naast schèùt (schuit).
De z.g. ‘lange ij’ klinkt in de Jordaan als aa:
raap (rijp), vaaf (vijf), waan (wijn); het
Kattenburgs heeft réép, faaf, wèèn en de
Spaarndammerbuurt rèèp, fééf en wéén .
Interessant met betrekking tot de ij-klank zijn
de uitkomsten van het zinnetje ‘er waren vijf
prijzen’. De Jordaan: vaaif praaize, Kattenburg
faaf praase en de Spaarndammerbuurt fééf
préése. De a van maakte is in de Jordaan ao
(maokte), op Kattenburg a (makte) en in de
Spaarndammerbuurt aa (maakte). Kaas klinkt
in de Jordaan en in de Spaarndammerbuurt als
kaos, op Kattenburg als kaas.

(4)

In de vorige afleveringen hebben we gezien dat er in de 19de eeuw veel belangstelling was voor de Amsterdamse volkstaal. Deze had zich in de loop der tijden
ontwikkeld van een Noord-Hollands dialect tot een stadsdialect. Aanvankelijk sterk
buurtgebonden, maar geleidelijk aan meer sociaal bepaald, werd het de taal van
de z.g. lagere volksklassen.
We hebben gewezen op de dialectkaart van
Johan ter Gouw, met maar liefst 19 verschillende dialecten. Helaas ontbraken de harde taalkundige feiten. We zien dan ook een paar jaar
later, eerst in 1879 en vervolgens in 1895, als in
Nederland door het Aardrijkskundig genootschap de eerste grote algemene dialectenquêtes worden gehouden, dat deze opvatting
geen steek houdt. Een van de Amsterdamse
medewerkers aan deze enquête, mr. W.W. van
Lennep, die zelf onderzoek naar het Amsterdams had gedaan, merkt het volgende op: ‘De
ondergetekende ….. heeft geen onderscheid
gemaakt tusschen Kattenburgsch, Haarlemmerdijksch en Jordaansch, omdat deze drie
spraakverscheidenheden, zooals hem uit vroeger onderzoek is gebleken, niet goed meer te
onderscheiden zijn.’
Maar Justus van Maurik laat naar aanleiding
van het onderzoek van 1895 weten: ‘In de
Jordaan spreekt het volk anders dan op
Kattenburg en op Oostenburg zelfs is het dialect nog verschillend met dat van het vlak er
naast liggende Kattenburg.’ Hij doelt dan op
het feit dat de uitspraak der woorden in de
Amsterdamse wijken zo verschillend is: ‘bijvoorbeeld hois-heuis-huijs-huis; sterreve-sterve-strerreffe-sterfe.” En dat is nu nog zo, met
dien verstande dat men in dezelfde buurt verschillende uitspraakvarianten kan beluisteren
van dezelfde klank. Maar daarover later meer.
Als in 1930 het dialectonderzoek gecentreerd
wordt in een eigen wetenschappelijk onderzoeksinstituut, het z.g. Dialectenbureau, de

voorloper van het tegenwoordige Meertens
Instituut, beroemd geworden door de romancyclus van J.J.Voskuil, krijgt de Amsterdamse
taal opnieuw aandacht.
Modern onderzoek
In 1969 verscheen binnen de Reeks Nederlandse Dialectatlassen deel 13: Dialektatlas van
Noord-Holland. Het deel was samengesteld
door dr. Jo Daan, hoofd van het Dialectenbureau. De Reeks Nederlandse Dialectatlassen
is een van de grootste ondernemingen uit de
geschiedenis van het dialectonderzoek binnen
het Nederlandse taalgebied. Met behulp van
een uitgebreide vragenlijst, ruim 140 vragen in
de vorm van zinnen en losse woorden, wilde
men een overzicht krijgen van de klanken van
de verschillende Nederlandse, Friese en
Vlaamse dialecten.
Jo Daan maakte voor Amsterdam drie verschillende opnames en wel van Kattenburg,
Spaarndam en de Jordaan. Ze deed dat rond
1950. Amsterdam was toen al volop in beweging, maar men nam aan dat iets van de oude
dialectverschillen in verschillende wijken nog
aanwezig was. De opname van de Jordaan
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Jan Steen: Zelfportret met luit
springt er echt uit; Kattenburg en de
Spaarndammerbuurt lijken veel op elkaar en
vertegenwoordigen het wat algemenere PlatAmsterdams. Voor de Jordaan beschikte dr.
Daan slechts over één zegsman, Willem Bruyn,
beter bekend als de muzikant ‘Ome Willem’;
ten tijde van de opname was hij 69 jaar oud.
‘Zegsman gaf er de voorkeur aan, geen andere
zegslieden naast zich te hebben. Kent uitstekend Jordaans.’
Wat vooral opvalt in het dialect van de
Jordaan van rond 1950 is de uitspraak sk voor

De uitspraak van e in leven, gebleven, hemel
en kerel vertoon ook de nodige variatie; de
Jordaan heeft leeive, heimel, gebleeive en keeirel; Kattenburg leeive, heemel, gebleeve en
keerel en de Spaarndammerbuurt leeive, heeimel, gebleeive en voor kerel wordt gouser gegeven. Veel variatie vertoont ook de uitspraak
van de Nederlandse ui-klank: uit klinkt als èùt
in de Jordaan en de Spaarndammerbuurt, als
eut op Kattenburg, terwijl in de Jordaan wel
buite (buiten) wordt gezegd, op Kattenburg
beuti en in de Spaarndammerbuurt bèùte.
Jan Berns

Martin Pluimers’ Buurt & Bickels
Bickerseiland vormt een eeuwenoud, rafelig
stukje buitenrand van historisch Amsterdam.
Watervlaktes, een massieve spoordijk, torenhoge bouwsels en veelal doodlopende straatjes benadrukken zowel de grenzen als verborgenheid van de Bickerse buurtgemeenschap.
In de fotorubriek ‘Buurt & Bickels’ portretten
van haar bewoners die ziel en smoel geven
aan dit eiland in Mokum.

gracht als grens en hygiëne & lieve vrede als
huisregels. In kort contact met de buurtregisseur ziet Sam glimlachend toe op handhaving.
De laatste jaarwisseling in het paradijs was een
feest van honderden zielen en een traditioneel
vette fik. ‘Geen vuiltje aan de lucht, kwestie
van uitnodigen en handhaven van vrijheid’,
zegt Sam, zijn oversized goudvissen en undersized hondjes kijken instemmend toe.

Sam Politon is beeldend en bewegend kunstenaar en zijn kunsten doen toverkracht vermoeden. 20 jaar geleden is Sam op de noordkop
van Bickerseiland geland. Rond deze plek is
nice and easy à la Sam een paradijs voor de
buurt verrezen en daarom voor iedere ziel toegankelijk. Bickersbuurtparadijs heeft een
reuze treurwilg als plafond, een skatebaan
plus bloementuin als vloerbedekking, een

De ziel van Sam kent verre tochten en treffend
toeval. Gedwongen door WOII meerde het getorpedeerde schip van zijn Menadonese vader
aan bij zijn moeder te Liverpool, Engeland.
Daar moest Sam dan ook geboren worden.
Herintreding van de wereldvrede bracht hem
vanaf 3-jarige leeftijd naar Amsterdam, langs
alle stadsdelen en uiteindelijk zijn vrouw
Jeannette op Bickerseiland. Djai en Toshi zijn

hun jongens, geboren en getogen bickels. Djai
is in de leer als militair om vrede te herstellen en
als die hersteld is, verkoopt Toshi skateboards.
Sam’s balans- en bewegingskunst is niet alleen
in zijn zoons of het buurtparadijs herkenbaar
maar ook in zijn sierlijke schilderijen en bewegingsleer. Iedere zondag, klokslag acht doceert
Sam free Tai Chi voor een hechte groep aan de
oevers van het buurtparadijs. Daar waar Sam
gaat, zeg maar, komen mensen vredig bewegend samen. Binnen enige tijd zullen Sam en
gezin een eerste bezoek brengen aan de geboortegrond van zijn vader, Menado te
Indonesie, en is de balans in ook zijn beweging
weer terug. Sam kan toveren, rond de noordpool van Bickerseiland is er niets wat daar niet
op wijst.
Woord en beeld: Martin Pluimers
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de gemeenten over de sociale woningvoorraad negeren om oppositie in lastige buurten
te kunnen breken.
De Bewonerscommissie Groenmarkt zag goede
redenen om de publiciteit te zoeken toen ze
deze strategie van Ymere doorzag. Elke
Amsterdamse krant had oog voor onze zaak
en publiceerde er duidelijke meningen over.
Nadat alle lokale media hun lezers geïnformeerd hadden, probeerde ‘Actie Zoeklicht’ de
buurt ‘te zuiveren’. De meeste bewoners vermoeden dat Ymere daarachter zat. De ambtenaren van ‘Actie Zoeklicht’ bonkten op de deuren en vroegen om de identiteitsbewijzen van
de bewoners. Een bewoner die zonder winstoogmerk voor een korte periode een ander in
zijn huis had laten wonen, werd zwaar beboet
en moest zijn woning afstaan.

Marnixstraat 200-220 op Monumentenlijst

Na zeven jaren
’knokken voor de buurt’
De bewoners van drie woonblokken aan de Groenmarkt vochten er zeven jaar lang
voor om gezien te worden als een volwaardige partij die mee wilde denken over de
toekomst van hun buurt. De gemeente honoreerde die vurige wens. Eigenaar
woningcorporatie Ymere deed dat niet.
Als het alleen aan Ymere zou liggen, dan zouden de panden morgen tegen de vlakte gaan.
Maar dat kan sinds drie maanden niet meer.
Het waren de rapporten van een aantal architectuurhistorici, die de gemeente ertoe brachten Marnixstraat 200 t/m 220 voorgoed op de
monumentenlijst te zetten. De grondslag van
die beslissing was het feit dat de drie woonblokken de gloriedagen van de voormalige
groente- en fruitmarkt van Amsterdam weerspiegelen… afblijven dus!
De meeste bewoners vinden dit voorlopig een
mooi resultaat. Temeer omdat er nu eindelijk
reële mogelijkheden liggen om plannen te
maken voor de Groenmarkt van de toekomst.
Daar was het per slot van rekening zeven jaar
geleden allemaal om begonnen! Er zijn ook
bewoners die de monumentstatus een mager
resultaat vinden. Zij worden langzamerhand
bitter onder de stroperigheid van het beïnvloedingsproces, en zijn teleurgesteld over het uitblijven van het noodzakelijk onderhoud aan
hun woningen. Dat is ook niet zo verwonderlijk want de meesten kennen de consequenties
van het wonen in een monument niet. Ook
moet men het verweer dat Ymere tegen deze
bestuurlijke beslissing voert nog even afwachten. Een verweer dat overigens weinig kans
van slagen heeft.
Winstbejag
Wat is er de afgelopen jaren gebeurd aan de
Groenmarkt? Zeven jaar geleden besloot de
buurt zich te organiseren. De Groenmarkters
kozen een vertegenwoordiging en noemden
haar ‘Bewonerscommissie Groenmarkt’. De bewonerscommissie heeft continu een intensieve
lobby gevoerd en invloed weten uit te oefenen
op zowel het stadhuis als aan de onderhandelingstafel met Ymere. Het hoofddoel daarbij
was toch vooral zelf de toekomst van de buurt
te kunnen bepalen. De bewoners wilden
weten hoe de buurt er in de toekomst uit zou
zien, wie er zouden gaan wonen en wat er in
hun buurt te doen zou zijn.
Aan de onderhandelingstafel met Ymere bleek
al snel dat elk voorstel of initiatief van de bewonerscommissie op voorhand werd afgewezen. Daarmee werden impliciet alle Groenmarkters buitenspel gezet. Al hun mooie plannen ten spijt. Want ‘mensen die mee willen
denken, kunnen onze financiën schaden en
zijn dus eng’, moeten ze in de directiekamer
bij Ymere gedacht hebben.
De trieste conclusie moest daarom steeds weer
zijn dat Ymere als geprivatiseerde woningcorporatie haar sociale doelstellingen volledig
had ingewisseld voor ordinair winstbejag. Dat
kwam tot uiting in de manier waarop Ymere
met haar bewoners omsprong. En dat was niet
misselijk! Zelf toen het merendeel van de bewoners bereid was de woningen te verlaten

voor de sloop ervan, weigerde Ymere te berekenen hoe hoog de huurprijzen zouden worden van de woningen waarin ze terug zouden
keren. Daarmee werden alle bewoners feitelijk
vogelvrij verklaard.
Lokale media
Omdat de Groenmarkters niet op hun achterhoofd gevallen zijn en onderling solidair wisten te blijven, weigerde de buurt vervolgens in
dit scenario mee te gaan. Ze werden door
Ymere slechts gezien als ‘een lastig en onrendabel gezelschap dat zo snel mogelijk van de
Groenmarkt verjaagd moest worden’, in plaats
van een hechte en vooruitstrevende ‘burengroep’ die samen het beste van hun stukje stad
wilde gaan maken. Daarna beging Ymere op
de Groenmarkt onwettige praktijken, toen ze
antikraakcontracten afsloot met nieuwkomers
in de buurt. Dat is een beproefde constructie,
waarbij woningcorporaties hun afspraken met

Gebreken en onzekerheden
Nu de drie panden uiteindelijk op de monumentenlijst staan, zal Ymere zorg moeten
gaan dragen voor de woningen, of ze dat nou
leuk vinden of niet. Het feit blijft dat er nog
steeds een groot aantal onzekerheden en gebreken aan de woonsituatie van de Groenmarkters bestaan en dat deze nog steeds niet
zijn verholpen. Het is alweer anderhalf jaar geleden dat Ymere een brief stuurde waarin
een kleine opknapbeurt beloofd werd op basis
van een inventarisatie van het achterstallig onderhoud. Dat is nooit gebeurd. De opstelling
van Ymere is tamelijk onbegrijpelijk als je bedenkt dat verkrotting de corporatie nu alleen
nog maar op kosten kan jagen. Aanvankelijk
heeft de huiseigenaar de panden bewust
willen laten verkrotten in de ijdele hoop daarmee snel een sloopvergunning bij de gemeente af te kunnen dwingen. Ymere was zelfs bereid om in de rapportages aan de gemeente
bouwkundige gebreken te vermelden, die er
bij nader onderzoek helemaal niet bleken te
zijn. Sinds de panden monumenten zijn, is
Ymere verantwoordelijk voor de instandhouding ervan. Waarom gaan ze dan niet direct
aan de slag?
De meest actieve leden zijn alweer anderhalf
jaar geleden uit de bewonerscommissie gestapt. Dat had positieve redenen. Een aantal
van hen werkt nu voor ‘Project Groente-appel’.
Dat is een initiatief van een aantal experts die
samen met de gemeente fondsen werven
waarmee inspirerende ideeën voor de Appeltjesmarkt én de Groenmarkt gefinancierd kunnen worden. Deze ideeën zullen als richtsnoer
gaan dienen voor de stedenbouwkundige vernieuwingen aldaar. Daarmee is een van de
hoofddoelen bereikt die de Groenmarkters
zichzelf zeven jaar geleden stelden: ‘We willen
werken aan de toekomst van onze buurt!’
Om het succes van de afgelopen jaren ook
voor de toekomst van de Groenmarkt en haar

Marnixstraat 200-220: tweede, derde en vierde huizenblok van rechts
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bewoners te kunnen garanderen, zijn nieuwe
leden voor een nieuwe bewonerscommissie
cruciaal. Kies je voor een dergelijke rol, dan
kan je rekenen op persoonlijke coaching en
een bescheiden tegemoetkoming in je onkosten. Ook staat het goed op je C.V. als je daar na
verloop van tijd ‘lobbyist’ op kan zetten!
De Groenmarkters zien het gebeuren als ze uit
hun ramen kijken. De garageboxen die bovenop de oude groentemarkt stonden, zijn gesloopt. Nog even en de grond wordt van gif
ontdaan en bouwrijp gemaakt. Daarna verrijst
er voor vijf jaar een flat als noodonderkomen
voor hulpbehoevende ouderen.
Asterix en Obelix
Na zeven turbulente jaren hebben de bewoners ook weer nieuwkomers in hun buurt
mogen begroeten. Verzet is op dit grondgebied traditie. Ook het Aardappeloproer van
1917 is destijds in deze buurt begonnen. De bewoners konden toen niet langer aanzien dat de
aardappelen voor de handel achtergehouden
werden, terwijl iedereen in de Jordaan honger
leed. Het plunderen van de groenteboten aan
de Groenmarkt was het logische gevolg.
Ben je nieuw in de Jordaan en wil je de dynamische gemeenschap aan de Groenmarkt leren
begrijpen? Of ben je nieuw aan de Marnixstraat 200 tot 220 en wil je in de buurt opgenomen worden? Denk dan maar aan Asterix
en Obelix uit het Gallische dorp dat zo lang
weerstand wist te bieden tegen hun Romeinse
overheersers. Wat zou jij zeggen als je de
dorpsoudsten daar voor het eerst sprak?
Binnenkort vieren de Groenmarkters feest.
Vanaf het moment waarop ze aanvoelden dat
er krachten waren die over hun levens wilden
gaan beslissen, is er een hechte en saamhorige
gemeenschap ontstaan. Dát – en de resultaten
van de afgelopen jaren – is een feestje waard!
De Nieuwe Bewonerscommissie Groenmarkt
Informatie: tel. 6237272

Bewonerscommissie
houdt eigen enquête

Krachtig
signaal
‘Marnix ÉÉN’
aan Ymere
Woningbouwvereniging Ymere is plannen
aan het ontwikkelen voor de identieke
woningblokken die gelegen zijn aan Marnixstraat en Marnixkade vlak bij de Bullebakbrug. Deze panden stammen uit het eind
van de 19de eeuw en grenzen aan het oude
schoolgebouw waar nu Demmenie een
winkel heeft.
Een eerste inventarisatie onder de bewoners
heeft uitgewezen dat het merendeel naar tevredenheid woont, afgezien van de voor oude
panden gebruikelijke mankementen als vochten geluidsoverlast en een gebrekkige isolatie.
Omdat de bewoners grosso modo hun woning
willen blijven bewonen, ook na een renovatie,
is met meerderheid van stemmen besloten om
de bewonerscommissie ‘Marnix ÉÉN’ op te richten, zodat een krachtig signaal kan worden afgegeven aan de woningbouwvereniging. In
het hele blok is sprake van 22 wooneenheden.
Inmiddels heeft de bewonerscommissie een
eigen enquête gehouden onder de bewoners
om er achter te komen wat er leeft. Aan de
hand van deze gegevens zal met Ymere worden overlegd over de uit te voeren verbeteringen.Ymere heeft er geen twijfel over laten bestaan dat de woningen als huurwoningen zullen worden gehandhaafd, maar over de
hoogte van de huren is nog niet gesproken.
Feit is dat er wel sprake is van enig achterstallig onderhoud en woonomstandigheden die
niet altijd stroken met de wooneisen van deze
tijd. Bij de bewoners leeft de hoop dat er inderdaad verbeteringen zullen worden doorgevoerd zonder dat zij door een exorbitante stijging van de huur uit hun woningen zullen
worden verjaagd.
De bewonerscommissie hoopt dat er door onderhandeling met Ymere een positief resultaat
zal worden behaald. Positief voor de bewoners, voor Ymere en voor de buurt.
Bewonerscommissie Marnix ÉÉN
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Waarderingssubsidie voor Jordaanmuseum

Geweldig, maar niet genoeg!
Stadsdeel Amsterdam-Centrum heeft de inzet van Stichting Jordaanmuseum
gehonoreerd met een ‘waarderingssubsidie’ voor 2008. Vorig jaar, op 28 november,
sprak de stichting in bij de deelraad om haar subsidieaanvraag kracht bij te zetten.
Daarbij werd gepleit voor een voorlopig onderkomen om een aanspreekpunt te
hebben en om activiteiten te kunnen organiseren. Een plek dus om de organisatie
op poten te zetten.
Daarnaast wil de stichting verhalen vastleggen
van en over karakteristieke Jordanezen zoals
Rika Jansen, Kee Spek, Na Punt, Na Hoedendoos. Er moeten ook foto’s en objecten worden verzameld. Bovendien moet particuliere
verzamelaars (van zang & muziek en parafernalia van onder meer Johnny Jordaan, Johnny
Meijer, Tante Leen en de Alberti’s) een goede
bestemming voor hun collecties in het vooruitzicht worden gesteld. Om dit alles te kunnen
realiseren, diende de stichting bij de deelraad
een subsidieaanvraag in. Minder dan eenderde
van het gevraagde bedrag werd echter toegekend. Dat was reden om op 15 januari jl. ook
bij de Commissie Welzijn & Onderwijs van het
stadsdeel in te spreken:
‘Stichting Jordaanmuseum is erg blij met de
toekenning van een subsidie van € 5000,-.
Daaruit blijkt dat het Stadsdeel Centrum belang hecht aan de oprichting van een
Jordaanmuseum. Het bedrag is bedoeld voor
een haalbaarheidsonderzoek, maar is voor dat
doel helaas ontoereikend. Wij erkennen niettemin dat een gedegen haalbaarheidsonderzoek een voorwaarde is om er zeker van te
zijn dat een museum realiseerbaar is.
Daarnaast heeft onze stichting geld nodig om
de eigen organisatie in stand te houden en te
professionaliseren. Dat betekent, dat gesprekken gevoerd moeten worden met eigenaren
van collecties. Vanzelfsprekend moet ook
gesproken worden met de directies van het
Amsterdams Historisch Museum en het
Stadsarchief, over de uitwisseling van of aanvulling op hun collecties, en de ondersteuning
die zij ons kunnen bieden. Voorts met het
Pianolamuseum, het Perlee Museum en het
Theo Thijssen Museum. De eisen waaraan een
museumgebouw moet voldoen, zoals beschreven in onze Notitie Uitgangspunten & Beleid,
moeten worden uitgewerkt. Dat moet resulteren in goede afspraken en nota’s.
Dat alles vergt nogal wat van onze organisatie, die uit vrijwilligers bestaat.

Er is veel veranderd sinds de oprichting van
het Verzetsmuseum en Museum Het Schip: er
zijn geen gesubsidieerde banen meer, de
zogenaamde Melkert- of ID-banen, waar
genoemde musea in de opbouwfase veel aan
hebben gehad.
Voor het voortbestaan van onze stichting in
2008 is geld nodig, net als voor de uitbreiding
van het netwerk van adviseurs. Een kandidaatlidmaatschap van de Museumvereniging kost
bijvoorbeeld € 160,- per jaar, cursussen van
die vereniging kosten € 300,-. De stichting
moet écht alles in het werk stellen om haar
vaste kosten en haar activiteiten te kunnen
financieren.
Vorig jaar is de Workshop Jordaangeschiedenis
tot stand gekomen met financiële en morele
steun van IJsterk, voorheen Stg. Welzijn
Binnenstad. Dat werd een enorm succes. De
aanmelders brachten veel kennis van de
Jordaancultuur mee, twee deelnemers gaan
nu een zogenaamd buurtboek maken. Wij
hopen dat IJsterk ons ook in 2008 met een
workshop steunt.
De stichting heeft in het verleden subsidie
gekregen via het wijkcentrum Jordaan &
Gouden Reael. Maar veel kosten – telefoon,
notariskosten – moesten uit eigen middelen
worden opgebracht. Ook dit jaar zal de
Stichting een beroep op het wijkcentrum
doen.
Omwille van het voortbestaan van de stichting
en om een gedegen haalbaarheidsonderzoek
te laten verrichten, vragen wij u te zoeken
naar extra financiële middelen.’
Mieke Krijger, Stichting Jordaanmuseum
Met dank aan allen die zich in 2007
hebben ingezet om de doelstellingen van
de Stichting te realiseren. Deze tekst en die
van de eerder gehouden inspraak bij de
deelraad is te lezen op de website:
www.jordaanmuseum.nl.

Forse huurverhoging jachtstalling Singelgracht
In een brief van de heer Van Volen, beheerder
Jachtstalling Jonas, gedateerd op 14 december
jl. worden alle huurders van een plekje in de
jachthaven geïnformeerd dat de exploitatie
van de jachtstalling per 1 januari 2008 wordt
overgedragen aan Watersportcentrum
Staverno, het bestaande watersportcentrum
gelegen aan de westzijde van de Singelgracht
tussen het Marnixbad en Eerste
Marnixplantsoen. De huurders hebben nog
het recht om tot 1 april van hun ligplaats
gebruik te maken.
Hierna komt ongeveer tegelijkertijd een brief,
ook gedateerd op 14 december 2007, van
Watersportcentrum Staverno met de nieuwe
regels en afspraken. Hierin staat vermeld dat
het huidige huurcontract m.i.v. 1 april 2008 zal
worden opgezegd en er wordt een nieuw
huurcontract met nieuwe tarieven en voorwaarden aangeboden.
En hier gaat het nu om. In de nieuwe tarievenlijst gaan de gemiddelde huurprijs voor je
ligplaats met 230 procent omhoog van € 428,naar € 1400,- voor een bootje tussen de 6 en 7
meter. Voor een bootje tot 5 meter betaal je
nu € 1000,-. Vóór 1 februari moeten de huurders aangeven of zij hiermee akkoord gaan,
anders komt hun ligplaats te vervallen. U zult
begrijpen dat de botenbezitters hiermee behoorlijk zijn overvallen, zo kort voor de feestdagen, en er zullen een hoop botenbezitters

die hun bootje in de jachtstalling hebben
liggen, genoodzaakt zijn hun bootje van de
hand te doen, daar zij deze verhoging niet
kunnen betalen. Het is de zoveelste actie om
gewone mensen – nu weer de kleine bootjesbezitters – de stad uit te jagen. Waar moeten
zij naar toe nu alle kades in de stad al vol
liggen, en hun plezier om door de grachten te
varen hierdoor wordt afgenomen?
Watersportcentrum Staverno vertelt in hun
brief dat de jachthaven in jaarlijkse fases zal
worden gemoderniseerd. Nieuw toegangshek,
toegangcontrole, steigerwerk vervangen
vernieuwen, camerabewakingssysteem, toiletten voor ligplaatshouders, enz. Volgens ons
zijn de huidige voorzieningen ruimschoots
voldoende en zijn deze extra voorzieningen
niet echt nodig. Wij vinden op zijn minst dat
er voor de huidige gebruikers een regeling
moet worden getroffen zodat zij niet op zo’n
korte termijn voor deze moeilijke keuze
komen te staan. Watersportcentrum Staverno
heeft verteld tijdens een telefoongesprek dat
zij geen onderscheid kunnen maken met hun
eigen huidige huurders en nieuwe huurders
wat betreft: hoogte liggeld. Zij vinden dat
Jachtstalling Jonas vooroorlogse prijzen hanteerde en zij hier niet mee kunnen concurreren
Peter Maas

De palingrokerij op het Haarlemmerplein
Sinds september jl. is er elke woensdag op het
Haarlemmerplein een boerenmarkt. De regelmatige bezoeker van de zaterdagse boerenmarkt op de Noordermarkt vindt er bekende
kramen met biologische voeding. Maar toch is
de markt van het Haarlemmerplein echt een
ander soort boerenmarkt dan die van de
Noordermarkt. Wat dat betreft klopte het
stuk dat in buurtkrant Jordaan&GoudenReael
van september stond over beide markten niet
helemaal.

Mieke Krijger (rechts) spreekt in bij de deelraad

Uw bloemiste in de Jordaan
Zeker niet de duurste, wel de beste

Advocatuur in Huurrecht
Mr. Patrick Worp
Voor alle problemen
over uw gehuurde
woon- en/of bedrijfsruimte

Tuinstraat 117, tel: 6255061
www.fleurartistique.nl
kwaliteitsbloemen en planten
trouwwerk
rouwwerk
bloemstukken

Gematigde vaste tarieven
Ook pro-deo zaken

GRATIS HUURSPREEKUUR
Keizersgracht 747-K
www.prworp.nl
020-3207022

Op de Noordermarkt, zo stond in de buurtkrant te lezen, ‘worden alle producten verkocht volgens de richtlijnen van de biologischdynamische landbouw’. Dat geldt lang niet
voor alle producten die worden aangeboden
op het Haarlemmerplein. Daar staan ook
kramen die ‘gewone’ zaken verkopen. Dit
verschil heeft verwarring gewekt bij klanten,
die verwacht hadden hier alleen biologisch(dynamisch)e producten aan te treffen. En ik
heb ook van biologische standhouders op de
Haarlemmerpleinmarkt begrepen dat zij deze
onduidelijkheid vervelend vinden.
Maar als je vanuit de Haarlemmerdijk de
markt oploopt, is de eerste stand die je tegenkomt die van een palingrokerij. Nu is van
paling bekend dat veel van deze vissen gedood worden in een zoutbad en dat betekent
voor deze dieren heel veel stress en een langdurige en gruwelijke doodsstrijd. Ik heb een
van de mensen van deze palingstand
gevraagd op welke wijze zij paling doden. Hij
vertelde dat dit door een zoutbad gebeurde
en dat dat volgens hem de beste methode
was voor het dier. Daarna werd het gesprek
heel onvriendelijk. Maar wat deze palingverkoper vertelt is onzin. Dierenbeschermers en
wetenschappers hebben al vele malen duide-

lijk gemaakt hoe erg een paling lijdt als hij in
een zoutbad gegooid wordt. Paling doden
door een zoutbad betekent een extreme vorm
van dierenleed, in wreedheid misschien wel
vergelijkbaar met het door velen verafschuwde ‘foie gras’ (ganzenlever). En deze palingrokerij verkoopt er nog steeds zijn gerookte
paling. Dat betekent dat op deze boerenmarkt producten worden verkocht waar heel
veel dierenleed aan vast zit. Dat is niet iets
wat je verwacht op een boerenmarkt. Op de
zaterdagse markt op de Noordermarkt zou
nooit paling die gedood is in een zoutbad,
verkocht kunnen worden.
Bezoekers van de woensdagse Haarlemmerpleinmarkt kunnen, mede door het etiket van
boerenmarkt en de aanwezigheid van biologische kramen, op het verkeerde been gezet
worden. Ze kunnen zo de indruk krijgen dat
alle daar verkochte producten verantwoord
zijn en als het om dierlijke producten gaat de
betreffende dieren niet of nauwelijks geleden
hebben. Dat klopt in ieder geval wat betreft
de paling hier dus niet. Ons gaat dierenleed
zeer ter harte en wij willen graag de aandacht
vestigen van medebuurtbewoners en bezoekers aan deze markt op wat er hier gebeurt.
Saillant detail is dat de organisatie van de
Haarlemmerpleinmarkt gedaan wordt door de
Stichting Landhoeve, die voor een groot deel
in handen is van de eerder genoemde palingrokerij. Een echte boerenmarkt op het
Haarlemmerplein was oorspronkelijk een
goed plan, maar er is ergens iets stevig fout
gegaan.
Paul Denekamp, mede namens Nina Cohen
en Fokko van der Zee
Reacties kunnen naar e-mail:
Pauldenekamp@hotmail.com
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Cursus
onderhoud stadsen geveltuinen
Op het einde van de winter wordt door
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael voor
de groenliefhebbers en geveltuiniers in de
Westelijke Binnenstad een (theorie+praktijk)
snoeicursus georganiseerd. Ook vragen
betreffende algemeen tuinonderhoud komen
ter sprake. De cursus wordt gegeven door
mevrouw Loes Pool, die een jarenlange
professionele praktijk heeft met stadstuinonderhoud. De deelname is gratis. De cursus
zal twee ochtenden beslaan van 10.30 tot
13.30 uur. Sluitingsdatum inschrijving: maandag 12 februari.
Snoeicursus vrijdag 29 februari 10.30 uur
Na een inleiding van Loes Pool en de gelegenheid voor het stellen van vragen over stadstuinonderhoud, volgt het praktijkgedeelte.
Cursusbenodigdheden: een snoeischaar
(zelf meebrengen!).
Locatie: Jordaan, 1ste Laurierdwarsstraat 6
Vervolgcursus vrijdag 7 maart 10.30 uur
Na een kop koffie gaan we met de snoeiinstructeur de wijk in.
Startpunt: Haarlemmerstraat 132-136

Snoeicursus zaterdag 1 maart 10.30 uur
Na een inleiding en vragenuurtje stadsonderhoud volgt het praktijkgedeelte.
Cursusbenodigdheden: een snoeischaar
(zelf meebrengen!).
Locatie: Jordaan, 1ste Laurierdwarsstraat 6
Vervolgcursus zaterdag 8 maart
Na een kop koffie gaan we met de snoeiinstructeur de wijk in.
Startpunt: Haarlemmerstraat 132-136
In geval van extreem slechte weersomstandigheden is het mogelijk dat één van deze
cursusbijeenkomsten verschoven wordt naar
zaterdag 15 maart.
Buurttuinen gezocht
Voor de snoei-instructies zoeken wij in de
omgeving van de 1ste Laurierdwarsstraat en
op de Westelijke Eilanden twee zelfbeheerprojecten met een grote diversiteit aan volgroeide struiken.
U kunt zich aanmelden bij
Rob Versluijs, tel. 6237272,
1ste Laurierdwarsstraat 6,
e-mail: rob@jordaangoudenreael.nl
of Marc Hansenne, tel 6220514,
Haarlemmerstraat 132-136,
e-mail: marc@jordaangoudenreael.nl

Jordaan en Haarlemmerbuurt
leefbaarder en veiliger
Afgelopen november werden de cijfers gepubliceerd over de leefbaarheid en veiligheid in Amsterdam per juli-augustus 2007, en vergeleken met de cijfers van het jaar
daarvoor. Allerlei gegevens van politie, brandweer, gemeente en Openbaar Ministerie
zijn opgenomen in een indexcijfer dat laat zien hoe de Amsterdamse buurten het
doen op dit gebied. In de index wordt niet alleen met kille statistieken, zoals aantallen misdrijven, gevallen van vandalisme, enz. rekening gehouden (objectieve veiligheidsindex), maar ook met de (on)veiligheidsgevoelens van de buurtbewoners zelf
(subjectieve veiligheidsindex).
De index is gestart in 2004, en het cijfer van
toen is gesteld op 100 om een vergelijking in
de tijd te kunnen maken. De statistici waarschuwen weliswaar dat de buurten onderling
zo verschillend zijn qua grootte, bevolkingssamenstelling, en in functie (winkel-, woon- of
werkgebied), dat ze moeilijk vergelijkbaar zijn.
Maar de aangrenzende buurten zijn wel degelijk interessant, want die zijn niet zo afwijkend
van de Jordaan en de Haarlemmerbuurt.
De objectieve index voor heel Amsterdam was
vorig jaar 87. De cijfers voor Jordaan (71) en
Haarlemmerbuurt (75) liggen onder het Amsterdamse gemiddelde. Ter vergelijking: de
Burgwallen Oude Zijde scoort het hoogst met
maar liefst 201, Driemond het allerlaagst met 41.

Objectieve index Westerpark en Oud-West
(Amsterdam = 87)
1 Helmers-/Vondelbuurt
113
2 Da Costabuurt
97
3 Van Lennepbuurt
96
4 Weteringschans
91
5 Staatsliedenbuurt
91
6 Spaarnd.- en Zeeheldenbuurt
84
7 Kinkerbuurt
84
8 Centr.Markt/Fred. Hendrikbrt
76
9 Haarlemmerbuurt
75
10 Grachtengordel-West
71
11 Jordaan
71
De toekomstige gevel van de Rietvinck aan de Brouwersgracht (Architect Marc Prosman)

Verslag wijkraadsvergadering 28 januari

Verbouwing Rietvinck en Bernardus
Thema van de avond is de zorg voor de
ouderen en gehandicapten en met name
de verbouwing van tehuizen de Rietvinck en
het Bernardus. Gast Ko Kemminga, manager
Vastgoed en Projectontwikkeling van de Osira
Groep, vertelt: De bouwvergunning voor de
Rietvinck is afgegeven en de onderhandelingen over een nieuw huurcontract met Woonzorg Nederland, de eigenaar, zijn in de eindfase. Het werk start eind april – begin mei.
De Rietvinck krijgt pakhuisachtige kapjes op
het dak, de bewoners appartementen van
bijna 50 vierkante meter groot en er komen
ook groepswoningen met een gemeenschappelijke huiskamer en een gedeelde verantwoordelijkheid naar vermogen. Dit schijnt
therapeutisch te werken. Het oude gebouw
huisvestte plusminus 85 bewoners, het gerenoveerde biedt ruimte aan 69 bewoners, van wie
40 in groepsverband. Het restaurant en de
buurtfunctie komen terug.
Het Bernardus wordt geheel gesloopt en opnieuw gebouwd. Men wil geen meerdere mensen op één kamer meer. Nu wonen er 240-250
personen, na de nieuwbouw plusminus 200.
De huidige bewoners gaan naar de tijdelijke
voorziening op de Groenmarktkade en naar de
Rietvinck. Op de Groenmarktkade zijn de garageboxen gesloopt en wordt de vervuilde
grond gesaneerd. De bouwvergunning is nog
niet aangevraagd. Hier komen 150 tot 160 bewoners, een restaurant en een buurtvoorziening. Er kan dus pas verhuisd worden uit het
Bernardus als de Rietvinck en de Groenmarktkade klaar zijn. Bij de terugverhuizing hebben
ex-bewoners voorrang en verder werkt men
met indicaties in verschillende categorieën.
Vraag van Jan Bosman: ‘Waarom duurt het zo
lang?’ Antwoord: ‘Door veranderende wetgeving zijn er stapels ontstaan op de bureaus van
het College Zorginstellingen’.
Vraag van Roel Beugeling: ‘Wil meneer
Kemminga zitting nemen in de klankbordgroep
Haarlemmerplein? Het hoogteverschil tussen
de begane grond van de toekomstige bebouwing en die van het plein zelf gaat problemen
opleveren voor mensen die slecht ter been
zijn’. Dit wordt door de heer Kemminga in

overweging genomen. De wijkraad dankt hem
voor zijn komst maar hij hoeft niet meteen weg.
Zijn interesse gaat uit naar het volgende punt
op de agenda: de Woonservicewijk… Dit is een
normale buurt voor iedereen, waar een verhoogd zorg- en welzijnsniveau aanwezig is,
zodat men zo lang mogelijk zelfstandig kan
blijven wonen. Hiervoor zijn drie dingen
nodig: geschikte woningen, geschikte woonomgeving, en dus geen te hoge of te lage stoepen of andere hindernissen op de route naar
de supermarkt en postkantoor. Primaire voorzieningen zijn ook parkeren en openbaar vervoer. Huisartsen, medicijnen en thuiszorg. Een
boodschappendienst, klussendienst en maaltijdservice, mogelijkheden om anderen te ontmoeten, een zinvolle dagbesteding. Informatie
en advies kunnen in het buurthuis geboden
worden. B&W hebben in 2002 besloten om al
deze radertjes samen te gaan brengen in de
Stuurgroep wonen-zorg-dienstverlening. In
het project ‘Woonservicebuurt Czaar Peter’ is
reeds ervaring opgedaan met de samenwerking tussen de verschillende groepen. Een
klankbordgroep is ingesteld .
De gemoederen der wijkraadsleden worden
later op de avond beziggehouden door het
ruimtegebrek van de 14de montessorischool
en de onzekerheid voor ASV Ons Genoegen.
De wijkraad stuurt een brief aan het stadsdeel
met een herberekening van de kosten en een
voorkeur voor het burgerinitiatief waarbij
ruimte gevonden wordt in het voormalige PPI
gebouw en Ons Genoegen gewoon blijft
voortbestaan.
Tijdens de rondvraag: i.v.m de inspraak in de
nota Woonvisie van het stadsdeel Centrum is
er op 4 maart een bijeenkomst in de Mozes en
Aäronkerk om 20.00uur. Theo Hoff drijft ambtenaren tot waanzin omdat er tijdens omleidingen door Connexionbussen niet op normale
haltes gestopt mag worden, waardoor je over
een hele lange afstand niet kan uitstappen.
Volgende vergadering op 21 april,
1ste Laurierdwarsstraat 6. Voor notulen zie:
www.jordaangoudenreael.nl (Wijkpost)
Ellie Pronk

Subjectieve index ofwel (on)veiligheidsgevoelens
(Amsterdam = 76)
1 Grachtengordel-West
83
2 Da Costabuurt
82
3 Van Lennepbuurt
77
4 Kinkerbuurt
76
5 Weteringschans
75
6 Helmers-/Vondelbuurt
73
7 Centr.Markt/Fred. Hendrikbrt
73
8 Staatsliedenbuurt
71
9 Spaarnd.- en Zeeheldenbuurt
69
10 Jordaan
68
11 Haarlemmerbuurt
55
Het volgende wordt vermeld over de ontwikkelingen in de Jordaan (de Haarlemmerbuurt
wordt niet apart vermeld). Er zijn in de maanden juli en augustus 2007 minder overlastincidenten geregistreerd dan in dezelfde periode
vorig jaar. Het betreft hier vooral incidenten
inzake jeugdoverlast. In de zomer van 2006

was er sprake van een piek in de incidenten
jeugdoverlast, die zich nu niet voordoet. (In
2007 werden er gemiddeld 37 incidenten overlast geregistreerd in 2 maanden. In juli en augustus 2006 bedroeg dit aantal opeens 57).
Jordaan in stadsdeel Centrum omvat het gebied
tussen Brouwersgracht, Singelgracht, Leidsegracht
en Prinsengracht. Het gebied is 96 hectare groot
en heeft 18.772 inwoners.
Jordaan
jan-aug ’06
Aangiften vermogenscriminaliteit 905
Aangiften geweldscriminaliteit
119
Aangiften van vernieling
122
Overlastincidenten
147
Woningbranden
7
Buitenbranden
8
Rapportcijfer buurtveiligheid
7,7
Waardering schoon & heel
35 %
Onveiligheidsgevoel
17 %
Vermijding plekken
14 %

jan-aug ’07
818
135
97
141
onbekend
onbekend
7,7
36 %
23 %
8%

De Haarlemmerbuurt in stadsdeel Centrum bestrijkt
het gebied tussen Het IJ, Zoutkeetsgracht, Singelgracht,
Brouwersgracht en Singel. Het gebied is 81 hectare
groot en er wonen 7143 mensen.
Haarlemmerbuurt
jan-aug ‘06
Aangiften vermogenscriminaliteit 341
Aangiften geweldscriminaliteit
60
Aangiften van vernieling
44
Overlastincident
48
Woningbranden
3
Buitenbranden
1
Rapportcijfer buurtveiligheid
7,9
Waardering schoon & heel
43 %
Onveiligheidsgevoelens
21 %
Vermijding plekken
15 %

jan-aug ‘07
387
55
36
57
onbekend
onbekend
7,6
37 %
23 %
14 %

In de Jordaan is het meest opvallend toch wel
de daling van de vermogenscriminaliteit en
vernielingen. Helaas is de geweldscriminaliteit
wel gestegen. In de Haarlemmerbuurt daarentegen zijn de vermogenscriminaliteit en de
overlast juist gestegen, en zijn de vernielingen
gedaald. Het is net of bepaalde vormen van
criminaliteit zich van de ene buurt naar de andere verplaatsen, maar dat zal wel schijn zijn.
Beide buurten vallen in ieder geval onder bureau Raampoort, dus daaraan ligt het niet.
Han Sweers

Voor peuters, kleuters, kinderen 6-8 jaar

Spelenderwijs Dans & Yoga
In de nieuwe Studio Tapasya in de Tweede
Goudsbloemdwarsstraat kunnen kinderen
spelenderwijs kennis maken met dans
& yoga, een combinatie dansexpressie en
kinderyoga. De yogahoudingen (asana’s) zijn
verpakt in verhalen, spelletjes, zingen, dans,
beweging en ademhalings- & ontspanningsoefeningen.

vooral een uur plezier maken met elkaar. Het is
een heerlijke manier om met kinderen te ontspannen.Er wordt in de lessen altijd rekening
gehouden met de mogelijkheden van elk kind
individueel en de groep als geheel. In de lessen
gaat het niet om het presteren en de techniek,
maar om de beleving! Kinderyoga is geschikt
voor alle kinderen.

Veel yogahoudingen hebben dierennamen,
zoals ‘de kat’ of ‘de hond’ en dit maakt het
voor kinderen extra leuk om te doen. Elke les
werken we met een ander thema, zoals de dierentuin, sprookjes, de onderwaterwereld, het
oerwoud en ook verhalen en prenten worden
gebruikt als inspiratiebron. Bij de dansoefeningen maak ik gebruik van muziek. In dansexpressie heeft elk kind de ruimte zich op zijn
eigen manier uit te drukken door beweging
naar gelang de opdracht.
Door yoga te beoefenen, leren kinderen samenwerken, ze worden leniger, voelen zich
prettiger en kunnen zich beter concentreren.
Buiten dat dans en yoga goed voor ze is, is het

Tijden en groepen op vrijdag (gratis proefles)
Peuters: 10.30-11.15 en 14.00-14.45 uur
Kleuters: 15.30-16.15,
kinderen (6-8jr) 16.30-17.30 uur
Eerste lesblok van 5 lessen duurt tot de
voorjaarsvakantie. Kosten cursusblok € 37,50.
Later instappen altijd mogelijk.
Informatie/ aanmelding:
Mara Leiblum, tel. 020-669 94 99
of 06-28151090,
e-mail: mara@dancefun4kids.nl
Studio Tapasya,
Tweede Goudsbloemdwarsstraat 25
www.dancefun4kids.nl
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Huurders Jordaan & Gouden Reael staan niet te juichen

Ymere verreweg
grootste huiseigenaar
Van één op de drie buurtbewoners verdwijnt de huur nu elke maand in het laatje
van Ymere. Door de fusie per 1 januari 2008 met de Woonmaatschappij is Ymere
met bijna 80.000 ‘verhuureenheden’ nu de grootste huisbaas van Nederland.
In de Jordaan en de Gouden Reael, met meer dan 5000 woningen, zelfs verreweg
de grootste. In de Noordelijke Randstad timmert geen woningcorporatie zo aan de
weg als Ymere. Maar in de buurt waar zij ooit als gemeentelijk woningbedrijf
begon en nu nog Nederlands eerste sociale woningbouw beheert, staan de
huurders niet te juichen.
Constantia, Concordia-Noord en -Zuid, de
Mercierwoningen in de Rozenstraat, de monumentale complexen van de Vereniging ten behoeve der Arbeiders Klasse in de Passeerdersstraat, Willemsstraat en Planciusstraat, de
Bouwonderneming Jordaan aan de Lindengracht/Goudsbloemstraat. De vroegste vormen
van sociale woningbouw, waarmee de voorlopers van de corporaties de erbarmelijke
19e-eeuwse woontoestanden in de Jordaan te
lijf gingen, staan nog altijd overeind. In de
jaren ’80 van de vorige eeuw werden ze onder
het bewind van Jan Schaefer gerestaureerd.
Ook met betaalbare nieuwbouw in de open
gaten toverden het Gemeentelijk Woningbedrijf, Zomers Buiten, Eigen Haard en De Key
de buurt van veelbezongen achterstandswijk

om in een prachtwijk waar arm en rijk graag
wil (blijven) wonen. De volkshuisvestingssubsidies die dit wonder mogelijk maakten,
werden echter in de jaren ’90 onder Lubbers &
Heerma afgeschaft en de woningcorporaties
geprivatiseerd.
Zomers-Buitenplaatjes
Voortaan moesten de corporaties hun eigen
broek ophouden. Daarop stortte de woningbouw in en begon de uitverkoop van sociale
huurwoningen. Door ingrijpen van de gemeente Amsterdam onder druk van de huurdersverenigingen bleef onze buurt daarvoor
nog enigszins gespaard. Een nieuwe woningnood ontstond, waarvan de zittende huurders
en in het bijzonder de ‘scheefwoners’, de

Voor bewoners Westerdokseiland…
Op zaterdag 15 maart organiseren Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael en Stichting
IJsterk voor u een warm welkom in de wijk. Houd uw brievenbus in de gaten, want u
ontvangt een persoonlijke uitnodiging met de locatie, het tijdstip, en wat we allemaal
voor u in petto hebben!

Woonspreekuur
vraagt nieuwe
vrijwilligers
Elke week verzorgt Wijksteunpunt Wonen
Centrum woonspreekuren in de Jordaan en in
de Gouden Reael. De Jordaan, een van de
buurten met de meeste huurwoningen in de
binnenstad, kent al heel lange tijd dit spreekuur en de behoefte aan advies is er groot.
Om die reden is daar op elke werkdag van
14.00 tot 16.00 uur spreekuur en voor degenen
die overdag werken ook op dinsdagavond van
19.00 tot 20.00 uur. Sinds januari 2007 is er ook
in de Gouden Reael op elke woensdag van
15.00 tot 17.00 uur woonspreekuur.
Om deze service draaiende te houden doen we
een beroep op vrijwilligers. Deze worden ondersteund door een vaste kracht, krijgen een
goede scholing terwijl hun eventuele onkosten
worden vergoed. Wij hebben nog plaats voor
nieuwe vrijwilligers die dit leuke werk willen
doen. Wij vragen twee uur per week van uw
tijd. Ook vindt er enkele malen per jaar een
vergadering van het team plaats om ervaringen uit te wisselen en nieuwtjes op te doen.
Die vergaderingen zijn altijd ’s avonds.
Als u interesse heeft om ons team te komen
versterken, kunt u contact opnemen met
Win Wassenaar, tel. 6237272, e-mail w.wassenaar@wswonen.nl

schuld kregen. Zij betalen te weinig huur, respectievelijk verdommen het te verhuizen naar
duurdere (koop)woningen. Ook kwam er, in de
strijd om de sterkste marktpositie, een ongekende fusiegolf op gang. In 2004 fuseerde het
Woningbedrijf met de Almeerse WVA tot
Ymere en verdween het legendarische Zomers
Buiten om op te gaan in de Woonmaatschappij, een ‘doorzon-corporatie’ uit de
Haarlemmermeer. De zonnige ZB-plaatjes die
nog altijd de gevels in de Noord-Jordaan sieren, kunnen er nu wel afgeschroefd worden,
het is allemaal Ymere geworden.
Ook bij deze reuzenfusie ging het weer om de
versterking van de positie op de markt en in
het overleg met de overheid. In 2004 stond
Ymere aan de wieg van de beruchte liberalisatieplannen van Dekker en het afblazen wordt
in de directiekamers nog diep betreurd. In de
Jordaan loopt Ymere voorop met z’n marktgerichte huurbeleid. Eenvoudige arbeiderswoningen in de monumentale complexen worden
bij leegkomst met behulp van de ‘monumentenopslag’ geliberaliseerd, waarbij huren van
300 euro in één klap worden opgekrikt naar
900 à 1500 euro. Ymere’s merkwaardige motto
‘door wonen gedreven’, kom je steeds vaker
tegen. In grote dagbladadvertenties, maar ook
bij Idols-achtige evenementen van het nieuwe
Bewonersnetwerk Ymere. Daarin mogen Ymerehuurders met elkaar de strijd aanbinden om
het beste leefbaarheidsproject te bedenken en
geld voor de uitvoering in de wacht te slepen.
In alle stadia – ontwikkeling, nominatie, prijsuitreiking en uitvoering – in beeld gebracht
met vrolijke foto’s van stralende bewoners en
juichende zalen, variëren de projecten van
voetbaltoernooien, aanleg van geveltuintjes
en groen tot talentenjachten, buurtschoonmaakacties en feestelijke afscheidsbarbecues
voor buurten die tegen de vlakte gaan.
Huurders sceptisch
In december viel op het Bickerseiland het opmerkelijke project ‘Brede Eilanders’ in de prijzen. Doel is de kinderen van de Montessorischool ‘De Eilanden’ en de Brede School
Zeeheldenbuurt in het naburige Westerpark
met elkaar te laten samenwerken. Arme kinderen, ze staan al zo onder druk, op school, in de
voor-, tussen- en naschoolse opvang en nu
moeten ze ook nog gaan samenwerken met
de kinderen van een andere school in een
ander stadsdeel. Gelukkig krijgen ze hulp van
de grootste huisbaas van de buurt!
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Zelf noemt Ymere de betrokkenheid van de
bewoners bij hun leefbaarheidsprojecten ‘pure
winst’, maar in de Jordaan en de Gouden Reael
reageren de huurders sceptisch en afwachtend
op de acties waarmee Ymere aan de weg timmert. De recente reuzenfusie baart ook zorgen. Alle huurders kregen half januari de verzekering dat er op korte termijn niets verandert. Maar op langere termijn? Krijgt Ymere
niet te veel macht? Wordt de afstand van
Ymere tot zijn huurders niet nog groter dan hij
nu al ervaren wordt? Gevreesd wordt ook dat
de dienstverlening en de klachtenafhandeling
er niet op vooruitgaan, en dat men steeds
vaker met andere medewerkers te maken
krijgt, die je als zittende huurder dan moet
gaan ‘inwerken’. Huurders van monumentwoningen van het voormalige Zomers Buiten,
zoals het complex De Vier Jaargetijden of dat
van de Bouwonderneming Jordaan aan de
Lindengracht/Goudsbloemstraat, maken zich
bovendien zorgen dat zij nu ook te maken krijgen met de omstreden monumentenopslag,
die Ymere, als enige corporatie in de buurt, actief en tegen bewonersprotesten in, toepast.
Bewonerscommissies
De Tweede Kamer en B&W van Almere spraken zich – vergeefs – faliekant uit tegen de
fusie. Zij vinden dat corporaties niet mogen
fuseren als ze samen meer dan 10.000 woningen hebben, want dan krijgen ze te veel macht
en lijdt de dienstverlening en de betrokkenheid bij de bewoners en de buurten eronder,
wat ook al uit onderzoek is gebleken.
Minister Vogelaar legde die uitspraak naast
zich neer en gaf haar fiat. Dat deden trouwens
ook de overkoepelende huurdersorganisaties
van de beide corporaties. Zij vertrouwen erop
dat er in Amsterdam een vestiging bijkomt en
dat de bedrijfsvoering meer buurtgericht
wordt. Ook hopen zij dat Ymere de oude
idealen weer oppakt.
In de Jordaan en de Gouden Reael is het van
groot belang dat bestaande en nieuwe bewonerscommissies in de complexen van Ymere
hieraan sturing geven vanuit de buurt.
Binnenkort barst de discussie los over de nieuwe Woonvisie van het Stadsdeel. Waar gaat
het heen met het huren in het centrum van
Amsterdam? Welke afspraken kunnen met
Ymere en de andere corporaties gemaakt worden om het wonen, vooral ook voor de lagere
inkomens en de oudere buurtbewoners, goed
en betaalbaar te houden? Alle bewoners en
bewonerscommissies die daar wat over te zeggen willen hebben, worden verwacht op de
grote bijeenkomst 4 maart 20.00 uur in de
Mozes & Aäronkerk. En ook daarna kunnen zij,
ook op het gebied van de leefbaarheid van de
buurt, altijd rekenen op ondersteuning door
het wijkcentrum, Wijksteunpunt Wonen en
zich aansluiten bij de Huurdersvereniging
Centrum. (zie achterpagina van deze krant).
Eibert Draisma, tel. 6237272
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

februari 2008

Cultuur

agenda
MUZIEK
Dance Street, 1e Rozendwarsstraat 10,
tel 4897676,
za 28 jan. 20.00 ‘Open Stage’, jong talent;
resultaat workshop choreografie olv
Micheline Dumonceau
Noorderkerk, Noordermarkt 44, tel. 0206203119; kaartverkoop via AUB 0900-0191 en
vanaf 60 min voor de aanvang in de kerk.
za 2 feb. 14.00 u. Sweelinck Ensemble.
Kamermuziek voor klarinet en strijkers.
Werken van o.a. Mozart, Ben-Haim en Rezsö
Kokai.
za 9 feb. 14.00 u. Brisk Recorder Quartet.
Barokmuziek van o.a. Taverner en Tallis en
o.a. Janssen, Tsoupaki en Visman.
za 16 feb. 14.00 u. Stichting Jong
Muziektalent Nederland 2007.
Presentatie winnaars van het Nationaal
Concours
za 23 feb. 14.00 u. Trio Prunaru/Horsch/
Würtz. Nieuw Amsterdams topensemble.
Werken van o.a. Dvorák, Kodály en Suk.
za 1 mrt. 14.00 u. Koechlin: De fluitspelende
tuinman. Les Chants de Nectaire, voor fluit
solo.
za 8 mrt. 14.00 u. Duo Top/Zandvliet.
20e-eeuws programma met werk van
Michans, Szymanowski, Prokofiev en De Falla.
za 15 mrt. 16.00 u. Johannes Passion.
Amsterdams Bach Consort met Niek
Idelenburg evangelist/dirigent. N.B. Voor dit
concert gelden afwijkende toegangsprijzen.
za 22 mrt. 14.00 u. Het EnAccord
Strijkkwartet, Vriendenkrans Concours, werken van Beethoven en Bartók.
za 29 mrt. 14.00 u. Trio Arno Pieters, klarinet/cello/piano met werken van Brahms en
Zemlinsky.
Pianolamuseum, Westerstraat 106,
tel. 6279624, open zo 14.00 -17.00 u
zo 3 febr. 13 uur: Kinderconcert (4 -12 jaar).
vrij 15 febr. vrij 21 mrt. (iedere 3e vrij v.d.
maand) 20.30 uur: jazzavond, oude jazz en
ragtime, gepresenteerd door Henry van der
Voort.
wo 27 febr. 20.15 uur: Christiaan
Kuivenhoven, meervoudig gelauwerd jong
pianist, met musicerende vrienden, pianoconcert in de Museumsalon. Uitsluitend met
reservering
zo 9 mrt. 13 uur: Kinderconcert, met muziek
uit vervlogen eeuwen. Voor kinderen van 4
tot 12 jaar.
Westerkerk, Westermarkt, tel. 0900-0191,
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FEB
FEB
FEB
FEB

T H E AT E R
Circus Elleboog, Passeerdersgracht 32,
tel. 6269370, zaterdagen 14.00 u:
‘Verjaardagspartijtje’, vanaf 6 jr
Jeugdtheater de Krakeling,
Nieuwe Passeerdersstraat 1, tel. 6245123
Het Perron, Egelantierstraat 130,
tel. 3307035, weekdagen: 21.00 uur,
zondag: 14.30; theater open vanaf 1⁄ 2 uur
voor de voorstelling.
vrij 8 febr. Herman Poederooyen, troubadour
zo 10 febr. ’Perrongeluk’, cabaret / muziek
do 14 febr. Rosalie en Lara, musical
vrij 15 febr. / za 16 febr. JP den Tex & friends,
singer-songwriter/popmuziek!
entree 15,- euro
vrij 22 febr. Philip Walkate ’man van het jaar’
cabaret
De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7,
tel. 6257500,
Rozentheater, Rozengracht 117, tel. 6207953
MUSEA E.D.
Bibliotheca Philosophica Hermetica,
Bloemstraat 15, ma t/m 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 u,
- 27 febr. Immel Mehlbaum D? en Michael
Davidson, ‘Lichtblicke’, foto’s en collages
Pianolamuseum: zie muziek
Theo Thijssenmuseum, 1e Leliedwarsstraat
16, do t/m zo 12.00-17.00 uur
SM Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59,
di t/m zo 11-17 u; tot 10 maart: Ben Laloua,
Didier PascalChristian Jankowsky, Meiro
Koizumi, ‘Rehab!!’, mediaproject
Woonbootmuseum, Prinsengracht t.o. 296,
www. woonbootmuseum.nl; maart t/m
oktober: di t/m zo, november t/m februari vrij
t/m zo, beide 11-17.00 u
GALERIEËN
De meeste galerieën zijn geopend van
woensdag t/m zaterdag en de eerste zondag
van de maand tussen 13.00-17.30 uur.
Artline, Bloemgracht 65, eigen stock

Galerie Bart, Bloemgracht 2, 20-maart26april: Barbara Wijnveld, schild. en tek.
Suzanne Biederberg, 1e Egelantiersdwarsstraat 1, - 5 maart: Willy Loyen, tekeningen
Josine Bokhoven, Prinsengracht 154, - 4
maart, Carlos Granger, sculptuur
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207 a, 23 febr.: Jeremiah Day, Michael Smith
Van Gelder, Planciusstraat 9 B, - 5 maart:
Klaas Kloosterboer
Galerie Buuf, 1e Anjeliersdwarsstraat 36
Annet Gelink Gallery, Laurierstraat 187-189, 17 febr.: Glenn Sorensen, David Musgrave,
Roger Hirons, Evba Larsson, David Noonan
Grimm Fine Art, Hazenstraat 17 – 1 maart
gesloten
Hof en Huyser, Bloemgracht 135, groepstentoonstelling
Koch & Bos Gallery, 1eAnjelierdwarsstraat 35, 2 febr.–22 maart: Marie Blanco Hendrickx ,
‘Mijn Schatje’, low brow kunst
Galerie Rob Koudijs, Elandsgracht 12, - 22
maart: Frédéric Braham, sieraden en objecten
Kunsthuis Marc Chagall, Bloemgracht 134,
litho's van Marc Chagall en Kees van Dongen.
Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27,
- 16 febr.: Michael Wolf; 23 febr.- 29 maart:
Steve Shapiro
My Own Choice, Bloemgracht 136, kunst en
kunstnijverheid uit Zuid Afrika
Motive Gallery, Elandsgracht 10, - 16 febr.:
Mounira al Solh, Eleonore de Montesuiou,
Tintin Wulia
Onrust, Planciusstraat 9-a, - 23 febr.: Markus
Weggenman
Galerie Gabriel Rolt, Elandsgracht 34, -16
febr. José Ramon Amondarain, schild. en
werken op papier; 23 febr.-29 maart: James
Aldridge
Steendrukkerij Amsterdam, Lauriergracht 80:
wegens verbouwing gesloten
Galerie Diana Stigter, Elandsstraat 90, - 16
febr.: Sema Bekirivic; 23 febr-29 maart: Iris
van Dongen
Torch Gallery, Lauriergracht 94, – 23 febr.:
Justin Mc Allister, ‘Beacons’, schilderijen en
boek
Fons Welters, Bloemstraat140, 2 febr.-15
maart: Yesim Akdeniz Graf
Witzenhausen Gallery, Elandsstraat 145. – 9
febr.; groepstent.
WM Gallery, Elandsgracht 35, 2 febr.–8 maart:
Andrzej Dragan, fotografie
Martin van Zomeren: - 16 febr.: onbekend;
23 febr. -29 maart: Matt Calderwood
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LEZING, WANDELING
Claverhuis, Elandsgracht 70, ma 4 febr. 20.00
uur: ‘De Jordaan,’, Egelantiersgracht e.o. Dit
de vijfde lezing van een serie van zeven, alle
over de Jordaan en alle te houden op de
eerste maandag van de maand te 20.00 uur in
het Claverhuis door Minne Dijkstra, Jordaanexpert. Toegang per lezing: € 2,50.
Café Duende, Lindengracht 62
zo 17 febr., 13.30 u: Volkswoningbouw en
veranderingen in het stadsbeeld van de
Jordaan en de Gouden Reael, lezing door
Minne Dijkstra, Jordaan-expert, toegang
gratis.
zo 16 maart, 13.30 u (onder voorbehoud):
Het Westerdokseiland : Stad aan het IJ, lezing
door Kees van Ruyven, projectmanager
Zuidelijke IJ-oever, toegang gratis
zo 23 maart, 13.30 u: boottocht naar het
Westerdokseiland en andere nieuwbouw aan
het IJ, toegang gratis; verdere inlichtingen in
deze krant en bij de lezing van 16 maart.
Jordaanmuseum, wandelingen met bezoek
aan traditioneel Jordaanpand,
zie www.jordaanmuseum.nl

Literaire avonden
in de Noorderkerk
De Noorderkerk organiseert in de komende
weken drie literaire avonden. Het boek
‘Zolang er leven is’ van Renate Rubinstein
staat op 6 februari centraal. Op 20 februari is
dat het boek ‘De overgave’ van Arthur Japin,
de serie wordt afgesloten op 26 maart met
‘De Vliegeraar’ van Khaled Hosseini.
Frans Hoogendijk, één van de organisatoren
van deze avonden: ‘Schrijvers stellen in hun
boeken vaak op een doordringende wijze
grote levensvragen aan de orde. Dat daagt uit
tot nadenken en discussie. Op de leeskring willen we aan de hand van het boek met elkaar in
gesprek: sprak de schrijver aan, is het thema
relevant en voldoende uitgediept?’
Kosten € 7,50 per avond.
Meer informatie en opgave: Arno van der Vlist,
tel. 6138093, e-mail: vlist001@hotmail.com.
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Spreekuren Huis van de Buurt
Receptie Jordaan, tel. 5573300
1e Laurierdwarsstraat 6
Receptie Gouden Reael, tel. 6238815
Haarlemmerstraat 132
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael
Helpt een goed woon/werk-en leefklimaat
in de buurt bevorderen.
1ste Laurierdwarsstraat 6, tel. 6237272
fax 6381885, elke werkdag 11-17 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: elke werkdag 14-16u, di-avond 19-20u
Gouden Reael: elke woensdag 15-17 uur
tel. 6258569, info@wswcentrum.nl
www.wswcentrum.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, 10-11 uur
elke werkdag (behalve woensdag)
e-mail: centrum@wswonen.nl
Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan
De BOJ wil goed, gezellig en betaalbaar wonen
voor ouderen in de buurt. Bereikbaar via woonspreekuur wijkcentrum of ouderenadviesbureau.

Zoekertjes
In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een
advertentie plaatsen. Uw tekst moet uiterlijk 27 februari 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 Laurierdwarsstraat 6, tel. 6237272
Alles weten over het denkspel go? Kijk op
www.xs4all.nl/~rrehm/
-------------------------------------------------------------------------------------------SAXOFOONLERAAR (lid NTB) kan nog enkele leerlingen
plaatsen. Tel. 020-7763289, 06-15156414
-------------------------------------------------------------------------------------------COACHES GEZOCHT! Werk met mensen vanuit huis.
Interesse voor voeding en gezondheid?
Kijk voor info: www.powerforyou.nl Tel. 020-4270292
-------------------------------------------------------------------------------------------Wie heeft zin chronisch zieke (44) af en toe te bezoeken?
Of een boodschapje of klusje te doen? Interesses o.a.
kl. muziek, literatuur, kunst. Telefoon 06-38831136.
-------------------------------------------------------------------------------------------Heeft u klussen in huis? Ik (man, 33 jaar) woon in de
Jordaan en ben een ervaren klusser in o.a. timmerwerk,
elektra, loodgieterwerk, tv en computeraansluitingen.
Vraag € 15,- per uur. Interesse? Bel 06-45019668
of rathoursrilanka@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------Beter leren schrijven en/of spreken in het Nederlands?
Voorbereiden op Inburgerings- of Staatsexamen?
Docent NT2 biedt privé-les aan. Tel. 06-13285488
-------------------------------------------------------------------------------------------FREELANCER IN DE JORDAAN? Werk je zelfstandig en
lijkt het je leuk om af en toe bij elkaar te komen met
buurt- en lotgenoten? Mij wel. Mariette Huisjes,
post@mariettehuisjes.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------GESTALTTHERAPIE en Lichaamswerk. Meer jezelf.
Waardevollere contacten. Een zinvoller leven. Tien groepsbijeenkomsten om jezelf te onderzoeken en nieuwe ervaringen
op te doen. Wekelijks woensdagavond 19-22 uur. Start 5
maart. Max. 8 deelnemers. Marian Peereboom, info 0206241775 of wwwgestalttherapiebloemgracht.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------

Activiteiten
Buurtcentrum
Claverhuis
Zet ’m op! Op donderdag 6 maart geeft Wil
Gorter in het Claverhuis een lezing over hoeden. Ze vertelt leuke verhalen over hoeden en
laat ook verschillende exemplaren zien.
Iedereen is van harte welkom. De middag
duurt van 14.00 tot 17.00 uur en kost € 2,50 inclusief hapje en drankje.
Dammen. Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur
kan jong en oud (leren) dammen o.l.v. Wim
Herbes in het Claverhuis. Dammen is een
mooie denksport en heeft vele mogelijkheden.
Leer strategisch denken en te spelen met een
plan. Kom een lekker potje dammen! Het kost
€ 1,- per keer.
Open Zondag 17 februari. Elke derde zondag
van de maand is er Open Zondag in het
Claverhuis. Senioren kunnen lekker dansen en
zingen op de live muziek van de Tumblers.
Deze gezellige middagen duren van 13.15 tot
16.15 uur. Toegang € 3,-. Welkom!
Elandsgracht 70, tel. 6248353

Huurdersvereniging Centrum
Verenigt huurders om hun belangen
voor nu en de toekomst veilig te stellen.
Informatie, tel. 6237272
info@huurdersverenigingcentrum.nl
www.huurdersverenigingcentrum.nl
Blankenberg Stichting
WMO-loket Zorg en Samenleving
Telefonisch-spreekuur, tel. 5573338
ma t/m vr 9.00-15.00 uur
Inloopspreekuur Jordaan
di/do 9-13 uur, ma/wo 13-16 uur
1ste Laurierdwarsstraat 6
Spreekuur Gouden Reael (tijdelijk gesloten)
Welzijn IJsterk
www.ijsterk.nl
Buurtbemiddeling Binnenstad
Voor het oplossen van conflicten tussen buren.
tel. 5573333, e-mail:
buurtbemiddeling@blankenberg.nl

Politie: alarm (spoed) 112
Politie algemeen, tel. 0900 8844
06-nummers alleen tijdens kantooruren!
Buurtregisseur Max Engelander, 06-51308685
(Zuid-Jordaan)
Politiebureau Raampoort, tel. 0900 8844
Buurtregisseur Dyanne Venema, 06-22217004
(Midden-Jordaan)
Buurtregisseur Dick Eénhuizen, 06-51413886
Spreekuur: elke donderdag 19-20 u, Tichelstraat 5
(Noord-Jordaan)
Buurtregisseur Fred Sterk 06-51475791
Buurtregisseur Harold van Dam 06-53142687
Spreekuur: elke donderdag 19-20 uur,
Haarlemmerstraat 132
(Haarlemmerstraat e.o.)
Buurtregisseur Richard Hoogenboom,
06-53346937
(Westelijke Eilanden, Planciusbuurt en
Westerdokseiland)

Man, 51, gehandicapt, zoekt hulp bij omkleden in Marnixzwembad. Zaterdagochtend, ongeveer 2x per maand, met
vergoeding. Bel 020-6241141 (André)
-------------------------------------------------------------------------------------------Simone Mobron pedicure voor uw totale voetverzorging,
ook voor diabetes. Bel voor een afspraak, 06-44896269
-------------------------------------------------------------------------------------------Wie weet voor mijn studerende dochter woonruimte/kamer
in Jordaan/Gouden Reael? Eibert Draisma, tel 6237272 of
’s avonds 036-5333452 of eibert@jordaangoudenreael.nl.
-------------------------------------------------------------------------------------------Pianoles voor iedereen. Klassiek geschoold pianiste
(D.M en U.M allround ervaring). Tel. 6254702

Uitgave van wijkcentrum

Oplage 21.250, gratis huis-aan-huis
bezorgd, 7x per jaar. Het verspreidingsgebied wordt omsloten door het water
van Prinsengracht, Leidsegracht, Singelgracht, Westerkanaal, Zoutkeetsgracht, IJ,
Westertoegang, Singel en Brouwersgracht.
Bezorgklachten: tel. 6237272
Kopij/advertenties
Deadline: 27 februari 2008
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www.jordaangoudenreael.nl
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