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Anderhalve eeuw Willemsstraat
Er is niet veel meer in die straat dat herinnert
aan de tijd van vóór 1857. Sinds 11 juli
is dat nog maar één pand, het hoekpand
Willemsstraat/ Brouwersgracht 7

‘Ruimte voor Kinderen’ is de naam van
het burgerinitiatief dat op 11 juli door de
stadsdeelraad ontvankelijk werd verklaard.
Ouders en verzorgers dragen oplossingen aan
voor gebrek aan schoolruimte 9

Vrijheid van meningsuiting
of homodiscriminatie?
Verzetsmuseum Amsterdam en Art.1 organiseren op donderdag 27 september in
het museum de eerste Anton de Kom-lezing. Peter Bergwerff, hoofdredacteur van het
Nederlands Dagblad, spreekt dan over de ogenschijnlijke botsing tussen vrijheid van
meningsuiting en discriminatie van homoseksuelen. Herman Meijer is coreferent.
Wij Nederlanders zijn trots op de verworven
vrijheden in ons land, waar ruimte is voor
diverse religies en levensovertuigingen. We
vinden het belangrijk dat iedereen in onze
samenleving zijn stem laat horen en zich niet
belemmerd voelt een afwijkende mening te
hebben of zelfs kritiek te uiten.
Daarbij hechten we in Nederland veel waarde
aan het recht op gelijke behandeling. Bij wet is
geregeld dat iedereen in gelijke gevallen, gelijk
behandeld wordt, ongeacht etnische afkomst,
sekse, religie of seksuele gerichtheid. Hoewel
deze grondwettelijke waarden op papier vredig naast elkaar staan, lijken ze in de praktijk
soms met elkaar te botsen. Zo ontstaat er vaak
onenigheid wanneer mensen op basis van hun
geloof zich al dan niet discriminerend uitlaten
over homoseksualiteit. Maar wanneer houdt nu
onze vrijheid van meningsuiting op en bevinden we ons op het vlak van homodiscriminatie?
De Anton de Kom-lezing heette voorheen LBRlezing (naar Landelijk Bureau ter Bestrijding
van Rassendiscriminatie). Sinds de naamsveran-
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dering van het LBR naar ‘Art. 1’ is ook de naam
van de lezingenreeks gewijzigd.
Peter Bergwerff, hoofdredacteur Nederlands
Dagblad, zal zijn visie geven op de (on)mogelijke combinatie van geloof en homoseksualiteit en in hoeverre gelovigen in hun benadering van homoseksuelen de wet overtreden.
Herman Meijer, voorzitter bestuur Art. 1 en
voorzitter van de Dialoog Adviesraad over
homoseksualiteit, religie, levensbeschouwing
en ethiek, zal als coreferent reageren op de
lezing. Daarna krijgt de zaal gelegenheid om
onder leiding van mevrouw Meryem KilicKaraslaan (adviseur bij Twijnstra Gudde) met
de sprekers in discussie te gaan. De lezing
wordt afgesloten met een drankje.
Anton De Kom (1889-1945) kwam als schrijver
op voor zijn Surinaamse landgenoten tijdens
de koloniale onderdrukking en was verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog.
De Anton de Kom-lezing, op 27 september
19.30 uur, is gratis toegankelijk, Plantage
Kerklaan 61. Reserveren is noodzakelijk,
tel. 6202535, info@verzetsmuseum.org,
www.verzetsmuseum.org

Vanaf 19 oktober 2007 is in het Joods Historisch Museum de tentoonstelling Moderne
meesterwerken uit Moskou te zien. Getoond wordt een unieke collectie schilderijen en
tekeningen die belangrijke vernieuwende Russisch-joodse kunstenaars maakten in de periode
1910-1940. De expositie schetst het verhaal van de opkomst en ondergang van joodse kunstenaars in de Sovjet-Unie ten tijde van Stalin. De meeste werken zijn nooit eerder in Nederland
geëxposeerd. Tot 10 februari 2008. Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1,
open: dagelijks 11.00-17.00 uur (ook 25 en 26 december), elke donderdag tot 21.00 uur

Zaterdag 22 september vanaf twaalf uur

Feest op de Palmgracht
In de vorige editie van deze krant heeft u er al over kunnen lezen, en nu is het dan
bijna zover. Zaterdag 22 september vindt op het middenterrein van de Palmgracht
de grote finale plaats van de serie activiteiten die het jubilerende wijkcentrum
Jordaan dit jaar in, met en voor de buurt organiseert. Maak dus een gaatje in uw
agenda vrij, nodig vrienden en familie uit, en kom langs.

Zaterdag 15 september
Vanaf 12.30 uur wordt het Jordaanfestival
2007 feestelijk ingeluid met Het Zwanenkoor,
Blaas Kapel Uit het Zuiden en draaiorgel-Firma
Perlee. De opening is nog een verassing!
Daarna het enige echte Jordaan Ensemble met
o.a. Henk van Mokum, Peter Pols, Hanna, Tini
de Oude, Dick Barbee, Perry Cavello, Nancy,
Soraya en Jan en Mien Froger. Speciale gast:
Eddy Christiani. Presentatie: Bram Biesterveld,
muzikale begeleiding: ‘t Rembrandt Duo, saxofoon: Wim Terbruggen, basgitarist: Hans
Ruigrok. Vanaf 20.00 uur Sponsor Bingo
Loterij! Om 20.30 uur De Drie Kanjers Show!!!!
Peter Beense, Mick Harren, Wolter Kroes en
Friends. Muzikale begeleiding: Showband de
P.P.M Band.
Zondag 16 september
13.00 uur: Joekskapel Kloartaal. Vanaf 14.00
uur De Grote Finale met o.a. ’t Rembrandt
Duo, Showbusters, Rene Riva, Wesley Bronkhorst, Marcel, Alfons Marbel en een Sponsor
Bingo Loterij!! Verder Barrie van Vliet, Tjerk,
Marit, Arie Passhier, Michel, Peter Beense,
Dries Roelvink, Martin, Dayane, Klaas Veen,
Robert Leroy, Wolter Kroes, Mick Harren, Pierre
van Dam, Bernardo en de Leliestreetsisters.
Gastoptreden: Ben Cramer. Presentatie: Alfons
Marbel, Bram Biesterveld en Wim Bohnenn.
www.jordaanfestval.nl

Wat valt er te zien en vooral ook te doen? Om
twaalf uur kunt u zich laten verrassen door de
spectaculaire act van de straattheatergroep
Pavana. Een ballonnenrace, aangevoerd door
stadsdeelwethouder Wil Codrington, vormt
dan de officiële start van de feestelijkheden.
Een deel van de gracht is gereserveerd voor de
kleintjes die zich, na te zijn geschminkt, in het
luchtkasteel kunnen wagen of aan allerlei activiteiten kunnen meedoen. Ook is er een wedstrijdbaan uitgezet waarop u uw krachten op
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Berichten uit de Westelijke Binnenstad
Dit blad is de gecombineerde voortzetting
van de Jordaankrant (sinds 1973) én
Wijkkrant de Gouden Reael (sinds 1950)

verschillende manieren met uw buurtgenoten
kunt meten. Op een podium, halverwege de
gracht, vinden diverse optredens plaats. Rustig
te bekijken vanaf het terras ertegenover (hapjes en drankjes zullen in ruime mate aanwezig
zijn), maar dansen en meezingen is uiteraard
niet verboden. Overigens wordt iedereen van
harte uitgenodigd zelf ook op het podium
plaats te nemen. Dus in het bezit van onbekende talenten, tot nu toe alleen maar ten toongespreid op familiefeestjes of op de bonte
avond van school of sportvereniging: aarzel
niet! Opgeven voor dit open podium kan nog
altijd, tel. 6220514, vragen naar Marc, Dick of
Rob, of via info@jordaangoudenreael.nl
Maar er is meer. Velen in de Jordaan, maar ook
van daarbuiten, bewaren mooie herinneringen
aan de jaarlijkse kermis op de Palmgracht. Nu
er sinds jaren weer eens feest wordt gevierd op
de Palmgracht mag dan ook de kermis niet ontbreken. Een reden te meer om zaterdag 22 september de Palmgracht te bezoeken, lijkt ons.
Rob Versluijs
Het wijkcentrum dankt het Prins Bernhard
Cultuurfonds, Stichting Schipholfonds, Ymere,
Woonstichting De Key, Woonstiching Eigen
Haard, de Woonmaatschappij, Stichting
RCOAK, het Oud-Hollandsch Snoepwinkeltje,
café ’t Hoekje, restaurant Heerlijk!,
Werkgroep Kunst & Cultuur, Stichting Welzijn
Binnenstad/IJsterk, Casa Bambini, Party
Balloon, snackbar Aggie en de vele vrijwilligers op en rondom de Palmgracht die dit feest
mogelijk maken.

Spreekuur politie
Haarlemmerbuurt
‘Nu we ruim 1,5 jaar als buurtregisseur werkzaam zijn in de Haarlemmerbuurt (Harold van
Dam, Haarlemmerdijkbuurt e.o. en Fred Sterk,
Haarlemmerstraatbuurt e.o.), hebben we besloten een wekelijks spreekuur te beginnen.
Dit om nog meer contact te leggen met buurtbewoners en ondernemers. Na overleg met het
buurtcentrum is besloten dat we een ruimte
mogen gebruiken voor een inloopspreekuur op
de donderdag tussen 19.00-20.00 uur in buurtcentrum Straat en Dijk, Haarlemmerstraat 132136. Men kan op het spreekuur terecht voor
alle politiegerelateerde vragen. Het doen van
aangifte is hier niet mogelijk. Overigens blijven
we ook gewoon bereikbaar op de in deze
krant afgedrukte telefoonnummers (pag. 12).
Tot ziens op het spreekuur
Harold van Dam en Fred Sterk

Opera in
de Noorderkerk
Opera, gratis te beleven in de
Noorderkerk: de maand september kan
eigenlijk niet meer zonder. De successen
van de afgelopen jaren dwingen tot
voortzetting van een traditie.
Op pad gestuurd door de Werkgroep
Kunst&Cultuur, die hiermee het zomerseizoen afsluit, wist Opera Pietje opnieuw
een viertal verbazende zangtalenten te
strikken voor een optreden en een even
vaardige pianist daarbij; men zie de cultuuragenda in dit blad. En uiteraard stelt
hij het programma ook nu aan de operalustige bezoeker voor. Verdi, Rossini en
Donizetti – ga ervoor ter kerke, op zaterdag middag 15 september te 14.00 uur.
Hans Sizoo
Werkgroep Kunst & Cultuur
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Jordaanfestival: één grote reünie

18 september op de Dam

We zullen de
Westertoren missen

Demonstratieve openluchtbijeenkomst Prinsjesdag

Heb je het al gehoord? Het Jordaanfestival
komt op de Appeltjesmarkt! Dat hoor ik heel
vaak, maar de ‘Appeltjesmarkt’ was even
verderop, richting Rozengracht. Het is wel
leuk om te horen dat iedereen ermee bezig is.
Het was voor mij natuurlijk ook even wennen. Ik ben er vaak geweest om te proeven
wat voor sfeer ik daar moet krijgen na wat ik
bij de Westertoren had.
Zelf denk ik, dat dit een van de beste locaties
is, hoewel de Westertoren toch nummer 1 was.
Die zullen we missen. Gek hè, dat ze dat op het
stadhuis bij Deelraad Centrum niet begrijpen.
Voor de veiligheid zegt men. Bent u toevallig
naar het Prinsengracht Concert geweest - wat
ik overigens een héél mooi concert vind. Als er
dáár tijdens het concert in een van de huizen
brand ontstaat zoals een maand geleden op de
Prinsengracht bij de Elandsgracht, wie heeft
het dan nog over veiligheid?
Op het Jordaanfestival komen alle Jordanezen/
Amsterdammers weer terug naar hun roots.
Waar hun opa’s en oma’s hebben gewoond.
Dan word het ineens één grote reünie, een

sfeertje dat niet te vertellen is. Dat heeft met
je gevoel te maken, zeggen ze dan.
De mailtjes die ik krijg van Amsterdammers en
niet-Amsterdammers, maar ook van ver buiten
de Nederlandse grenzen, hebben het daar ook
over. Zou het nou toch een stuk promotie zijn
voor ons Amsterdam en in het bijzonder de
Jordaan?
We zullen er een mooi feestje van maken en
laten we hopen dat de Deelraad Centrum bij
de opening, op zaterdag 15 september vanaf
13.00 uur op de Marnixstraat bij de Elandsgracht aanwezig is, dan kunnen ze goed luisteren naar enkele nieuwe liederen die er zijn geschreven. We noemen dat in de Jordaan smartlappen en misschien komen ze op zondag ook
wel en dan zal men begrijpen waar het eigenlijk over gaat. Heel eenvoudig: blijf van de
Jordaan af!!!
Jan de Bie,
voorzitter van het Jordaanfestival,
Vereniging Op en Rond de Elandsgracht
www.jordaanfestival.nl

Als voortzetting van De Stokerij

Eindelijk betaalbare
sportinstuif in Het Marnix
In sportcomplex Het Marnix komt eindelijk toch een betaalbare sportinstuif.
In september begint een inlooptraining, op maandag en woensdag van 17.00-18.30,
onder leiding van Tom Bruijne. De sportinstuif is een voortzetting van De Stokerij
uit de Eerste Rozendwarsstraat.
De Stokerij moest in 2003 dicht, omdat
Stadsdeel Centrum er geen geld meer in wilde
steken. Het Marnix is alweer een jaar open. Tot
nu toe kon er alleen worden gesport met een
jaarabonnement van € 360,-. Een fitness jaarabonnement kost zelfs € 1.200,- Al bij de feestelijke opening voerde de SP samen met bewoners actie voor betaalbaarder sport. Daarna
bleef de SP-fractie in deelraad Centrum aandringen op terugkeer van een sportinstuif,
waar men per keer kan betalen, zoals destijds
in De Stokerij.
SP deelraadslid Nelly Duijndam: ‘Sport dreigt in
stadsdeel centrum een luxe te worden. Dertig
euro per maand is voor veel mensen te veel,
zeker als er meerdere personen uit een huishouden willen sporten. Het stadsdeel wilde er

ADVOCATENKANTOOR

Seegers & Lebouille
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

niets aan doen om zaalsport ook voor deze
mensen mogelijk te maken. Dank zij het particulier initiatief van Tom Bruijnen, die sportleider was in de oude Stokerij, en de inspanningen van de SP is er nu betaalbare sport voor iedereen.’ Tijdens de instuif wordt er een kracht& conditietraining gegeven aan een combigroep van kinderen, jongeren en volwassenen
in twee blokken van drie kwartier. Kinderen
van 9-12 jaar mogen mee doen als zij vergezeld worden door een volwassene. De tarieven
worden per keer 2 euro voor 9 tot 17 jaar, en 3
euro voor 18+.

De Rode Morgen Amsterdam organiseert een
demonstratieve openluchtbijeenkomst op de
Dam in Amsterdam op dinsdag 18 september
van 18.00 uur tot 19.30 uur. Een protest tegen
het beleid van sociale sloop van het kabinetBalkenende 4 onder het motto: ‘Solidariteit in
de strijd voor werk, vrede, betaalbaar wonen
en socialisme’. Op het programma staan
bijdragen over deze onderwerpen en een
open microfoon.
Deze derde dinsdag van september wordt officieel de miljoenennota met de begroting voor
2008 gepresenteerd. Tegenover de afbraak van
de rechten van werkende mensen, de verslechtering van de positie van jongeren, de opeenstapeling van bezuinigingen voor ouderen is
ons alternatief: werk mee aan de organisatie
van de onderlinge solidariteit in de strijd tegen
de regeringsplannen.
Het was een wisselvallige zomer, maar de regeringsplannen, sijpelden wel door. Met onder
andere een bezuiniging van anderhalf miljard
euro op de AWBZ en vooral op de ondersteunende diensten voor ouderen. Want volgens
een woordvoerder van Zorgverzekeraars
Nederland is dat allemaal maar luxe. Ten gevolge van de privatiseringen worden duizenden werkenden in de thuiszorg bedreigd met
ontslag en verlies van inkomen en rechten. Het
voornemen om de Nederlandse troepen aan
de onrechtvaardige imperialistische oorlog in
Afghanistan te laten blijven deelnemen, kost
ons nog eens honderden miljoenen. En de verdere sloop van 100 duizend goede en betaalbare woningen maakt het voor velen onmogelijk om met een arbeidersloon of uitkering de
stijgende woonlasten op te brengen.
Er zijn dan ook al een aantal signalen gegeven
voor het komende najaar, (CAO) opwarmacties
door werkenden in verschillende sectoren,
zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen, en
waarschuwingen van het openbaar vervoer in
de grote steden tegen verdere privatiseringen.

Voor meer informatie:
Tom Bruijnen, tel.4202646,
office@sportquest.nl
Nelly Duijndam, raadslid SP stadsdeelraad
Centrum, tel. 4278493 of 06-41197713

Gevaarlijke
kruising
ElandsgrachtMarnixstraat
Dhr. Jan Bosman doet in de zomereditie van
deze krant verslag van de informatieavond op
14 mei jl. Het valt te betreuren dat de heer
Bosman deze avond niet positief heeft ervaren en de conclusie trekt dat het stadsdeel de
omwonenden en direct betrokkenen vooraf
niet voldoende heeft geïnformeerd. Het stadsdeel heeft de informatieavond tijdig aangekondigd via een huis-aan-huis brief in de
omgeving, het Stadsdeelnieuws en internet.
Hierbij is aangegeven dat de informatieavond
is bedoeld om te informeren over werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen. Inspraak
op een project staat alleen open als er functies
of wegprofielen wijzigen en dat is hier niet
het geval.
De later geplande renovatie van de brug over
de Lijnbaansgracht vergt veel voorbereiding.
Om de aanpak van een gevaarlijke kruising,
zoals die op de Elandsgracht-Marnixstraat
daarop te laten wachten, is gezien de ongevallencijfers niet verantwoord.
Jeroen Cornelissen
Procesmanager openbare ruimte, rayon west
Stadsdeel Amsterdam-Centrum

Een landelijke actiedag op 4 september van de
werkenden bij de call centra van de KPN is al
aangekondigd. Havenwerkers houden een
protestmars tegen ‘witteboordencriminaliteit’,
omdat Pensioenfonds Optas de pensioengelden doorverkoopt aan Aegon, die zelf wil
gaan bepalen hoe de 1,3 miljard pensioengeld
van de havenwerkers in Amsterdam en Rotterdam wordt besteed. En tegen de plannen van
de regering over het ontslagrecht komen honderden leden van FNV Bondgenoten, FNV
Bouw en de ABVAKABO in het geweer: handen
af van het ontslagrecht, geen compromissen!
Politiek Cultureel Centrum Rode Morgen,
tel. 7855911, Hembrugstraat 148.
Openingstijden: woensdag: 10.30-12.30 uur,
donderdag: 19.00 –21.00 uur
Contact: tel. 6206037,
amsterdam@rodemorgen.nl
www.rodemorgen.nl

Sjoemelt
gemeente met
eigen regels?
De toekomstige bebouwing van het
Haarlemmerplein was weer eens het onderwerp van een rechtszitting op 22 augustus jl.
op de Parnassusweg. Het op te richten gebouw gaat een ondergrondse parkeergarage
met 203 plaatsen herbergen, en bestaat verder uit 91 woningen en commerciële ruimten.
Ontwikkelingskosten: circa 5 miljoen euro.
Tegenover elkaar stonden het Dagelijks Bestuur
van stadsdeel Centrum als vergunningverlener
en bouwbedrijf Heijmans als vergunninghouder aan de ene kant, en aan de andere kant de
heer Paul Gofferjé – mede namens de stichting
de Groene Reael – en bouwkundige Guido Egas.
Nieuw in deze Haarlemmerplein-soap is de geplande aanleg van een 6 meter breed bordes
voor de nieuwbouw aan de pleinzijde, om het
hoogteverschil tussen het vloerniveau van de
begane grond en het huidige straatpeil te
overbruggen. De bezwaren hiertegen zijn de
overschrijding van de vastgestelde maximale
bouwhoogte, het te veel domineren van het
plein t.o.v. de Haarlemmerpoort – een bordes
is allesbehalve bescheiden – en de gebrekkige
informatieverstrekking van de gemeente hierover. Het verweer van de advocaat van
Heijmans was, dat men van de gemeente de
hoogte van het gemiddeld aangrenzend
straatpeil had opgekregen als niveau voor de
te bouwen begane grond en niet, zoals in het
verleden gebruikelijk was, de maaiveldhoogte.
De gemeente verdedigde zich door te zeggen
dat de trapsgewijze verhoging nodig was om
de bomen te behouden.
Aangaande de overschrijding van de Europese
normen voor de luchtkwaliteit, en in hoeverre
die een terugwerkende kracht hebben op
reeds verleende bouwvergunningen, zijn ter
zitting geen nieuwe feiten aangevoerd. De uitspraak van de bestuursrechter wordt gepubliceerd in de volgende krant.
Elly Pronk

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!
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De taal van de Jordaan (2)
‘Out Amsterdamsch is te mal, en plat Antwerpsch te walgelijck’, schreef Vondel
in 1650 en daarmee eindigden we ons verhaal over de taal van de Jordaan in
de mei/ juni-editie van deze krant. Hoe zag dat ‘Out Amsterdamsch’ er dan uit?
Het oudste overgeleverde Amsterdamse dialect, dat van de zeventiende eeuw,
paste geheel in het omringende taallandschap; van een eigen stadstaal was toen
nog geen sprake. Hoe de voornaamste klanken eruitzagen, leren ons de bronnen uit
die tijd; vooral de taal van de kluchten geven de levende volkstaal van toen weer.
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste klankverschijnselen. Het overzicht
laat duidelijk zien hoe groot de breuk is met
het hedendaagse Amsterdams. Wie een beetje
bekend is met het Zaans, maar vooral met het
Westfries, zal veel bekends tegen komen.

1 De vanouds lange ee, de e die in de oude
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spelling in open lettergreep als ee gespeld
moest worden, was ie: mien (meen), gien
(geen), stien (steen), kieren (keeren), kliere
(kleeren), bried (breed), mier (meer), gerietschip (gereedschap), twie (twee), hiel (heel),
eliert (geleerd).
De lange oo werd vaak gepalataliseerd en
klonk als eu: jeud (jood), meugelijk (mogelijk),
veugel (vogel), seun (zoon), veur (voor).
De gerekte ee werd gerond tot eu: veul (veel),
speule (spelen), dat gebeurde meestal voor
lipmedeklinkers, maar ook in andere gevallen:
beusem (bezem), deuze (deze), teugen
(tegen).
Een n die gevolgd wordt door een d of t werd
gevelariseerd, dat wil zeggen als ng(t) uitgesproken: kangtje (kantje), onger (onder),
brangd (brand), songer (zonder), verstangd
(verstand), en ook: ongze (onze).
Om voltooide deelwoorden te maken,
gebruikt het Nederlands het voorvoegsel ge-:
geweest, gedaan, het Amsterdams van de
17de eeuw gebruikte hier e-: eweest, edaen,
maar ook komt voor ik loof (ik geloof), enoeg
(genoeg) en selschip (gezelschap).
Een typisch kenmerk van het Nederlands is dat
de klankverbinding -ft tot -cht werd, maar in
het oudere Amsterdams bleef die -ft bewaard:
ekoft (gekocht), safjens (zachtjes), graft
(gracht).

Grote belangstelling voor eerste Manuscripta

‘Het boek is nog altijd
springlevend!’
Op zondag 2 en maandag 3 september werd
het boekenseizoen feestelijk geopend met de
eerste Manuscripta, een boekenevenement
waarop ca. honderdvijftig uitgeverijen hun
plannen voor het komende najaar bekendmaakten.
In en rond de gebouwen op het Westergasterrein wandelden schrijvers, dichters, critici,
lezers en anderszins betrokkenen langs stands
en podia om meer over die plannen te weten
te komen. Wie een kaartje kocht, kreeg het
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Kunstcahier + taal & teken

‘Boek van Boeken’ uitgereikt, een bundel van
170 fragmenten uit werken die binnenkort
verschijnen.
Apollinaire
Menselijk gedrag is nauwelijks voorspelbaar.
De angst dat computer en internet het boek
zouden verdringen, blijkt onterecht. ‘Het boek
is nog springlevend’, verklaarde CPNB-directeur Henk Kraima in een interview met Het
Parool. Dat bleek ook uit de grote belangstelling voor deze eerste Manuscripta. Op zondag

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

oa. in dit nummer

Jan Bor over Marinus Fuit en Giorgio de Chirico
Wie was Wim Wandel?

Apollinaire
Kunstcahier + taal & teken
Nieuwe verbanden
in woord en beeld VERSCHIJNT
VOLGENDE
4 x per jaar
MAAND!
Maak kennis met
nummer 1
www.apollinaire.nl

• CONDITIEVERBETERING
• VERBETERING
L I C H A A M S G E VO E L
• 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
Dinsdagavond 19.00 uur
Donderdagochtend 9.30 uur
Kosten: € 40,- 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

7 Vanuit een historisch standpunt zijn er in het

Nederlands twee a’s te onderscheiden, een die
vanouds lang was (en die in de oude spelling
ook in open lettergreep met twee aa’s
geschreven werd) en een die uit een korte a is
ontstaan in open lettergreep. In het standaard
Nederlands zijn beide a’s samengevallen, niet
in het Amsterdams van de 17de eeuw waar de
vanouds lange a als ae of ee klonk: skaep
(schaap), graeg (graag), jaer (jaar).
8 De klankgroep sch aan het begin van een
woord moet sk geweest zijn, ook al blijkt dat
niet uit de overgeleverde bronnen. Men gaat
er van uit dat de uitspraak sk zo algemeen
was, dat deze in de kluchten geen komisch
effect had en dat de klank in schrift niet apart
hoefde te worden weergegeven.
Bakbiest
Al deze echt Hollandse dialecteigenaardigheden werden niet opgenomen in de standaardtaal, we zullen ze ook niet meer aantreffen in
het moderne Amsterdamse plat.
Nu is het jammer dat het taalmateriaal uit de
volgende eeuwen minder rijk is dan dat van de
zeventiende eeuw, maar uit de spaarzame
bronnen voor de 18de eeuw blijkt dat ie voor
vanouds lange ee nog voorkomt; ft voor cht is
op zijn retour, maar algemeen sprak men toen
nog van de Prinsengraft en er werd ook nog
onderscheid gemaakt tussen a en ae.
Een eeuw later lijkt het alsof de ie voor vanouds lange ee alleen nog in bepaalde woorden
voorkomt: straatstiene (straatstenen), bakbiest
(bakbeest) en hieten (heten), miester (meester). Sk voor sch was nog bekend. Van ft in
plaats van cht (gekoft tegenover gekocht) is
geen spoor meer te bekennen en dat geldt
ook voor het voorvoegsel e- bij het voltooid
deelwoord, één keer is beurt voor gebeurd
aangetroffen. Dat lijkt een soort vaste uitdrukking te zijn geworden ook nu hoort men nog
vaak: ’t is beurt! Sporen van -ngt en -ngd voor
n+t of d zijn er evenmin.

was de manifestatie toegankelijk voor het publiek, de maandag was voorbehouden aan
‘vaklui’ uit de uitgeverswereld. Niet alleen
nieuwe boeken, ook nieuw te verschijnen periodieken werden aangekondigd. Eén daarvan,
‘Apollinaire - Kunstcahier + taal & teken’, blijkt
in zijn eerste editie een hommage te brengen
aan grafisch ontwerper Wim Wandel, die tot
aan zijn overlijden in 2005 samen met Jan
Nanne deze krant vormgaf. Bijna dertig jaar
geleden wist Wandel de belangstelling van
literair Nederland op zich te vestigen met de
door hem geïnitieerde Stichting Taal & Teken.
Deze uitgeverij verzorgde bibliofiele uitgaven
met werk van schrijvers en dichters die een belangrijke letterkundige prijs ontvingen, verrijkt
met grafiek van hun favoriete beeldende kunstenaars. Zo ontstonden portfolio’s met prachtige staaltjes van typografie en grafische kunst.
De publicatie beschrijft de opkomst, maar ook
de ondergang van Wandels project.
In deze eerste Apollinaire wordt tevens uitgebreide aandacht besteed aan de Haarlemse
schilder Marinus Fuit, aan wie de Jeanne
Oostingprijs 2007 is toegekend. Fuits verwantschap met Giorgio de Chirico, de wijze waarop
hij werd geïnspireerd door onder anderen
Sartre en Camus – deze en dergelijke zaken
worden in afzonderlijke artikelen behandeld.
Apollinaire is een uitgave van Van Spijk Art
Projects uit Tegelen.
Wim Wandel aan ’t werk in de studio
van collega André van Lier (1983)
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Het moderne ‘plat-amsterdams’ schoof op in
de richting van de standaardtaal.
Al gedurende de 17de eeuw was de taal in
Amsterdam in beweging. Bredero noemde
in de ‘Voor-Reden’ van zijn Geestich Liedtboecxken ‘de oude Aemsteldamsche en
‘Waterlandsche Taal’ in één adem, die taal
werd enerzijds door ‘boeren’ en anderzijds
door ‘oude lieden’ gesproken, waaruit we
mogen afleiden dat een jongere generatie in
Amsterdam een andere taal ging spreken, wat
helemaal aansluit bij Vondels opmerking:
‘want out Amsterdamsch is te mal’.
Wat Vondel ‘Plat Antwerpsch’ noemt, was het
gewone, ongekunstelde Brabants van de talrijke Zuid-Nederlandse immigranten die vooral
na de val van Antwerpen (1585) naar het
Noorden vluchtten en hun eigen dialect meebrachten. Aan hen dankt het Amsterdams de
z.g. verdonkerde aa, die te horen is in woorden als kaos, baos en slaope (slapen), die daarvoor ee-achtig werd uitgesproken.
Ook al ging het Vondel hier niet om een beschrijving van het Amsterdams van zijn tijd,
maar om het vaststellen van criteria waaraan
een literaire taal moet voldoen, hij heeft indirect toch gewezen op variatie binnen het
Amsterdams, een sociale variatie, gebonden
aan leeftijd en geografische herkomst. Ook de
‘boeren’ van Bredero, die de ‘Waterlandsche
Taal’ spraken, zijn geografisch gemarkeerd.
Jan Berns

Drs P

‘

‘Yes, but apart from that, Mrs. Lincoln, how
did you like the show?’
Een sterker zinnetje ben ik nooit tegengekomen. Het doet onschuldig aan, vrij banaal
ook, maar heeft onmiddellijk effect op mensen die zien waarop het slaat. Voor alle volledigheid: Abraham Lincoln, president van de
Verenigde Staten, bezocht met zijn vrouw een
theater waar een blijspel werd opgevoerd. Ze
zaten uiteraard op een apart balkon. Tijdens
de voorstelling drong John Wilkes Booth er
naar binnen; hij schoot Lincoln dood en
sprong vervolgens op het toneel, waar hij
dramatisch uitriep: ‘Sic semper tyrannis!’ Toen
vluchtte hij.
Wie dit op school of elders heeft vernomen
krijgt bij het lezen van de openingszin direct
een beeld van een ontredderde weduwe en
een anonieme, begriploze figuur tegen wie ze
haar beklag uit.
Het is humor – cynisch, zeker, maar uiterst
effectief dankzij de evocatie. Als de lezer een
beeld (locatie, situatie) niet opgelepeld krijgt
maar zelf invult, zal zo’n grap extra tastbaar
werken, beter blijven hangen. Evocatie – in
muziek, film, literatuur, noem maar op, is
machtig, ja onweerstaanbaar.
Een waardevol element van humor is
contrastwerking. Hier de tegenstelling tussen
een doodgewone tekst en het opgeroepen
tafereel.
Men kan die kunstgreep op vele aangelegenheden toepassen. In de hierna verstrekte voorbeelden ziet het geestesoog vier van tragiek
doortrokken plaatsen – een straat in Serajevo,
een bijeenkomst in het klassieke Rome, een
drukbezocht plein te Parijs en de Berlijnse
Führerbunker. Vanzelfsprekend moet dat
geestesoog worden gevoed door een welingelicht brein. Kleine onjuistheden (in gevels,
kleding en zo meer) doen niet terzake: het is
geen documentaire maar een persoonlijk
beleven van een aangrijpend stukje geschiedenis.
‘Zeg Franz Ferdinand, duurt die rijtoer nou
nog lang?’
‘Hee, daar zie ik Brutus! Wat komt die hier
doen?’
‘Even stilliggen, Sire… Het is zó gepiept.’
‘Onmogelijk, mein Führer: die straat is opgebroken.’

september oktober 2007
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Workshop Jordaanverleden

Werkgroep Kunst & Cultuur

Onderzoek geschiedenis
van wijk en bewoners

Gouden Reael en Jordaan:
zes lezingen in Duende

De Jordaan is een wijk met een uitzonderlijk rijke cultuur. De belangstelling voor de
geschiedenis van die cultuur is groot. Dat blijkt onder meer uit de levendige interesse van bewoners voor de panden waarin zij wonen en uit het enthousiasme waarmee oudere en oud-Jordaners de geschiedenis van hun familie onderzoeken.

Het West-Indisch Huis aan de Herenmarkt: het bleef althans van buitenaf
bekeken – want de binnenplaats, eens een aantrekkelijke oase in de stad, werd
door een vandalistische zwartkwast wreed vermoord – één van de sieraden van
de Gouden Reael.

In samenwerking met het Stadsarchief, Stichting Welzijn Binnenstad en Jan Berns (voormalig adjunct-directeur Meertens Instituut)
presenteert Stichting Jordaanmuseum een studietraject van twaalf bijeenkomsten voor geïnteresseerden.

Hoe kwam het huis, dat nu aan deftige horeca
en andere eigentijdse activiteit is gewijd, aan
zijn naam? Lang geleden, in de 17e eeuw,
hield er een wereldconcern kantoor. Het was
de West-Indische Compagnie, die er zijn tentakels uitstrekte over het ganse westelijke
halfrond. Een geduchte handelsvloot doorkruiste onder haar naam de wateren van de
Atlantische Oceaan en handelsposten en koloniale vestigingen werden gesticht van
Manhattan tot de Antillen en van Brazilië tot
West Afrika. Beroemd werden de grote daden
van Piet Hein, zeerover in dienst van het vaderland, berucht het aandeel in de internationale
slavenhandel: 500.000 stuks aan menselijke
goederen op een totaal van 12.000.000, allen
als goederen van Afrika naar de Amerika’s
verscheept om daar als goederen te worden
verkocht.

Na een inleidend programma over de cultuurgeschiedenis van de Jordaan volgt de groep
een programma in het Stadsarchief. Dit programma bestaat uit vier bijeenkomsten en is
ontwikkeld door het Stadsarchief in overleg
met Stichting Jordaanmuseum. Daarna bereiden de cursisten in overleg met de docenten
de laatste (twaalfde) bijeenkomst voor waarop
de onderzoeksresultaten aan genodigden zullen worden gepresenteerd.
Data Straat & Dijk, Haarlemmerstraat 132-136
maandags 19.30-21.30 uur:
17 en 24 september, 1, 8, 22 oktober,
26 november en 3 december.
Excursie: zaterdag 20 oktober 14.00-16.00 uur
Data Stadsarchief: zaterdags 14.00-16.00 uur,
27 oktober, 3, 10 en 17 november

(Als u de workshop heel graag wilt volgen
maar niet over voldoende financiële middelen
beschikt, neem dan toch contact op.)
Voor meer informatie en toezending
van programmaoverzicht:
Stichting Jordaanmuseum, tel. 020-6244695,
e-mail: info@jordaanmuseum.nl
www.jordaanmuseum.nl

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
Kosten: (12 x € 7,50 incl. excursie) € 97,50
Stadspassers (12 x € 5,- incl. excursie) € 67,50

Lezingen:
7 wandelingen
door
de Jordaan

Alles bijeen is het niet een bladzijde maar een
hoofdstuk in geschiedenis van Amsterdam en
zelfs het hele vaderland – genoeg dus voor een
lezing in het zaaltje van Café Duende,
Lindengracht 62, op zondag 14 oktober. Deze
lezing, die gehouden wordt door de ter zake
zeer deskundige dr. Hans Bonke, is de eerste
van de reeks die door de Werkgroep
Kunst&Cultuur voor het seizoen 2007-2008 op
haar programma werd gezet.
Zoals ook de reeks van het afgelopen seizoen
is het zoeklicht op de geschiedenis en de cultuur van de Westelijke Binnenstad gericht.
Ditmaal echter is het licht wat eerlijker verdeeld over de twee buurten van dat gedeeltelijke stadsdeel: de Jordaan en de Gouden
Reael. Dat het Jordaancafé Duende op minder
dan tien minuten van de Gouden Reael is gelegen moet dus vooral de Gouden Reaelist van
pas komen. Ook hij notere maar vast in zijn
agenda wat het lopende jaar nog meer be-

Piet Hein (1577-1629)
looft: op zondag 18 november een lezing over
het geheel van de Westelijke Binnenstad als
centrum van ambachtelijke en industriële nijverheid en als multicultureel immigratiegebied
in de 17e eeuw, door Clé Lesger, en op zondag
16 december de Jordaan en de Gouden Reael
in de schilderkunst en de fotografie rond l900,
door de kunsthistorica dr. Ritha Bergsma.
Anders dan in de voorafgaande jaren beginnen alle lezingen van het komende seizoen om
13.30 uur, ofwel half twee. Meer informatie
over de genoemde lezingen en over alles wat
in de agenda van het volgende jaar moet worden genoteerd zal te lezen zijn in de folder
van de Werkgroep, die halverwege september
huis aan huis in de buurt zal worden verspreid.
Hans Sizoo

Wegens groot succes nogmaals geprogrammeerd: een serie boeiende powerpointpresentaties van een echte Jordaan-specialist!

1
2
3

Op 21 en 22 september treedt het ensemble
Souldada op in Het Perron met het theaterconcert Canção. Met Canção wordt het
publiek meegenomen op een muzikale reis
naar Zuid-Amerika en Zuid Europa, met
Friesland als vertrekpunt. Afscheid, verlangen
en weemoed zetten de toon.
Het Perron, try-out podium,
Egelantiersstraat 130. Aanvang 21 uur,
entree € 10,-, reserveren tel. 3307035 of
e-mail: info@hetperron.nl / www.hetperron.nl
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Minne Dijkstra vertelt met ruim 200 dia’s per
lezing, aan de hand van oude en nieuwe foto’s, kaarten, plattegronden en animaties over
alles wat er toe doet. Huisvesting, geschiedenis, architectuur, industrie, woningbouw, saneringsplannen, et cetera. Iedere lezing volgt een
vastgelegde route in steeds een volgend deel
van de Jordaan.
Van Oude Looierstraat naar het Raamplein
(1 oktober)
Van Lauriergracht naar Elandsgracht
(5 november)
Van Laurierstraat naar Bloemstraat
(3 december)
Van Egelantiersgracht naar Bloemgracht
(7 januari)
Maandag 20.00-22.00 uur,
Buurtcentrum Claverhuis
tel. 6248353, Elandsgracht 70.
Kosten 2,50 per keer
(Volgend seizoen volgen nog 3 routes)
Esther Blok

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

Freerk Wieringa, ‘Aap’, computerprint, 2007

Galerie Bart presenteert Freerk Wieringa
Galerie Bart – podium voor nieuw talent – exposeert van 27 september t/m 3 november
beelden en computerprints van Freerk Wieringa (Rijssen, 1978). Op de tentoonstelling
zijn zowel driedimensionale beelden als computerprints te zien. Voor zijn beelden
maakt Wieringa veelvuldig gebruik van staal, een hard en zwaar metaal. Daarmee
vergeleken zijn de papieren computeruitdraaien vrijwel gewichtloos. Toch doet de ene
techniek in zeggingskracht niet voor de ander onder: waar het om gaat, zijn
Wieringa’s referenties aan stereotypen en archetypen, beelden die in de toeschouwer
liggen opgeslagen. Van deze kunstenaar waren tot op heden werken te zien op
groeps- en solotentoonstellingen in Nederland en Duitsland.
Galerie Bart, Bloemgracht 2, open do en vrij 11-18 u, za 12-17 u,
overige dagen op afspraak.
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Henny Cruyff
& Eddy Terstall
Bestuur

Anderhalve eeuw Willemsstraat (1857-2007)

‘Heb je het gezien,
Manke Gerrit is weg’

E - Wat een ellende toch met dat Ajax.
H - Ik kijk niet eens meer. De doelstelling was
structureel bij de beste zestien van Europa te
horen.

Als het allemaal wat anders gelopen was, had Stadsdeel Centrum de jarige
Willemsstraat kunnen feliciteren met de opening van Het Gangenproject. Dat plan
behelst de projecties op de trottoirs van de 57 gangen die ooit achter de rooilijn van
de Willemsstraat gelegen waren. De plattegronden zouden in roestvrij staal worden
uitgevoerd (schaal 1:10). Leden van een beoordelingscommissie adviseerden wethouder Wil Codrington echter het plan niet uit te voeren omdat zij ‘het artistieke
deel in het project missen’. Wat het bestuur van Stadsdeel Centrum wel goedkeurde,
was de sloop van het hoekpand Willemsstraat/ Eerste Goudsbloemdwarsstraat 2.
Hendrikse Vastgoed B.V. te Badhoevedorp
kreeg op 11 juni 2007 de vergunning ‘voor het
slopen van asbesthoudende materialen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte asbestinventarisatierapport’. De vergunning werd dus alleen verleend
voor de sloop van ‘asbesthoudende materialen’. In de vroege ochtend van 11 juli werd
echter het hele pand tot puin gehakt. De slopers vertelden geen opdracht te hebben
gehad om asbest te verwijderen, noch asbesthoudende materialen. En inderdaad, op niet
één foto van de serie die de toegesnelde fotograaf Madeleen Ladee die dag maakte, staat
een sloper in beschermende kleding.
Uit het puin redde Sabrina Tagliapietri gebruiksvoorwerpen uit het verleden.
Tagliapietri is eigenares van Basilico, een eersteklas traiteur op de tegenoverliggende hoek.
Zij had zich de laatste jaren ontfermd over dit
pand, dat al decennialang werd gestut. De
gordijnen van Kee Seur (overleden in 2003)
hingen nog in de etalages. Voor die etalages
en tussen de steunbalken had Sabrina plantenbakken gezet. Toen zij hoorde van Het
Gangenproject, was zij onmiddellijk enthousiast voor dat plan. ‘Want’, verklaarde zij, ‘mijn
familie is naamgever van de Calle Tagliapietri
in Venetië, en dat betekent Steensnijdersgang.’

Anton Pieck uit 1933). Dit pakhuisje was een
monument, een symbool voor de vele voddenboeren die in de Willemsstraat gevestigd
waren. De voddenboeren, onder wie de bekende familie Jongebloet, kwamen uiteraard
veel in contact met hun joodse collega’s. Van
hen namen zij Jiddische woorden over, en verrijkten daarmee het Franse Pads.
Gerrit Kirsten, alias Manke Gerrit
Het hoekpand Willemsstraat/Goudsbloemdwarsstraat 2 belichtte weer een ander aspect
van deze cultuurgeschiedenis. Hoewel het
pandje in 1900 was gebouwd, stond het op
polderpeil en niet op stadspeil. Sinds mensenheugenis was op die plek een café. De laatste
uitbater was Gerrit Kirsten, een kleurrijke figuur die als Manke Gerrit bekend stond. De
sloop van het cafépand bracht bij de seniorenclub in Straat & Dijk veel teweeg. Trouwe bezoekster van deze club, Mijntje Warnawa:

E - We zijn nu het structurele lachertje...
beetje het Feijenoord van Europa.
H - Je moet er altijd naar streven dat 5 van de
honderd beste voetballers uit jouw opleiding
komen.

‘Iedereen zegt: Manke Gerrit is weg! Van die
daar op die club zitten, kwamen een heleboel
vaders in dat café.’
‘Het pand had gered kunnen worden’, vertelt
Dik van Leyenhorst, telg van de familie Seur
die generaties lang in de Willemsstraat in gordijnen handelde. ‘Jarenlang hebben wij het
proberen te kopen. Wij waren eigenaar van
het onderstuk op Goudsbloemdwarsstraat 4 en
hebben daar nieuwbouw willen neerzetten en
tegelijk het hoekpandje willen opknappen.’
Stichting Jordaanmuseum diende een bezwaarschrift in tegen deze sloop. Helaas slaagde zij er niet in tijdig de voorgeschreven motivatie in te leveren. Wij vertrouwen er evenwel
op dat onze volksvertegenwoordigers in de
Deelraad vragen gaan stellen.
Mieke Krijger

Speciaal voor (ex)kankerpatiënten:

HELENDE YOGA
ma. 10.45-12.00 uur, wo. of vr. 11-12.15 uur.
Locatie: Karthuizerhof (Jordaan)
www.jyo.nl • info@ jyo.nl • Tel. 020 6122780

PROBLEMEN
MET UW VERHUURDER?
Bel advocatenkantoor
Mr. P.R.Worp - Advocatuur in Huurrecht
Voor alle problemen
over uw gehuurde
woon- en/of bedrijfsruimte
Gematigde (vaste uur)tarieven
Ook pro-deo zaken
Gratis huurspreekuur
Keizersgracht 747-K
www.prworp.nl
020-3207022

E - Ga je maar druk maken om de lokale politiek. Ook goed voor je hart.
H - Nou, echt een uit de hand gelopen
drumbandvereniging die deelraden...
amateurs!
E - Ook niet bepaald geschikt voor de
Champions league.
H - Kom je met een leuk initiatief om de
Jordaan op te krikken, proberen ze alles om je
de voet dwars te zetten. Ben je bijna rond,
komen ze met een rekening van ca. 10 mille
om de Elandsgracht marktklaar te maken.
Als ik twee mannetjes met een gereedschapkist inhuur, ben je voor vijf meier klaar, hoor.
Ze verzinnen van alles om je maar tegen te
werken.

E - Ga een kaartje leggen, word lid van een
knutselclub, da’s goed voor de rust in je kop.
H - Komt wel goed. Ik ben goed in verdringen.
Wat nou als je het Ajax-bestuur deelraad
maakt en de deelraad Ajax-bestuur... zou je
het verschil merken denk je?

O mooie, heerlijke Willemsstraat!
wo. of vr. 9.30-10.45 uur.
Locatie: Karthuizerhof (Jordaan)

H - Supermarkt van Europa zijn we. Alleen als
je het geld dat het oplevert in je zak laat
zitten. 50 miljoen binnen, maar geen
Champions League. Ik zou het geld maar
verdelen onder de supporters. Een meier de
man schadevergoeding. Maar ik ga me er niet
meer druk om maken.

H - Gelijk heb je, ik ga wel even lekker aan
voetballen denken. O nee, dat is tegenwoordig ook alleen maar ellende.

Koningin Wilhelmina bezocht in 1947 ‘ Tot Heil des Volks’ in de Willemsstraat.

HATHA YOGA

E - Dat is nog steeds wel zo: Sneijder, vd Vaart,
vd Sar, Seedorf en Babel... Maar je hebt er
geen flikker aan. Da’s leuk voor de clubs waar
ze nu spelen.

E - Denk aan je hart...

Voddenboeren
In 1857 werd de Goudsbloemgracht gedempt
en vernoemd naar koning Willem III. Er is niet
veel meer in die straat dat herinnert aan de tijd
van vóór 1857. Sinds 11 juli is dat nog maar één
pand, het hoekpand Willemsstraat/ Brouwersgracht, zuidzijde. Eind vorige eeuw werd al het
pakhuisje op nummer 29 afgebroken.
Catherina Bakker schreef een In Memoriam
voor dit pandje, getiteld ’t Kleine pakhuys.
Mijntje Warnawa (geb. 1928) weet nog dat er
een voddenboer in was gevestigd. Dat moet C.
Smis zijn geweest, die ‘lompen en beenderen’
kocht en verkocht (zie de twee prenten van

Behoefte aan ontspanning en rust?
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De mooiste straat van de Jordaan! Dat mag toch zeker wél van de 150-jarige
Willemsstraat gezegd worden! De Willemsstraat, gelegen in het noordelijke gedeelte van de Jordaan, is een heerlijke straat vanwege zijn (vroegere) volksaard. De huidige Willemsstraat was oorspronkelijk het ‘Ouwe Fransenpad’ en werd later de
‘Goudsbloemgracht’. Na de demping daarvan in 1857 ontstond er een brede straat
en heette deze ‘Willemsstraat’, genoemd naar Koning Willem I.
De Willemsstraat is in al zijn eenvoud een
sfeervolle straat. Er staan prachtige klokgevelhuizen, en er is een schitterend bejaardenhofje
genaamd ‘Constantia’. Tevens zijn er van de
Vereniging ten behoeve der Arbeidersklasse
mooie woonblokken gebouwd in de jaren
1870-1880. Omstreeks 1890 kwam het driedelige imposante gebouwencomplex van de
Vereniging ‘Tot Heil des Volks’ tot stand, waarvan Ds. Jan de Liefde de stichter was.
De Willemsstraat is de enige Amsterdamse
straat waar, naast het pand op nummer 110,
het toen gelegen lokaal van de ‘Oranjevriendenkring’ gevestigd was. Deze vriendenkring heeft op spontane wijze, vrij en onverveerd, het mooie idee geopperd en het besluit
genomen om Prinses Wilhelmina ter ere van
haar inhuldiging als koningin (in 1898) namens
de Amsterdamse bevolking een cadeau aan te
bieden in de vorm van de Gouden Koets!
Steeds wanneer er bij Oranje-aangelegenheden – en zeker jaarlijks bij Prinsjesdag – de
Gouden Koets gebruikt wordt, mogen wij niet

vergeten dat deze geste ontstaan is in de
Willemsstraat! Overigens is de Willemsstraat
uniek: het is de enige straat in de Jordaan die
aan begin en eind met het buiten-Jordaanse
Amsterdam verbonden is door prachtige ijzeren ophaalbruggen, gelegen over Brouwersen Lijnbaansgracht!
O! Mooie, heerlijke en sfeervolle 150-jarige
Willemsstraat, waar koning en koninginnen de
volkszang met groot genoegen mochten aanhoren voor het imposante gebouw ‘Tot Heil
des Volks’! Daarom feliciteer ik, Co Nijenhuijs,
de Jordaan met de 150-jarige Willemsstraat als
de mooiste straat van de Amsterdamse Jordaan!
J. Nijenhuijs
P.S. Ik heb in de Willemsstraat (op nummer
150, 2e etage) ruim 36 jaar met genoegen
gewoond en woon thans 43 jaar in
Purmerend. Maar toch kom ik er nog, zo af
en toe, graag in mijn oude lieflijke buurt.
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Jordaancabaret, een viswedstrijd in de
Brouwersgracht, enz. In 1975 (bijzonder jaar,
want 700 jarig bestaan van Amsterdam) werd
er ook op en rond de Elandsgracht een heel
programma aan activiteiten georganiseerd:
o.a. een bakfietsenwedstrijd voor vrouwen en
een viswedstrijd in de Lijnbaansgracht. Leo was
een van de initiatiefnemers en organisatoren.
En het bijzondere was, dat er voor het eerst
een vergunning werd gegeven om tijdens het
Jordaanfestival een vrijmarkt te houden!
Daarvan werd door de buurtbewoners dankbaar gebruik gemaakt.

deelname aan de buurtactiviteiten, om bijvoorbeeld een bepaalde opleiding te gaan volgen of een beroepskeuze te maken.
Vrijwilligers
Dat wat een extra dimensie gaf aan het werk,
was toch wel de inzet van de buurtvrijwilligers.
De vrijwilligers uit de buurt, die maakten dat
de activiteiten ‘buurtactiviteiten’ werden.
Zo ook de samenwerking met de andere (toen
nog aanwezige) buurthuizen in de ZuidJordaan en met de Snelliusschool. De vrijwilligers en het samen-doen versterkten ‘het
buurtleven.’
Een voorbeeld is de ‘bloembakkenactie’, vanuit het Claverhuis georganiseerd en waaraan
de hele buurt/ de hele Jordaan meedeed. Er
werden olievaten geregeld; deze werden gehalveerd en uitgedeeld aan bewoners met het
verzoek om er een mooie bloembak van te
maken en neer te zetten op de stoep. Een
kleurig beeld in de straten was het gevolg en
de bloembakken dienden ook om auto’s van
de stoep te houden!
Mooie herinneringen zijn er ook aan het
Jordaanfestival van 1975! Het Jordaanfestival
werd tot dan vooral georganiseerd op de
Palmgracht met een ouderwetse kermis;

Het is al weer jaren geleden. De samenstelling
van de Jordaanbewoners is in de loop der jaren
aardig veranderd. Maar er blijven herinneringen; er is geschiedenis geschreven door de vorige generaties en er zijn overblijvers. Leo: ‘Ze
zullen er vast nog wel zijn, de Jordanese tante
Annie, tante Marie en ome Henk! Aan de
vrienden en de bekenden van toen: de mazzel!
Nel van Rietschoten
Reacties op Leo’s verhaal kunnen gestuurd
worden naar de redactie van de
Jordaan&GoudenReael

Leo van der Linden in de jaren zeventig

Er zijn buurtbewoners in de Zuid-Jordaan, die hem nog kennen: Leo van der Linden,
medewerker van het Claverhuis, werkzaam als jongerenwerker in ’t Looiertje in de
periode van 1966 tot 1978. Zo’n 25 jaar geleden is Leo met het gezin vertrokken uit
de Jordaan, waar hij woonde en werkte.
Vertrokken ook uit Amsterdam, verhuisd naar
de provincie. Maar als hij op bezoek is in de
buurt, komt hij nog steeds bekenden tegen.
‘He, van der Linden, hoe gaat het met jou?
Wanneer kom je hier weer terug?’
Dat doet hem goed, vertelt Leo. Mensen,
onder hen ook buurthuisbezoekers van toen,
die hem nog herkennen. Die periode van werken en wonen in de Jordaan heeft veel indrukken achtergelaten. Het was natuurlijk een bijzondere, boeiende en spannende tijd; vooral
de jaren ‘70. Veranderingen in de maatschappij volgden elkaar snel op en het buurthuiswerk ging daarin mee.

voor culturele activiteiten voor volwassenen.
En voor het jongerenwerk, dat in 1973 een
eigen ruimte ter beschikking kreeg: ’t Looiertje.
Voor Leo en zijn collega’s was het belangrijk
om de toenmalige jongeren een eigen plek en
eigen activiteiten te geven in ’t Looiertje. Hun
inzet was om jongeren, die vooral geïnteresseerd waren in kaarten en in sport ‘kijken’, te
interesseren voor nieuwe activiteiten. Aan de
ene kant werden de jongeren uitgenodigd om
geïnformeerd te worden en meer betrokken
te raken bij wat er zoal speelde in de stad, in
de politiek, in de maatschappij. Zij werden
betrokken bij – bijvoorbeeld – de stadsvernieuwing; discussieerden over het vraagstuk van
oorlog en vrede. In de tijd van verkiezingen
werd er een politieke markt georganiseerd,
waarbij politieke partijen werden uitgenodigd. Samen met Nico Verhoef werd er een
film gemaakt .

Pater Reuser
Het Claverhuis was toen nog een duidelijk
‘Rooms katholiek’ buurthuis. Pater Reuser,
Jezuïet van de R.K. parochie ‘de Krijtberg’, was
(in 1952) de stichter en tot en met 1982 de directeur van het Claverhuis. Je kunt het je nu
niet meer voorstellen. Ook nog in de jaren ‘70
was er iedere zondag een H. Mis in het
Claverhuis voor de katholieke gezinnen uit de
buurt. Na de mis waren er filmvoorstellingen
voor de kinderen. Dat was aantrekkelijk!
Volgens Leo werden die missen in het
Claverhuis door zowel Jordaangezinnen als
door sympathisanten uit de omgeving bezocht. Pater Reuser wist als geen ander de juiste bronnen aan te boren om aan de nodige
financiën te komen voor – in eerste instantie –
het jeugd- en gezinswerk en vervolgens ook

Aan de andere kant waren er activiteiten om
samen op stap te gaan en sportief bezig te
zijn. Voetballer Johnny Rep werd uitgenodigd
en kwam naar de Jordaan. Er werden voetbalwedstrijden gespeeld tegen andere groepen
jongeren. De jongeren gingen de zee op om te
vissen en er was een evenement ‘eieren gooien’. Het was niet altijd gemakkelijk om de jongeren te bereiken en te motiveren. Leo vraagt
zich nu nog wel eens af of er iemand – of liever
enkelen – van die destijdse jongeren op een of
andere manier geïnspireerd zijn geraakt door

Groenmiddag herfst
op 28 oktober
den uitgewisseld en kan worden vooruitgekeken naar het nieuwe tuinseizoen. Wij hopen
dat u kunt komen. Zet 28 oktober vast in uw
agenda!

Op zondag 28 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
organiseert de werkgroep Meer Groen in de
Jordaan de groenmiddag herfst in de
Laurierhof, Eerste Laurierdwarsstraat 6, ter
afsluiting van het tuinseizoen.

FOTO ELLY VAN DER KLEIJN

Werkgroep Meer Groen in de Jordaan
U kunt voor adviezen over uw tuin en planten
terecht bij de plantendokter en u kunt planten
en zaden inbrengen en (gratis) meenemen tijdens de planten- en zadenruilbeurs. Verzamel
zaad van leuke planten of zet overtollige planten vast in een potje, u maakt er een andere
tuinier hopelijk blij mee. U kunt ook (gratis)
bloembollen uitzoeken, om de Jordaan en
Gouden Reael in de lente wat op te fleuren.
Tevens zijn er stands met informatie over
groen. Halverwege de middag is er een lezing
over stadsnatuur, spreker en onderwerp nog
nader aan te kondigen. Tijdens een hapje en
een drankje kunnen na afloop ervaringen wor-

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

Agenda Groenactiviteiten
Zondag 7 oktober
Wandeling door het Jac.P. Thijssenpark
te Amstelveen
Aangelegd tussen 1940 en 1972, met verhogingen en verlagingen, zodat zowel planten van
meer droge als zeer vochtige plaatsen er zich
thuis voelen. Een groot gedeelte van onze inheemse flora is in dit park bijeengebracht:
planten van voedselarme en voedselrijke
bodem, van kalk-, zand- en riviergronden en
van laag- en hoogvenen zijn er te vinden. Een
unieke kans voor wie zijn kennis van inheemse
wilde planten door een IVN-gids wil laten opfrissen!
Buslijn 166 vanaf station Zuid-WTC,
uitstappen: halte Prins Bernhardlaan.
Verzamelen 13.45 uur voor de ingang.
Start wandeling: 14.00 uur.
Duur: 1 uur bij zware regenval.
Tot 2,5 uur bij grote geestdrift!
Info/aanmelden: Rob Versluijs, tel. 6237272
of 6220514, info@jordaangoudenreael.nl onderwerp: Jac. Thijssenpark
Vrijdag 26 oktober
Rondleiding door Hortus Botanicus
Amsterdam
Een rondleiding duurt ongeveer 1 uur, maar
kan ook uitlopen indien de interesse groot is
en er die dag geen andere groepen gepland
zijn. Het is ook mogelijk om de rondleiding
aan te passen aan een bepaald thema of interessegebied (bv. de evolutie van de planten, of
geneeskrachtige planten etc.). Dit moeten we
dan wel twee weken van tevoren weten. De
maximale groepsgrootte is 15 mensen per
rondleider. De 15 eerste aanmeldingen zijn dus
van deelname verzekerd. Latere komen op de
reservelijst met het oog op afmeldingen: de ervaring heeft ons geleerd dat er altijd wel een
paar uitvallers zijn.
Verzamelen 10.45 uur bij ingang Hortus.
Begin 11.00 uur. Duur wandeling: 1 à 2 uur.
Daarna gezamenlijk een kop koffie in de
Oranjerie.
Info/aanmelden: Rob Versluijs,
tel. 6237272 of 6220514
info@jordaangoudenreael.nl –
onderwerp: Hortus wandeling
Zaterdag 27 oktober
Rondleiding door Hortus Botanicus
Amsterdam
Verzamelen 13.45 uur bij ingang Hortus.
Begin 14.00 uur
Duur van de wandeling: 1 à 2 uur.
Daarna gezamenlijk een drankje.
Info en aanmelden: Marc Hansenne,
tel. 6220514
info@jordaangoudenreael.nl – onderwerp:
Hortus wandeling
Zondag 28 oktober
Groenmiddag in de Laurierhof
Deze middag organiseert de Werkgroep meer
Groen in de Jordaan van 14.00 tot 16.00 uur de
Najaar Groenmiddag in de Laurierhof. Van
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‘Ze zullen er nog
wel zijn, tante Annie
en ome Henk...’

14.00-15.00 uur is er een plantenruilbeurs en
een bloembollenactie. Voor botanisch consult
kunt u bij de plantendokter terecht. Van 15.0016.00 uur zal een gastspreker iets komen vertellen over de natuur in de stad en stadstuinen.
Iedereen is welkom op deze middag.
Info: Rob Versluijs, tel. 6237272 of 6220514.
Meer info voor leden in het blad van de
Werkgroep Meer Groen in de Jordaan.
Woensdag 7 november
Bollenplantactie in de GoudenReael
(voor kinderen)
Van 13.30 tot 16.30 uur gaan we met een
groep kinderen van de Naschoolse Opvang
bollen planten op de twee kinder-zelfbeheerprojecten in de Gouden Reael. Na afloop van
de actie is er tijd voor een verfrissing in het piramidegebouw op de Piramidespeeltuin.
Kinderen uit de buurt, vergezeld van een
ouder, kunnen ook meedoen.
Info en aanmelden: Marc Hansenne,
tel. 6220514
info@jordaangoudenreael.nl –
onderwerp: Bollenplantactie
Vrijdag 16 november
en zaterdag 17 november
Snoeicursus en onderhoud stadsen geveltuinen
Een (theorie + praktijk) snoeicursus voor de
groenliefhebbers en geveltuiniers in de
Westelijke Binnenstad. Deze cursus wordt gegeven door mevrouw Loes Pool en beslaat
twee ochtenden van 10.30 tot 13.30 uur.
Afwisselend locatie Jordaan (verzamelpunt:
Laurierhof) en locatie GoudenReael (verzamelpunt: Straat&Dijk).
Info/aanmelding 16 november Laurierhof:
Rob Versluis, tel. 6237272 of 6220514
info@jordaangoudenreael.nl –
onderwerp: Snoeicursus vrijdag
(vervolgcursus 24 november,
bij slechts weer 30 november)
Info/aanmelding 17 november Straat & Dijk:
Marc Hansenne, tel. 6220514
info@jordaangoudenreael.nl –
onderwerp: Snoeicursus zaterdag
(Vervolgcursus 23 november,
bij slechts weer 1 december)
Deelname aan de groenactiviteiten is gratis. (In
de volgende editie van deze krant vindt u weer
een aanvraagbon voor een geveltuin.)
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28 september: religieuze architectuur

Wandelen langs
de Jordaancanon
De enige buurt die in de Dikke Van Dale staat heeft nu ook als eerste zijn eigen
canon! Elke laatste vrijdag van de maand van vier tot half zes organiseert het jubilerende Wijkcentrum bijzondere wandelingen ‘Langs de Jordaancanon’. Stonden de
eerdere wandelingen in het teken van de stadsvernieuwing, de oproeren, het zelfbeheer, de jarige Willemsstraat, de grote wereldbeschouwingen en de hofjes van de
buurt, op 28 voert de tocht langs religieuze architectuur.
Wél in de Van Dale, maar in de Historische
Canon van Nederland werd ‘s lands bekendste
buurt tussen de Hunebedden, de Beemster, de
Grachtengordel, de Buitenplaatsen van de rijken en de Rotterdamse Haven, pijnlijk gemist.
Wél wordt de Jordaan erin genoemd als deel
van de Grachtengordel. Ook wemelt het in de
lijst van Prof. Van Oostrom van onderwerpen
die nauw met de Jordaan zijn verbonden. Zo
verwoestte de Beeldenstorm het Kartuizersklooster. Daaraan dankt de buurt nog altijd
zijn grootste speelplein. Rembrandt vond na
zijn ontruiming uit de Jodenbreestraat gelukkig onderdak in een huurwoning aan de
Rozengracht. In de Jordaan schiep hij zijn
mooiste werken. De Wereldatlas van Blaeu
werd aan de Bloemgracht gemaakt. De
Crisisjaren leidden tot het Jordaanoproer.
Willem Drees, de vader van de Verzorgingsstaat, en Multatuli, die van de Max Havelaar,
werden vrijwel in de Jordaan geboren. De
Jordaan mag niet zeuren over gebrek aan aandacht in de Nederlandse Canon.
Eerste buurt met eigen canon
Toch ontstond de behoefte aan een eigen
canon van de buurt: een handzaam overzicht
van personen, gebeurtenissen, bouwwerken
en ontwikkelingen, die samen laten zien hoe
de Jordaan zich ontwikkelde tot de buurt
waarin we nu leven. Het 50-jarig jubileum van
het wijkcentrum bood een goede gelegenheid
het boekje uit te brengen. Mies Bouhuys, die
precies 50 jaar in de Jordaan woont en werkt,
schreef het voorwoord met ontroerende
jeugdherinneringen en zo kreeg de Jordaan
als eerste buurt zijn eigen canon.
De Jordaancanon vertelt het bijzondere verhaal hoe de buurt veranderde van drassig boerenland in een dicht opeengepakte fabrieksen volksbuurt, van toevluchtsoord voor geloofsvervolgden uit Frankrijk tot broedplaats
en toneel van volksoproeren tegen armoede
en onderdrukking, van bakermat van sociale
woningbouw en sociaal werk en van veelbezongen krottenwijk tot de Jordaan van nu.
Daarbij passeren tal van thema’s die ook de
Canon van Nederland niet hadden misstaan:

de hofjes, de Woningwet, de sociale woningbouw, de stadsvernieuwing en het Bouwenvoor-de-Buurt van Jan Schaefer, de oproeren,
het eerste buurthuis van Nederland en de
grote Jordaanartiesten.
Religieuze architectuur
Vrijdag 28 september voert de jubileumwandeling, onder leiding van Jordaanbewoner en
kunsthistoricus Hans Sizoo, langs enkele fraaie
staaltjes van ‘religieuze architectuur’ in de
buurt. De (voormalig) Rooms-Katholieke
Posthoornkerk, de Hervormde Noorderkerk en
de Russisch-Orthodoxe Tichelkerk zullen zo
mogelijk ook van binnen worden bewonderd.
NB: In verband met de ligging van deze kerken, vertrekt deze wandeling om 16 uur vanuit
het wijkcentrum in de Gouden Reael,
Haarlemmerstraat 132-136.
De wandelingen langs de Jordaancanon kosten € 5,- inclusief het boekje. Ook scholieren,
studenten en inburgeraars worden met plezier
langs de Jordaancanon geleid. Maar ook wie
zijn kennis van de buurt wil toetsen en delen is
van harte welkom. Wel graag tijdig aanmelden
bij het wijkcentrum, tel 6237272 of info@jordaangoudenreael.nl
Zolang de voorraad strekt is de Jordaancanon
voor € 5,- verkrijgbaar bij Wijkcentrum Jordaan
& Gouden Reael, 1e Laurierdwarsstraat 6 en
Haarlemmerstraat 132-136, Boekhandel Dolfijn
Haarlemmerdijk, Island Bookstore Westerstraat, Oud Hollandsch Snoepwinkeltje 2e
Egelantiersdwarsstraat, en in de Westerkerk.
Met het boekje wordt trouwens ook eindeloos
op eigen gelegenheid door de buurt gezworven. Het wordt zelfs gebruikt om verjaardagen, familiedagen, puzzeltochten en personeelsuitjes inhoud gegeven.
Het jubileumprogramma 50 jaar Wijkcentrum
Jordaan wordt mede mogelijk gemaakt door
bijdragen van de Woonmaatschappij,
Woonstichting De Key, Stichting RCOAK,
Woonstichting Eigen Haard en Ymere,
Schipholfonds, VU Medisch Centrum, afd.
Huisartsengeneeskunde.

Tweede week september!
Jordaan – eind jaren vijftig. Het hele jaar
keken we daar naar uit. Het opbouwen van
de kermis was al een feest. Op vrijdagmiddag
4 uur was het dan eindelijk zover. Ik zat op de
Palmgrachtschool en om 10 voor 4 begon de
kermis te draaien. Onze hoofdonderwijzer
dhr. v/d Wetering kon de kinderen niet meer
binnenhouden. Hij mopperde tegen de baas
van de Holy Holy. De school liep leeg en wij
kregen (door dat gemopper) een bonnetje
voor een gratis ritje. Had dhr. v/d Wetering
mooi voor elkaar.
Van onze moeder (tante Bep) mochten mijn
zussen en ik op die eerste vrijdagmiddag nergens in, want dan werd er proefgedraaid. Ze
zei altijd: laten ze het maar eerst met hun
eigen familie proberen, maar niet met mijn
kinderen. Het hele jaar spaarden we elke week
‘iets’. Als de kermis kwam, kregen we van onze
ouders ‘kermisgeld’. Dit kregen we ook van enkele buren (ooms en tantes). Daar moesten we
het de hele week mee doen. Maar vaak kregen
we in de week nog iets extra’s.
’s Morgens gingen de kinderen uit de buurt
dubbeltjes en kwartjes op de verlaten kermis
zoeken. Je vond soms enkele dubbeltjes, maar
je kwam thuis met stukkende knieën of met
stukkende kleren, maar dat hinderde ons niet,
maar de moeders wel.
In de Palmdwarsstraat stonden vroeger ook
kermisattracties, op de plekken waar later
nieuwbouw is gekomen. De winkels uit de
straat deden ook mee met kramen voor de
deur. De slagers, bakkers, visstal op de

De regen bleef weg
In de Jordaan&GoudenReael stond een enthousiaste oproep van het wijkcentrum. Dit
ging over straatfeesten, en het organiseren daarvan in je eigen straat. Wij als
Goudsbloemstraters liepen al met het idee om een buurtfeestje te organiseren. Het
wijkcentrum heeft ons inderdaad werkelijk goed geadviseerd over de benodigde vergunningen. Dat wij bovendien tafels en banken konden lenen, was een uitkomst want
we waren met veel vrolijke feestgangers, zoals je op de foto wel kunt zien!
Straatfeest Goudsbloemstraat (tussen 1ste en 2de Goudsbloemdwarsstraat in het
Pinksterweekeinde) Het zeil dat je op de foto ziet hangen, was bedoeld als
regenscherm. Alleen… de regen bleef weg! De buurtbewoners

Op donderdag 27 september

Uitnodiging tot deelname
‘Dag van de Dialoog’
Het Huis van de Buurt Westelijke Binnenstad (bestaande uit Blankenberg Stichting,
stichting Welzijn Binnenstad en wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael) nodigt u van
harte uit deel te nemen aan een van de dialoogtafels op 27 september.
Dit jaar vindt alweer in Amsterdam de vijfde
Dag van de Dialoog plaats. Kris-kras door de
stad gaan Amsterdammers met elkaar in dialoog over een specifiek onderwerp. Dit jaar is
het thema: ‘Zorg! Zorg jij voor Amsterdam?’
Platvorm
Amsterdam
Dialoog
roept
Amsterdammers op mee te doen aan deze dag
van de dialoog. Overal in de stad worden dialoogtafels georganiseerd. Aan zo’n tafel
nemen 6 – 8 deelnemers plaats en onder leiding van een gespreksleider wordt een dialooggesprek gevoerd. Dit gesprek duurt maximaal 2 uur. Het belangrijkste doel is om
Amsterdammer elkaar te laten ontmoeten en
in gesprek te brengen over een thema dat
ieder raakt. U bent van harte welkom, maar u
moet zich wel opgeven voor een van de tafels!

U kunt kiezen uit een van de onderstaande
dialoogtafels:
Van 10.00-12.00 uur met na afloop lunch
in het Claverhuis, Elandsgracht 70
Contactpersoon: Cora Verhoef, tel. 6248353,
e-mail: c.verhoef@welzijnbinnenstad.nl
Van 11.30-13.30 uur incl. lunch,
Dienstencentrum Straat & Dijk,
Haarlemmerstraat 132-136. Contactpersoon:
Carolien Satink, tel. 06- 41710109,
e-mail: c.satink@jordaangoudenreael.nl
Van 14.00-16.00 uur high tea, Laurierhof,
Eerste Laurierdwarsstraat 6
Contactpersoon: Dian Mekkes, tel. 5573333,
e-mail: d.mekkes@blankenberg.nl

Aan alle vrijwilligers in Jordaan en Gouden Reael

Meet & Greet
in de Noorderkerk
Op donderdag 15 november van 19.00-21.00 uur is er het vrijwilligersfestijn
MEET & GREET in de Noorderkerk. Iedereen die zich als vrijwilliger inzet voor
de Jordaan of de Gouden Reael, is van harte welkom.
Willemsstraat. Op de draaitafel op de
Lindengracht: een groot dansfeest, lekker rock
en rollen en walsen. Op de showboot in de
Brouwersgracht (bij het IJkkantoor) was het
ook altijd knallen. Elke avond een ander optreden. De gracht en de brug bij de Dommersstraat stond altijd stampvol. In de Palm was het
Jordaancabaret. Na afloop werd er beneden
(tot in de kleine uurtjes) feest gevierd.
Kortom, het was de hele week FEEST rondom
de Palmgracht, waar de buren ’s avonds uit het
raam hingen of gezellig met een stoeltje buiten zaten. Het was tenslotte maar een week in
het jaar feest. Met een warm hart denk ik aan
de tweede week in september terug.
Willy Alberts

Vrijwilligers zijn voor organisaties en samenleving onmisbaar. In onze buurt zijn er gelukkig
veel mensen die zich inzetten voor de buurt:
als opzomeraar, gastvrouw in het buurtcentrum of ouderenontmoetingscentrum, speeltuinmedewerker, uitlener van de speel-otheek, voorleesoma, buurtbemiddelaar, burenhulpmedewerker, woonspreekuurhouder, belangenbehartiger van ouderenhuisvesting, organisator van buurtfeesten, vriendschappelijk
huisbezoeker, stervensbegeleider in het hospice, groenbeheerder, geschiedschrijver, etc.
Voor de partners van het Huis van de Buurt
(Blankenberg Stichting, Stichting Welzijn
Binnenstad en wijkcentrum Jordaan & Gouden
Reael) een reden om alweer voor de tweede
keer een festijn voor alle buurtvrijwilligers te

organiseren. Onder het genot van een hapje
en drankje is er gelegenheid bij te praten met
collega-vrijwilligers, te luisteren naar enkele
voordrachten en optredens of gewoon lekker
te neuzen bij de informatietafel.
P.S. Vrijwilligers zijn van harte welkom folders
of flyers van hun eigen organisatie mee te
nemen voor de grote informatietafel. Wij zien
u graag op 15 november!
Carolien Satink, wijkcentrum Jordaan
& Gouden Reael, tel. 06-41710109,
c.satink@jordaangoudenreael.nl
Cora Verhoef, stichting welzijn binnenstad,
tel. 6248353, c.verhoef@welzijnbinnenstad.nl
Dian Mekkes, Blankenberg Stichting,
tel. 5573333, d.mekkes@blankenberg.nl
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Autovrije Dag: gezond
bewegen in een schone stad
Zondag 23 september wordt een bijzondere dag voor Amsterdam. De stad doet
weer mee aan de Autovrije Dag, en hoe! Bijna het gehele gebied binnen de ring A10
is autovrij. Ook stadsdeel Centrum doet groots mee.
Het straatbeeld gaat er even heel anders uitzien. Allereerst is er de Dam-tot-Damloop:
tienduizenden hardlopers rennen ongestoord
hun 10 Engelse Mijl, en voor het eerst kan er
ook van Dam tot Dam gefietst of gewandeld
worden. De Friday Night Skate is voor de verandering op Sunday afternoon; een tocht van
25 kilometer vanaf Sloterdijk kriskras door de
autovrije stad. Je kunt met elektrische vervoermiddelen door de stad rijden, je eigen autovrije voertuig bouwen, er zijn diverse milieumarkten, er wordt een poging gedaan om het
straatkrijt-record in het Guinness Book of
Records te verbeteren; je kunt het zo gek niet
bedenken of het gaat gebeuren op de

Autovrije Dag. Zolang er maar geen vervuilende motor aan te pas komt.
Twee evenementen verdienen extra aandacht:
Nemo Wandeltheater presenteert ‘de nieuwe
Gijsbrecht van Aemstel-legende’ op de Dam.
Niet in de Schouwburg als klassieke tragedie,
maar als middeleeuws straattheater uit Polen
komt de geschiedenis tot leven in een viertal
spectaculaire wandelingen door de stad, langs
groene scheggen, perken, oevers, tuinparken
en heemtuinen.
Wil je heel even uitblazen van het skaten,
hardlopen, steppen of het wandelen in de
stad, dan kan dat in één van de twee heerlijke
Oases van Rust. Om nog een paar uurtjes uit te

blazen na het autovrije festijn tot 21.00 uur:
Op het Frederiksplein is er de ‘Golden Temple’
met kunst, informatie, relaxte live muziek en
ontspanning met een hapje en een drankje. De
‘Golden Temple’ wordt verzorgd door het gelijknamige restaurant aan de Utrechtsestraat
en door www.raintrust.org
Op de Torensluisbrug (over het Singel) liggen
200 zitzakken klaar en kun je aan de cocktailbar een exotisch drankje laten mixen. Ook
staat hier De Molina; het kleinste reuzenrad
van het westelijk halfrond, van waaruit
‘schoon Amsterdam’ aan je voeten ligt. Deze
oase wordt verzorgd door Amsterdam Plage
en Cantina Mobile.
Feest in Westerpark
De autovrije zondag is hét moment om de
straat eens op een andere manier te gebruiken. Op de van Hallstraat en het aangrenzende GWL-terrein organiseert stadsdeel Westerpark zijn jaarlijkse milieumarkt. Ruim vijftig
kramen bieden informatie, producten en diensten op het gebied van natuur en milieu.
Het aanbod varieert van biologische planten
tot producten voor persoonlijke verzorging,
milieuvriendelijke vakanties, ‘groen’ daten en
spaarlampen. Op het Waterspiegelplein is aandacht voor de verschillende zintuigen met biologische hapjes en drankjes, muziek en theater.
En rondom buurthuis de Waterval zijn alle activiteiten voor kinderen te vinden. Ook zijn er
rondleidingen door de milieuwijk, toepasselijke films in filmhuis Cavia en kun je fietsen
laten versieren bij de fietspimpshop. Kinderen
kunnen meedoen met de kindervrijmarkt op
de van Hogendorpstraat.
Naast de milieumarkt zijn er in stadsdeel
Westerpark nog een aantal andere activiteiten
tijdens autovrije zondag. Liefhebbers van het
Nederlandse lied kunnen terecht in de
Spaarndammerbuurt. In de Van Noordtstraat
bij het Suikerplein is tussen 14.00 en 17.00 uur
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‘Het gevoel van Mokum’ met o.a. Nancy, de
winnares van RTV Noord-Hollands levenslied
festival 2006. In de Hugo de Grootbuurt opent
Muziekschool Amsterdam haar nieuwe dependance op de van Reigersbergenstraat nr. 65.
Naast een kijkje in de gloednieuwe geluidsstudio’s kun je tussen 14.00 en 16.00 uur genieten
van straatoptredens van diverse bands waaronder The Damsko United Brass Band. Ook op
het Barentszplein verzorgt Muziekschool
Amsterdam optredens op straat. Als alternatief
vervoermiddel rijden er tussen de verschillende
locaties drie paardentrams.
Voor een uitgebreid programma:
www.westerparkkunst.nl
of www.autovrijedag.amsterdam.nl

Fleur d’Artistique in de Tuinstraat
Deelnemers aan Nordic Walking, gereed voor vertrek

Nieuw sportaanbod
in Het Marnix
In het seizoen 2007-2008 zal er een nieuw
sportprogramma worden aangeboden in de
sportzaal van Het Marnix. Niet alleen worden
er activiteiten georganiseerd voor senioren
50+ maar ook voor mensen met chronische
aandoeningen. Ook de jeugd wordt niet vergeten. Zo is de traditionele Sportinstuif op de
woensdagmiddag en zaterdag weer terug
van weggeweest.
Alle activiteiten staan onder (bege)leiding van
deskundige en ervaren instructeurs, en zijn
deze maand gestart. Alleen voor de jeugd begint het na de herfstvakantie (week 43).
Maandag
Sportinstuif 16.00-17.00
(voor mensen met diabetes mellitus)
Dinsdag
Jongerenvoetbal 16.00-17.00 (13-18 jaar)
Conditietraining 17.00-18.30
(voor mensen met hart –en vaatziekten)
Woensdag
Bewegen op muziek 12.30-13.30
(senioren 50+)
Sportinstuif 13.30-15.30 (6-12 jaar)
Voetbal 16.00-17.00 (6-12 jaar)
Donderdag
Racketsporten 16.00-17.00 (senioren 50+)
Zaterdag
Sportinstuif 14.00-17.00 (6-12 jaar)
Balsporten 17.00-20.00 (13-18 jaar)
Deelnemerskosten
De activiteiten voor de jeugd en jongeren zijn
gratis. Voor de activiteiten voor de senioren
50+ en mensen met een chronische aandoening wordt een kleine bijdrage van € 1,75 per
keer gevraagd. Men kan contant betalen.
Nordic Walking in het Vondelpark
Na het succes van vorig seizoen is er elke dinsdag t/m 9 oktober een nieuwe Nordic Walking
clinic. Nordic Walking verbetert de lichamelijke

conditie, helpt bij het afvallen en draagt ertoe
bij dat de kwaliteit van leven kan verbeteren.
Tevens is het gezellig om met andere mensen
samen actief bezig te zijn. Binnen 5 lessen
wordt de techniek u zo snel mogelijk aangeleerd. De cursus is voor volwassenen en senioren 50+.
Locatie: elke dinsdag 11.00-12.30 uur
Vondelpark, verzamelen voor tennisclub
Kattenlaan, (Kattenlaan 13), tel. 612 4567.
Kosten € 20,- voor 5 lessen (€ 15,- stadspas).
Bij de eerste les dient u zich in te schrijven
en direct te betalen. Bij stadspaskorting graag
uw pas of een kopie meenemen.
Sciandri, sportmanagement
Voor een compleet overzicht van het activiteitenaanbod kunt u kijken op de website:
www.centrum.amsterdam.nl Voor vragen kunt
u contact opnemen met tel. 5306870

Schatgraven (4)
Het werk in de kelderwoning in de NoordJordaan wordt nog steeds volgehouden. Dit
jaar is de hele vloer vrijgelegd, zodat we weten
hoe de woning er in het begin van de vorige
eeuw heeft uitgezien. In de grote kamer lag
een betonvloer, maar in de ‘mooie kamer’ was
een plavuizenvloer, mogelijk met een houten
vloer erop. In de keukenuitbouw zijn er minimaal twee lagen plavuizen. De laatste laag is
gedocumenteerd, nu de laag eronder nog!
Onder de betonvloer ligt ook nog een laag plavuizen.
Volgend jaar wordt een nieuwe fundering gelegd. Dan moet het werk in de kelderwoning
klaar zijn. Als u nog mee wilt doen, bent u hartelijk welkom. We zijn te bereiken op, tel. 0206227851
Het Kelderteam

De droom van een 21-jarige is uitgekomen met het openen van mijn eigen bloemenzaak in de Tuinstraat 117 in de Jordaan. Tijdens mijn opleiding tot bloemiste en
ook jaren erna heb ik bij zeer goede bloemisten in en om Amsterdam gewerkt
en daar het vak geleerd. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en ook ik wilde
in navolging van mijn ouders een eigen zaak.
Dit ging niet zonder slag of stoot, want het
ontmoedigingsbeleid van mijn ouders heb ik
vaak moeten aanhoren: ze hebben me van alle
kanten aangegeven dat het een moeilijke weg
zal worden om een eigen zaak uit het niets te
laten ontstaan. Ik was echter niet te houden en
uiteindelijk heb ik besloten om ervoor te gaan.
De inrichting van de bloemenwinkel is na een
verbouwing van zes weken prima gelukt en dit
blijkt ook uit de vele positieve reacties over de
gebruikte kleuren, inrichting en verlichting.
Nu, ruim twee maanden na de opening, begint
er een klantenbestand te ontstaan en het is
leuk om te horen dat men zeer te spreken is
over de kwaliteit van de bloemen en planten.
Ik koop tweemaal per week in bij de Flora
Holland-veiling te Rijnsburg. De klant is dus
verzekerd van verse bloemen van A1 kwaliteit
die in de eigen koelcel worden opgeslagen en
door eigen inkoop gunstig geprijsd zijn.
Boeketten worden eventueel in de winkel gebonden, dit op verzoek van de klant, en daarbij is natuurlijk heel veel mogelijk.
De naam van de winkel is bewust gekozen,
omdat ik erg graag bezig ben met het maken
van creatieve bloemstukken, zowel in de vorm

van boeketten als in creaties van diverse bloemen en arrangementen. De eerste klanten
voor rouw- en trouwwerk hebben zich reeds
aangediend. Hier kan ik mezelf helemaal in
kwijt en ik hoop daarbij te beantwoorden aan
de emoties die veelal voorafgaan aan de keuze
voor een bepaald bloemstuk. De reacties
waren ontzettend leuk. Dat streelt mij als bloemiste natuurlijk en het geeft me nog meer
energie en creativiteit om leuke stukken te
maken. Wat betreft de wensen van de klant is
niets mij te gek en graag ga ik samen met hen
de uitdaging aan om bijzondere stukken te
maken, die aansluiten op hun speciale wensen
en emoties. Ook de ondernemers in de omgeving kan ik al tot mijn klantenkring rekenen
voor bloemstukken als presentatie in hun restaurant, winkel of bedrijf. Dit gaat veelal in de
vorm van een abonnement. De toekomst zal
het me leren, ik wil graag mijn naam vestigen
als goede bloemiste in de Jordaan. Je bent niet
zo maar een begrip, daar moet je vele jaren
hard voor werken en dat heb ik er graag voor
over… Je krijgt er veel voor terug!
Astrid Spitters
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Burgerinitiatief over voormalig PPI-gebouw

‘Ruimte voor kinderen’ maakt
aanpassing plannen noodzakelijk
Op 3 juli vond er in Bernardus een informatiebijeenkomst plaats over de bestemming van de locatie Elandsstraat 44 en het daarbij horende voormalige PPI-gebouw.
Voor het terrein is reeds enige jaren geleden op verzoek van Stadsdeel Centrum een
plan ontwikkeld door een projectontwikkelaar. Van recentere datum is het burgerinitatief ‘Ruimte voor kinderen’ dat op 31 mei door de stadsdeelraad ontvankelijk
werd verklaard.
Initiatiefnemer van het burgerinitiatief is de
Medezeggenschapsraad van de 14e Montessorischool De Jordaan, die zo’n vierhonderd
kinderen en een duizendtal ouders en verzorgers vertegenwoordigt. De informatieavond
was bedoeld om beide partijen hun ideeën en
standpunten toe te laten lichten. Om te beginnen met de school. Het directe doel van het
initiatief is een oplossing te vinden voor problemen waar de school mee geconfronteerd
wordt.
Structurele oplossing
Zo is het aantal schoolgaande kinderen in
Stadsdeel Centrum de laatste jaren behoorlijk
toegenomen, waardoor ook het aantal leerlingen op de 14e Montessorischool fors is gestegen. Omdat het huidige schoolgebouw niet
genoeg ruimte biedt aan zoveel kinderen,
wordt er al enige tijd noodgedwongen gebruik gemaakt van externe locaties en faciliteiten. Dat leidt tot versnippering van de school
en tot verkeersonveilige situaties tijdens het
verplaatsen van de kinderen door de smalle
straatjes van de Jordaan.
Wel zijn er vier lokalen en een speellokaal in
nabijheid van de school in het vooruitzicht ge-

steld, maar deze moeten nog worden gebouwd en zullen op het moment van oplevering (volgens planning op zijn vroegst augustus 2009) nog steeds niet in de behoefte van
de school kunnen voorzien. Verder kan het
gymlokaal van het ROC dat de school mag gebruiken vanaf dit schooljaar minder ingezet
worden door de Montessorischool. Dit terwijl
de behoefte aan bewegingsonderwijs met de
recente uitbreiding van twee groepen is toegenomen. Aangezien ook de ooit toegezegde
gymzaal in het Altra geen mogelijkheid biedt,
en het Marnixbad evenmin, wordt er nu naarstig gezocht naar noodoplossingen. Het mag
duidelijk zijn dat de school meer gebaat is bij
een structurelere oplossing, waar overigens
ook de buurt profijt van zal hebben.
Een ander punt is dat per 1 augustus jl. basisscholen wettelijk verantwoordelijk zijn voor
het aanbieden van buitenschoolse opvang. Al
geruime tijd zijn er lange wachtlijsten, en deze
zijn nu eerder langer dan korter geworden.
Een directe oplossing om in de vraag te voorzien is niet voorhanden door gebrek aan geschikte ruimte. Graag zou de school de opvang
integreren in een zogeheten Brede School,
d.w.z. een school waar (niet alleen) ruimte is

Herinrichting Marnixstraat

Maak van de racebaan
een wandelpromenade!
De Marnixstraat is een van de onveiligste
verkeersstraten van de binnenstad. Van de
Rozengracht tot aan het Haarlemmerplein
liggen er vijf gevaarlijke kruisingen op een rij,
waarvan er drie ware blackspots zijn.
Veel fietsers mijden de straat uit angst voor
langsracende auto's en taxi's, vooral in de
avond en nacht. Ook voor voetgangers is de
straat geen pretje om te vertoeven. Oversteken is er vaak levensgevaarlijk, zoals blijkt
uit de talloze ongelukken die de afgelopen
jaren langs deze straat konden gebeuren, en
het ontbreekt aan een prettige inrichting met
groen zoals bomen. De Marnixstraat moet dus
dringend worden aangepakt.
Momenteel wordt een grootschalige opknapbeurt van het noordelijke deel van de Marnixstraat voorbereid, tussen Brouwersgracht
en Bloemgracht. Begin 2006 is er over deze
plannen al een informatieavond in de buurt
gehouden. De voorstellen behelzen de aanpak
van de gevaarlijke kruisingen en de aanleg van
een fietsstrook aan weerszijden in rood asfalt.
Omdat Waternet het riool moet vervangen,
gaat de Marnixstraat sowieso voor een groot
deel van gevel tot gevel op de schop. Dit najaar gaan de plannen de inspraak in. De uitvoering zal waarschijnlijk in 2008 plaatsvinden.
De GroenLinksfractie vindt de plannen die er
liggen niet ver genoeg gaan. De Marnixstraat
maakt namelijk onderdeel uit van de zogenaamde binnenring, waarover is afgesproken
dat er alternerend eenrichtingsverkeer wordt
ingevoerd. De Marnixstraat wordt dan een
straat voor buurtgerelateerd verkeer, met de
parallelle Nassaukade als route voor het doorgaande verkeer. Bovendien is in het programakkoord met VVD en PvdA afgesproken dat
op het samenhangende stelsel van snelle fietsrouteverbindingen ('Hoofdnet Fiets') vrij liggende fietspaden worden aangelegd, en dat
er meer ruimte komt voor de voetganger en
voor verblijfsfuncties. Een fraaiere herinrichting sluit dus aan bij de speerpunten uit het
programakkoord zoals verkeersveiligheid,
meer openbare ruimte voor voetganger en
fietsers en meer groen. Deze uitgangspunten
komen onvoldoende terug in de plannen die
binnenkort de inspraak in gaan.
Klassieke lantaarnpalen
GroenLinks wil graag dat de Marnixstraat in de
toekomst veilig én aantrekkelijk wordt. Om-

dat de tramsporen vanwege extreem hoge
kosten niet verlegd kunnen worden, vormen
vrij liggende fietspaden aan beide zijden geen
optie. Wij stellen daarom voor om aan de
Jordaan-zijde wel een vrij liggend fietspad en
een ruime wandelpromenade met bomen en
groen aan te leggen, met – als de buurt dat wil
– klassieke lantaarnpalen. Daar is ruimte voor
zonder de trambaan te hoeven verleggen. Dit
betekent ook dat er volgens de oude afspraken (al dan niet afwisselend) eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd voor auto's, waardoor
sluipverkeer wordt geweerd en de Marnixstraat voetgangers- en fietsersvriendelijk wordt.
De circa 150 parkeerplaatsen op straat die aan
één kant verdwijnen, kunnen worden gecom-

voor school, opvang, buitenschoolse activiteiten en andere faciliteiten rondom het opgroeiende kind. Ook buurtfaciliteiten (denk aan
sport en cursussen) kunnen er plaatshebben,
zodat school en buurt meer dan nu een geheel
vormen. De plannen voor een Brede School
zijn door de school uitgewerkt in een visiestuk:
Naar een kinderkampus voor de 14e Montessorischool De Jordaan, dat te lezen is op de
website van de school.
Om bovenstaande mogelijk te maken heeft de
14de Montessorischool onderzocht welke opties er zijn in de directe omgeving van de
school. Al snel werd duidelijk dat het voormalige PPI-gebouw, tussen Elandsstraat 42 en
Elandsstraat 68, een van de zeer schaarse opties is. Bovendien is dat gebouw nog vrij. Zoals
inmiddels duidelijk is, is er wel een planontwikkeling voor deze locatie, door Kennemerland Beheer. Daarin zijn de eerder genoemde
vier leslokalen en mogelijk een speellokaal opgenomen. Als echter het hele gebouw aan de
school ter beschikking kan worden gesteld
zouden er ook het benodigde vijfde lokaal, de
zeer gewenste gymzaal en niet in de laatste
plaats de buitenschoolse opvang een plek kunnen krijgen.
Veiligheid
In de plannen van de projectontwikkelaar zijn
op het terrein tussen het voormalig PPI-gebouw en de Elandsstraat twaalf woningen
voorzien. In de kelder onder de woningen is
een parkeergarage voor tien auto’s (waarvan
zes voor de woningen) gepland. Het PPI-gebouw wordt een bedrijfsverzamelgebouw voor
kunstenaars en startende ondernemers, waarin
ook voor een periode van tien jaar de vier lokalen en het speellokaal worden ondergebracht.
De school onderschrijft zowel het belang van
woningen, ateliers voor kunstenaars als ruimte
voor startende ondernemers. De laatste twee

penseerd in een buurtgarage. Op dit moment
werkt Centrum al samen met Westerpark aan
concrete plannen voor een garage onder de
Singelgracht.
Wij zouden het een gemiste kans voor de
Marnixstraat vinden om de aanstaande herinrichting niet te benutten voor een hogere ambitie. Het stadsdeel wil in deze periode het
achterstallig onderhoud in de openbare ruimte
versneld inhalen. Daarvoor stelt de deelraad
jaarlijks miljoenen euro's extra beschikbaar. De
Marnixstraat is typisch zo'n straat die GroenLinks bij die ambities voor ogen heeft: grauw
en jarenlang verwaarloosd, maar mooi genoeg
om een nieuw leven te kunnen beginnen.
GroenLinks wil zich graag, samen met bewoners en ondernemers in de Jordaan, inzetten
voor zo'n voetgangers- en fietsvriendelijke
Marnixstraat.
(Zie ook: www.jordaangoudenreael.nl bij ‘Nieuws’ - red.)
Fjodor Molenaar
Voorzitter GroenLinksfractie Centrum
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zijn echter minder locatiegebonden dan de
school. De school benadrukt dan ook sterk de
prioriteit voor ‘Ruimte voor kinderen’ op deze
plek. Aanpassing van de huidige plannen is
hiervoor noodzakelijk. Temeer omdat ook de
aanwezigheid van een parkeergarage recht tegenover een school en speeltuin door school
en ouders niet wordt toegejuicht. Zij begrijpen
het economische belang, maar vrezen voor de
veiligheid van een straat waarin zich dagelijks
meerdere malen per dag zoveel kinderen verplaatsen. Wie dit betwijfelt, moet maar eens
om half negen ’s ochtends in de Elandsstraat
komen kijken.
De hoop en het streven van de 14e Montessorischool zijn erop gericht de verschillende
partijen op één lijn te krijgen in de overtuiging
dat ‘Ruimte voor kinderen’ in de Jordaan een
essentiële voorwaarde vormt voor een leefbare buurt met oog voor de toekomst. De bouwaanvraag is inmiddels door de projectontwikkelaar ingediend, maar zal nog enkele procedures,
zoals
vrijstellingsprocedures
en
wijziging van het bestemmingsplan, moeten
doorlopen. De 14e Montessorischool is door de
gemeente gevraagd een financiële onderbouwing van haar voorstel te overleggen. Hieraan
wordt nog hard gewerkt. Na indiening van
plan en onderbouwing dient het stadsdeel het
onderwerp binnen tien weken op de agenda
te zetten. Dan zal de Stadsdeelraad kunnen en
moeten beslissen wie er uiteindelijk de ruimte
krijgen op deze plek in de Jordaan.
Dorinde de Tempe

Geen alternatief
voor Piet?
Aan het randje van de Jordaan, naast
Europarking, net achter de Marnixstraat, is
een basketbalveldje met een rij garageblokken. De Groenmarkt. De gemeente heeft
besloten deze blokken te slopen en op deze
plaats tijdelijk 6 verdiepingen containerwoningen voor bejaarden neer te zetten, omdat
Bernardus gerenoveerd wordt. In deze garages zijn stallingen, opslag, parkeerplaatsen,
maar ook Piet. Al bijna 50 jaar huurt Piet deze
garage, en hij is een vast punt in de buurt. Hij
handelt wat in oud ijzer, onderdelen voor
Volkswagens en is verder de hele week bezig
in de garage. Sleutelen en koffie drinken met
mensen die zo nu en dan komen aanlopen, de
buren, vrienden en bekenden. Iedereen weet
hem te vinden, voor advies, voor een praatje,
hij is er altijd. Hij is een begrip in de buurt.
En nu moet hij weg. Waarschijnlijk al eind
deze maand. Er wordt hem geen goed alternatief geboden. De gemeente wil de garages
weg hebben en Piet zit straks achter de geraniums.
Kim
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Het wonder
van ‘dringend
eigen gebruik’

Jaarlijkse Ouderenmiddag Jordaan & Gouden Reael

WMO en 50 jaar
ouderenhuisvesting

De wonderen zijn de wereld nog niet uit:
schitterend wonen in de Jordaan, dat kan!
En hoe krijgen ze dat voor elkaar?
Betrekkelijk eenvoudig. Via de truc van
‘dringend eigen gebruik’.

De Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan (BOJ) heeft haar jaarlijkse
Ouderenmiddag, op 1 november 13.30-16.00 uur in het Claverhuis, in het teken
gezet van de WMO en 50 jaar ouderenhuisvesting en –voorzieningen in de buurt.
Wat is er in 50 jaar veranderd? Wat kan beter of moet anders? En wat zijn de
ervaringen tot nog toe met de omstreden nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)?
Sprekers zijn onder meer Stadsdeelwethouder
Wil Codrington (GroenLinks) en Tweede
Kamerlid Fons Luyben (SP). Verder zullen oudere buurtbewoners ongezouten hun verhaal
doen over de ouderenhuisvesting en de WMO
en is er een fototentoonstelling over 50 jaar
ouderenhuisvesting in de buurt. Ten slotte is er
volop gelegenheid tot gezellig samenzijn,
onder het genot van een hapje en een drankje
en een live optreden van de ‘Tumblers’.
De BOJ zet zich in voor goed, gezellig en betaalbaar wonen in de Jordaan en Gouden
Reael. Daarvoor is een goed woningverdelingsen stadsvernieuwingsbeleid nodig met aandacht voor de oudere buurtbewoners.
Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig
in hun woning en hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en actief deelnemen aan
het sociale verkeer. Toegankelijke buurtvoorzieningen op het gebied van hulp, zorg,
dienstverlening, belangenbehartiging, bewonersparticipatie, vrijwilligerswerk, vervoer, ontmoeting en ontspanning, kunst & cultuur, zijn
daarbij van onschatbaar belang.

Ook bij de acties tegen de huurliberalisatieplannen van Dekker stonden bewoners van de
Jordaan & Gouden Reael vooraan. Mede dankzij de speciale bijeenkomst ‘BOJ meets DEKKER’, vorig jaar in het Claverhuis, verdween de
huurliberalisatie van tafel.

Woonservicebuurt
De BOJ is vertegenwoordigd in de Wijkraad en
in de Ouderenadviesraad van het stadsdeel. Er
wordt actief meegedacht en -gepraat met het
Stadsdeel over de ouderenhuisvesting en de
zorg en dienstverlening in de buurt. Daarbij
gaat het momenteel over de verstrekkende
moderniseringsplannen voor de verzorgingshuizen Bernardus en Rietvinck en over de verbetering van de zorg en dienstverlening in de
buurt, die immers noodzakelijk zijn om oudere
buurtbewoners meer dan voorheen in staat te
stellen langer zelfstandig te wonen. Het
Stadsdeel streeft naar een ‘woonservicebuurt’.
Komen er voldoende geschikte en betaalbare
woningen beschikbaar? En biedt de WMO voldoende en betaalbare hulp en zorg en andere
vormen van dienstverlening om het wonen
prettig te houden?
Fototentoonstelling
De fototentoonstelling geeft een beeld van 50
jaar ouderenhuisvesting in de buurt en van
de resultaten die mede dankzij de BOJ zijn
behaald. Zo heeft de BOJ sinds 1990 succesvol
geijverd voor de realisatie van inmiddels geliefd geworden ouderenwoningen in de buurt:
La Louvre in de Passeerdersstraat, Cluster
Toren aan de voet van de Wester, de Platanen
aan de Lauriergracht, de Seniorenwoongroep
De Jordaan aan de Marnixstraat en de
ouderenwoningen van Zomers Buiten in de
Westerstraat.
Het project sociale huurwoningen voor ouderen in de Rozenstraat, waar de BOJ jarenlang
op gehamerd heeft, is door Eigen Haard helaas
omgezet in koopwoningen. Verder ziet de BOJ
nog uit naar de 24 ouderenwoningen aan het
Haarlemmerplein en bepleit zij ouderenwoningen aan de Groenmarkt. Maar nu wordt deze
plek eerst gebruikt voor tijdelijke huisvesting
vanwege de sloop van Bernardus.
Jan Bosman
Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan

Wijkveiligheidsplan 2008
In de afgelopen jaren heeft het stadsdeel
Amsterdam-Centrum jaarlijks een actieprogramma wijkveiligheid opgesteld. Doel van
zo’n programma is om in aanvulling op bestaande jaarplannen van de politie en de
reguliere taken van de gemeente en het
stadsdeel extra aandacht te geven aan de
veiligheid en leefbaarheid op wijkniveau.
Ter voorbereiding van de plannen werden in
meerdere buurten avonden georganiseerd
waarop de bevolking actiepunten kon inbrengen. Deze werkwijze is afgeschaft door het
stadsdeel. Nu is aan (onder andere) de wijkcentra gevraagd om hun inbreng te leveren aan
de evaluatie van de actiepunten uit 2007 en
nieuwe aandachtspunten voor 2008 te benoemen. Ons wijkcentrum Jordaan en Gouden
Reael wil die inbreng zeker geven. Daarom zal
dit onderwerp als eerste aan de orde komen
op de vergadering van de Wijkraad op 17 september aanstaande.
Veiligheid betreft in de visie van het stadsdeel
niet alleen criminaliteit, maar ook overlast,
verkeersveiligheid, verrommeling e.d. Er is een
Top 5 van gebiedsoverstijgende knelpunten en
ergernissen geformuleerd. Dit zijn: de (on)bereikbaarheid van de politie, overlast door fietsers en van fietsen, urineoverlast in en om de
uitgaansgebieden, aanpak winkeldiefstal en
veilig ondernemen en straatoverlast in de
oude binnenstad en rond metrostations.
Van de overige 52 concrete actiepunten voor
2007 is slechts een klein deel gewijd aan onze
buurt. Het gaat om: 1. afvalbakken in de
Haarlemmer Houttuinen zijn te klein; 2. burenbelsysteem winkeliers de 9 straatjes; 3. onveilige situatie kruispunt Marnixstraat-Willemsstraat; 4. overlast van marktkramen Vinken-

straat; 5. wegdek Lauriergracht heeft last van
boomwortels; 6. overlast van coffeeshops in de
Marnixstraat; 7. tegengaan tippel-prostitutie
Westerdokskade; 8. verbetering straatverlichting; 9. keurmerk veilig ondernemen Haarlemmerbuurt.
Tijdens de vergadering van de Wijkraad kan iedereen die dat wil zijn/haar mening geven
over de voortgang van bovengenoemde actiepunten én nieuwe aandachtspunten naar
voren brengen. Iedereen is van harte welkom.
Een exemplaar van het Actieprogramma
Wijkveiligheid 2007 is in te zien op het wijkcentrum.
Leny van Vliet
Voorzitter Wijkraad
Vergadering Wijkraad:
maandag 17 september om 20.00 uur.
Buurthuis Straat & Dijk,
Haarlemmerstraat 132-136

Open Dag SOOJ
SOOJ 55 + houdt op woensdag 19 september
van 14.00-16.00 uur een Open Dag voor informatie en inschrijving activiteiten: Bridgeles,
Bridgeclub, Engels en Frans gevorderden, MahJong-les, Leeskring, Computercursussen, Computerinstructie Apple, Rommelmarkt, Bingo,
Spelletjesdag, Museumbezoek met rondleiding, Dialezing over de Amstel.
Het programma is af te halen bij de SOOJ, ma
11.00-17.00 uur, di, do, vrij van 13.00-17.00 uur
SOOJ, Tichelstraat 50
tel. 3302017, info@sooj.nl, www.sooj.nl
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De familie A. werd door de nieuwe eigenaar
van het pand uit hun huurwoning Herenmarkt
13-2 verdreven. Niet met een knokploeg, maar
‘keurig’ volgens een wettelijke procedure.

‘His Master’s Voice’
Drie dagen na de onthulling op 16 maart jl.
viel het meisje op het Madelievenplein van
haar voetstuk en bracht een zorgzame buurman haar in veiligheid bij de onbekende
beeldhouwer. Op 1 april kwam men tevergeefs
kijken hoe het kwetsbare beeldje vervangen
zou worden door een hufterproof, klassiek
vormgegeven ‘Monument voor de Onbekende
Hond’, eerbetoon aan al die anonieme honden waar nog nooit iemand last van heeft
gehad. Nu zijn het skeelerende meisje en het
rennende hondje weer terug. Hun voetstuk is
verstevigd, zodat ze niet meer bewegen in de
wind. Toch zie je één en al beweging.
Eibert Draisma

Oproep voor ‘Kinderraad
Jordaan en Gouden Reael’

Kinderen
denken mee
over hun
eigen buurt!
Vind je het belangrijk dat je veilig kunt
spelen bij jou in de buurt of straat? Is er niks
voor jou te doen in de buurt maar heb je wel
een goed idee? Heb je bijvoorbeeld tips over
een speelplek? Wil je iets gezelligs organiseren voor en met leeftijdsgenootjes? Dat kan!
Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun
zegje kunnen doen over de buurt of straat.
We willen 3 kinderraden maken die een paar
keer per jaar bij elkaar komen. Eentje voor de
Noord-Jordaan (gebied tussen Brouwergracht
en Rozengracht), eentje voor de Zuid-Jordaan
(gebied tussen Rozengracht en Leidsegracht)
en een raad voor het gebied rondom de
Haarlemmerstraat en de Westelijke Eilanden.
Ben je tussen de 8 en 12 jaar en wil je meedenken over jouw buurt of straat, geef je dan nu
op voor de Kinderraad.
Bel, sms of mail met Carolien Satink
van het wijkcentrum 06-41710109,
c.satink@jordaangoudenreael.nl
of Cora Verhoef van Welzijn Binnenstad
tel. 6248353, c.verhoef@welzijnbinnenstad.nl

De eigenaar voerde ‘dringend eigen gebruik’
aan en met succes. Maar vervolgens – en daar
zit hem de kneep – zag hij er vanaf om er zelf
schitterend te gaan wonen. Binnen een half
jaar verkocht hij het pand voor 1,2 miljoen.
En nu staat de etage, van de naar Westerpark
uitgeweken familie A., te huur voor een ander
die er schitterend wil wonen. Wel is de huur
natuurlijk wat hoger geworden: € 2500,- per
maand!
Heinemakelaardij.nl komt superlatieven te
kort: ‘Schitterend wonen in de Jordaan, dat
kan! Op de Herenmarkt is een gestoffeerde
luxe maisonnette. De living is zeer ruim en kan
zonder moeite leuk worden ingericht. De keuken is voorzien van luxe inbouwapparatuur,
niets ontbreekt. Op de bovenste etage vinden
we 3 ruime slaapvertrekken, een badkamer
met apart ligbad, douche en twee wastafels.
Ook de wasmachine en droger vindt u op deze
verdieping. Tevens is er een zee van bergruimte op de vliering. Dit appartement is zeer geschikt voor meerdere werknemers, en wat een
leuke buurt!’ Wel jammer dat dit soort praktijken de buurt veel minder leuk maken.
Huurdersvereniging Centrum

Nieuw cursusseizoen van start
Claverhuis
en Straat & Dijk
Er starten weer tal van leuke cursussen en
activiteiten voor jong en oud! De vakantie en
tijd van luieren is voorbij: begin het najaar
actief en fit! Maak uw keuze uit ons ruime
aanbod sportieve, creatieve, culturele en
literaire cursussen, of start nu met die ene
computer- of taalcursus welke u al zo lang
wilde gaan volgen!
Sommige cursussen zijn reeds gestart, andere
starten deze of volgende week dus meld u snel
aan! Informatie over ons programma vindt u
op onze website, www.welzijnbinnenstad.nl.
Of loop even langs ons buurthuis om een activiteitenkrant of programmafolder op te halen.
Claverhuis, tel 6248353,
Elandsgracht 70
Straat & Dijk,
tel. 6238815,
Haarlemmerstraat 132

Amsterdammer
in wording
Op 7 augustus konden burgers voor het eerst
naar het nieuwe Stadsarchief in Gebouw De
Bazel aan de Vijzelgracht. Gonny van Oudenallen had op de openingsdag een van haar
pupillen meegenomen, die zij ondersteunt
met Nederlandse les en een inburgeringcursus.
De heer Abraham Massaquoi, acht jaar in
Nederland, oorsprong Liberia, en net in aanmerking gekomen voor het Generaal Pardon,
heeft als eerste nieuwe Amsterdammer in wording nu geschiedenis geschreven met zijn bezoek aan het Stadsarchief. Massaquoi woont
met zijn Armeense vrouw in de Jordaan.
Rechts op de foto Jan Boomgaard, directeur
van het Stadsarchief.
Het Stadsarchief is 12 september officieel
geopend door koningin Beatrix.
Op 15 en 16 september is het feest in
Gebouw De Bazel. U bent van harte welkom!
www.stadsachief.nl
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Sfeervolle ontmoetingsplaats tussen geurige boerenwaren

Grootste boerenmarkt
viert 20-jarig jubileum

Begonnen in mei 1987 als een kleinschalig initiatief van de vorige eigenaar van café Winkel
(Adri Vallentin) om meer lunchklanten voor
zijn zaak te trekken, is de markt uitgegroeid
tot de grootste boerenmarkt van Nederland.
Elke zaterdag weer komen hier vele duizenden
mensen op af om biologisch-dynamische producten en andere ecologische waren te kopen.
Onbespoten
Al eeuwen werd er op deze plek een markt gehouden waar de boeren uit de wijde omtrek
van Amsterdam hun goederen probeerden
kwijt te raken. Dit mede dankzij de goede aanvoerroutes over de grachten en toenmalige
sloten. In de jaren tachtig van de vorige eeuw
gebeurde er weinig meer op dit mooie plein.
Eigenlijk was het een grote parkeerplaats voor
de auto’s van buurtbewoners geworden.
Totdat in 1987 een aantal ecologische boerenbedrijven, die moeite hadden hun producten

Schenking aan
de kinderboerderij
In plaats van zelf cadeaus te ontvangen, wilde
buurtgenoot Adriaan Verhoef graag een bedrag schenken aan kinderboerderij ‘de Dierencapel’ op de Bickersgracht, ter ere van zijn
tachtigste verjaardag. Van meer dan vijftig
familieleden, vrienden en kennissen ontving
hij een bijdrage. Joop Capel nam, namens de
vrijwilligers die bij de kinderboerderij werken
en namens de vier schapen, zeven geiten, de
kippen en de konijnen, de cheque in
ontvangst.

via de reguliere wegen kwijt te raken, hier
voorzichtig begonnen met 15 kramen. De
mensen in de Jordaan reageerden meteen enthousiast. De eerste zaterdag waren de meeste
boeren binnen een paar uur uitverkocht. Dat
succes was de aanzet tot de huidige markt.
Inmiddels staan er elke zaterdag zo’n 70 kramen op de Noordermarkt. Die een veelheid
aan producten verkopen: verse onbespoten
groenten en fruit, biologisch brood, geurige
kruiden, sauzen, mooie kazen, frisse zuivel,
jams, maar ook essentiële oliën, culinaire paddestoelen en aardewerk. Je kunt het zo gek
niet bedenken of het is er te koop. Alle producten worden verbouwd volgens de richtlijnen van de biologisch-dynamische landbouw.
De markt is zo uitgegroeid tot een zaterdagse
ontmoetingsplaats voor boeren, Jordanezen,
Amsterdammers en toeristen.
Sfeer en gezelligheid
Een van de boeren van het allereerste begin is
André Dijkgraaf van boerderij Het Blauwe Huis
in Ruinerwold. ‘We verkopen allerlei verse
kruiden op de markt en sinds een aantal jaren
ook sauzen. De markt is enorm veranderd in
die 20 jaar. In het begin kwamen er alleen
echte ‘natuurvoeding die-hards’. Nu komen er
allerlei mensen: studenten, oude Jordanezen,
bewoners van de grachten, maar ook van buiten de stad weet men de markt te vinden. Men
komt voor de sfeer, de gezelligheid en de versheid van de producten. Tegenwoordig is de
markt groter en drukker. Ook is het aanbod in
al die jaren natuurlijk veel ruimer geworden.
Vroeger werden er alleen seizoensproducten
verkocht. Nu wordt er ook van alles geïmporteerd. Als je het zo bekijkt is de echte boerenmarkt jammer genoeg ook weer een beetje
verdwenen.’
Het mooie van de Noordermarkt is, dat deze
de zaterdagmarkt op de Lindengracht versterkt. En omgekeerd natuurlijk. Het publiek
maakt steeds vaker de overstap van de een
naar de ander. Maar ook de winkels en cafés in
de buurt profiteren van de enorme toeloop.
Het plein is gelukkig allang geen parkeerplaats
meer. Op maandagochtend is er de curiosamarkt en op de andere dagen van de week is
het een geweldige speelplaats voor de buurtkinderen.

FOTO ALBERT STAVAST

Elke zaterdag is het een drukte van belang op de hoek Prinsengracht–Westerstraat:
talloze fietsen staan er op de stoep, een oude man bespeelt een mondharmonica en
buurtbewoners haasten zich om hun boodschappen te doen. Op het terras van café
Winkel geniet men van de ochtendzon en, naar men zegt, het lekkerste appelgebak
van Amsterdam. Inmiddels bestaat de Noordermarkt alweer twintig jaar.

Ineke van Velzen komt al zo’n 15 jaar op de
zaterdagmarkt. Zij is het eens met André
Dijkgraaf: ‘Het is een heerlijke markt, de spullen zijn vers, gezond en zien er goed uit. Je
ruikt de versheid van de producten. Ik kom er
ook veel kennissen tegen en vaak gaan we na
het boodschappen doen ergens op een terrasje
bijkletsen. Shoppen op de boerenmarkt is voor
mij het beste begin van het weekend.’ Haar
vriendin Marijke vindt dat de markt in al die
jaren wel professioneler is geworden. ‘Vroeger
was het veel rommeliger. Dat had ook wel wat
hoor, maar dit is fijner.’
André: ‘Voor de Jordaan en omgeving is de
Noordermarkt inderdaad echt een ontmoetingsplaats, mensen leggen er contacten. In
het begin vond ik het ook best wel spannend,
zo’n markt in Amsterdam. Je denkt toch snel
als je in Drenthe woont dat de grote stad gevaarlijk is. Maar ik heb gemerkt dat hier alleen
relaxte en aardige mensen komen, die me vaak
ook nog eens op ideeën voor nieuwe producten brengen.’

ingezonden mededeling

Wat is een
oud-bewoner?
De eerste vijftien jaar van mijn leven woonde
ik in een huurwoning op de Zandhoek.
Mijn ouders, grootouders, overgrootmoeder
en veel familie van moederszijde, waren
er geboren, getogen en overleden.

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

Het hele pand op de Zandhoek werd in 1959
goedkoop aangekocht (ƒ4000,- ) en via
Vereniging Hendrick de Keyser in de vrije
sector verhuurd. Hierdoor moesten drie gezinnen noodgedwongen verhuizen. Wij hadden
geen keuze en kwamen te wonen in
Amsterdam West, omdat de huizen op de
Zandhoek en omgeving na de restauratie te
duur waren geworden om te huren en de
meeste huizen werden verkocht. Als puber
had ik heel veel heimwee naar de Zandhoek.
Door de verhuizing was ik helemaal gestrest,
at en sliep slecht. Ik had een sterke binding
met de buurt, miste de school, clubs, familie,
buren en vriendinnen.
En nu, ik ben 61 jaar, verlang ik nog terug
naar deze buurt.
Ik zoek daarom nog steeds een huurwoning in
de sociale sector in deze omgeving. De woningbouwvereniging ziet mij niet als oudbewoner, omdat men destijds geen recht had op
terugkeer.
Mevr. J.C. Hooft

Westerdok
en Bickerseiland
De nieuwbouw op het Westerdok
en de herstelbouw op het Bickerseiland
zijn in volle gang.
Fotograaf Martin Pluimers maakte een
rondgang en legde markante beelden vast.
De eerste bewoners van de Westkaap op
het Westerdok arriveren op 17 september.

Haarlemmerplein
De Noordermarkt is inmiddels zo’n succes dat
besloten is ook op de woensdagen een boerenmarkt te organiseren. Ditmaal op het
Haarlemmerplein. De eerste markt is daar op
woensdag 5 september gehouden. Het gaat
om een proef van een jaar en ook hier zullen
allerlei ambachtelijke streek-, plattelands- en
versproducten worden verkocht.
André Dijkgraaf weet nog niet of hij ook op
deze markt gaat staan. ‘De zaterdagmarkt kost
me een hele dag aan voorbereidingen: het
snijden van de kruiden en het maken van de
sauzen. Twee keer per week naar Amsterdam
wordt dan wel erg veel. Ik heb ook nog een
landbouwbedrijf. Maar ik vind het een heel
goed idee en volg het met grote interesse.’
De boerenmarkt op het Haarlemmerplein
is er elke woensdag van 9 tot 5 uur.
Albert Stavast
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MUZIEK
Noorderkerk, Noordermarkt 44,
tel. 020-6203119; kaartverkoop via
AUB 0900-0191 en vanaf 45 min voor
de aanvang in de kerk.
Toegang gratis: za 15 sept, 14.00 u:
Operaconcert, mmv Tamara Obreskova,
sopraan, Mylo Mazzali, mezzosopraan, Dovlet
Nurgeldiyv, tenor, Ruben Gerson, bas en
Gilbert van den Broeder, piano, werken van
Verdi, Rossini en Donizetti en Napolitaanse
liederen. Samenstelling en presentatie:
Piet - ‘Opera Pietje’- Bos
za 22 sept, 14.00 u: Cello Octet Conjunto
Iberico olv Elias Arizcuren, mmv Marijke van
Stralen, sopraan, muziek van Villa-LobosBachianas, Ginastera en Fandango. Kinderen
tot 12 jaar gratis toegang
za 29 sept, 14.00 u: NYPF Nationaal pianoconcours, met Thomas Beijer, piano, werken van
Bach/Busoni, Chopin en Granados
Westerkerk, Westermarkt, zo 30 sept, 19.30 u
Westerkerkkoor, met Bachorkest olv Hein
Meens, werken van Bach. Vrijwillige bijdrage
Het Perron, Egelantiersstraat 130,
tel. 3307035, weekdagen: 21.00 uur, zondag:
14.30, theater open vanaf ? uur voor de voorstelling, vrij 21, za 22: Souldada Cançao

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
di 25 – zo 30 sept, 16.00 u: Toneelschap
Beumer & Drost, ‘Gasten’, voostelling over
sportieve zaken
De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7,
tel. 6257500, wo 12 tm zo 30 sept, behalve ma
en di, 20.30 u: Theatergroep Flint: ‘Meisje met
Pitbull’, Nederlandstalige liederen over het
leven en de liefde
Westerkerk, di 18 en do 20 sept, 20.30 u:
Dansgroep Krisztina de Châtel & dansgroep
Vanuit Marlies, ‘Onderste Bavo’’, ‘Pulse’,
op muziek van Ligeti, door dansers met
psychiatrische achtergrond

OKT
OKT
OKT
OKT
OKT
OKT
OKT
OKT
OKT
OKT

Onrust, Planciusstraat 9-a, - 6 okt.: Alan
Uglow; 13 okt-10 nov.: Han Schuil
De Praktijk, Lauriergracht 96, - 30 sept: Gijs
Assmann, tekeningen en sculpturen; 6 okt - 17
nov.: Bas Meerman, schilderijen
Galerie Gabriel Rolt, Elandsgracht 34, - 13 okt:
Paul Haworth, Heart & Bones, schilderijen;
Jody Carey, installatie
Steendrukkerij Amsterdam, Lauriergracht 80,
tm 12 okt.: Brigitte Williams
Galerie Diana Stigter, Elandsstraat 90, -13 okt.:
Thomas Helbig; 20 okt.- 24 nov.: groepstent.
Torch Gallery, Lauriergracht 94, - 20 okt.:
Jochen Muehlenbrink, schilderijen, Martin
Denker, fotografie, beide uit Düsseldorf
Fons Welters, Bloemstraat140, - 13 okt.:
Anthea Hamilton, Pauline Oltheten
Artspace Witzenhausen Gallery, Hazenstraat
60, - 6 okt.: Joanneke Meester, installatie
WM Gallery, Elandsgracht 35,
Roger Hutchings, ‘Something Remembered’,
fotografie; 13 okt- 10 nov.: Marjan Laper,
videowerken
Martin van Zomeren, - 13 okt.: Praneet Soi
LEZING, WANDELING
Claverhuis, Elandsgracht 70, ma 1 okt 20.00
uur: ‘De Jordaan, van Oude Looierstraat tot
Raamplein’. Ma 5 nov. 20.00 uur: ‘De Jordaan,
van Lauriergracht tot Elandsgracht’. Dit zijn de
twee eerste lezingen 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 14 okt,
13.30 u: ‘Amsterdam en de West-Indische
Compagie’, lezing door dr Hans Bonke;
zo 18 nov. 13.30 u: ‘Nijverheid in de17e eeuw
in de Jordaan en de Gouden Reael’, lezing
door Clé Lesger
‘Jordaancanon’ 1 : De Posthoorn,
Noorderkerk, Tichelkerk, vrij 28 sept. 16.00 –
17.30 u: religieuze ruimten en architecturen
van drie verschillende richtingen en twee
beroemde architecten in en nabij de Jordaan,
wandeling en bezoek olv Hans Sizoo, kunsthistoricus. Verzamelen bij het wijkcentrum,
Haarlemmerstraat 132
‘Jordaancanon’ 2: vrij 26 okt, 16.00 u: wandeling, thema nog onbekend
Jordaan, wandelingen met bezoek aan
traditioneel Jordaanpand,
zie www.jordaanmuseum.nl

MUSEA E.D.
Pianolamuseum, Westerstraat 106, tel.
6279624, open zo 14.00-17.00 u;
Bibliotheca Philosophica Hermetica,
Bloemstraat 15, ma tm vrij 9.30 u – 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
Theo Thijssenmuseum, 1e Leliedwarsstraat 16,
do tm zo 12.00-17.00 uur
SM Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59, di t/m
zo 11-17 u, 23 sept – 11 nov.: Gertjan Kocken,
fotografie over beeldvernietiging
Woonbootmuseum, Prinsengracht t.o. 296,
www. woonbootmuseum.nl; maart t/m
oktober: di tm zo, november t/m februari vrij
t/m zo, beide 11-17.00 u; gesl. 30-4, 25, 26 -12,
31-12, 1,2,3,4 -1
GALERIEËN
De meeste galerieën zijn geopend van
woensdag t/m zaterdag en de eerste zondag
van de maand tussen 13.00 uur en 17.30 uur.
Artline, Bloemgracht 65, z.d.:
‘Constructivisten & fundamentalisten uit de
20e eeuw’, Nederlandse en buitenlandse
abstracte kunst
Suzanne Biederberg, 1e Egelantiersdwarsstraat 1, 6 okt – 3 nov: Juul van den Heuvel,
dagboektekeningen
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207 a,
-13 okt.: Steve van den Bosch
Van Gelder, Planciusstraat 9 B,
- 24 oktober: ‘Colour First’, groepstent.
Galerie Buuf, 1e Anjeliersdwarsstraat 36,
- 23 sept: Harry van gestel en Maui, schilderijen
Annet Gelink Gallery, Laurierstraat 187-189,
- 13 okt.: Yael Bartana. ‘Summer Camp’
Grimm Fine Art, Hazenstraat 17,
- 15 okt: Ciaran Murphy
Hof en Huyser, Bloemgracht 135,
- 20 okt: Franz Baumgartner, schilderijen
Kunsthuis Marc Chagall, Bloemgracht 134,
litho's van Marc Chagall en Kees van Dongen.
Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27,
- 13okt: John Humble, architectuurfotografie
My Own Choice, Bloemgracht 136,
kunst en kunstnijverheid uit Zuid Afrika
Motive Gallery, Elandsgracht 10, - 13 okt:
‘Pink’, groepstent.

Ben Lahau stopt
met bezorgen
Als u deze krant leest (en dat doet u), bedenk
dan dat er naast de redactie, de opmaker en
de drukker, nog een belangrijke factor is die u
het lezen van de wijkkrant mogelijk maakt,
namelijk de bezorgers. Zodra de drukker de
krant heeft afgeleverd, gaan zij zo snel mogelijk door weer en wind aan de slag (nou ja, bij
regen kan het wat langer duren, want niemand wil een natte krant in de bus).
Ben Lahau bezorgde sinds 1999 de krant in de
Gouden Reael. Eerst als buurtbeheerder via
Buurtbeheeronderneming Gouden Reael tot
deze in 2005 werd opgeheven, later als beheerder van Dienstencentrum Straat & Dijk.
Door zijn drukke werkzaamheden als gastheer
op Straat & Dijk is Ben gestopt met het bezorgen. Hij laat weten dat hij zijn werk altijd met
plezier gedaan heeft en het jammer vindt dat
hij er geen tijd meer voor heeft. Hij zal de
krant zeker blijven lezen.
Dick van der Heijden
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Spreekuren Huis van de Buurt
Jordaan, 1e Laurierdwarsstraat 6
Balie tel. 5573300
Gouden Reael, Haarlemmerstraat 132
Balie tel. 6238815
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: huurteambinnenstad.nl
Huurdersvereniging Centrum
Verenigt huurders om hun belangen
voor nu en in de toekomst veilig te stellen.
Informatie, tel. 6237272

Zoekertjes
In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een
advertentie plaatsen. Uw tekst moet uiterlijk 10 oktober 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
Leer schermen bij Schermschool ASV. In specifieke gezellige
schermzaal in de Jordaan. Jeugd vanaf 5 jaar. Dames en
Heren vrijblijvend proefles. Mat.aanw. Beginners en gevorderden. Palmstraat 34. Per februari start nieuwe groepen.
www.schermschoolasv.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------YOGA lessen. In september GRATIS proef: wo 10.30 uur
bij Straat & Dijk. Aanmelden bij Patrizia, 020-4687673
of e-mail: semperpat@hotmail.com. Ook op andere dagen
en tijden.
-------------------------------------------------------------------------------------------Zondag middag 28 oktober vanaf 14.00 uur luisteren en
praten over ‘DE STAAT VAN HET GEWETEN’ symposium
Humanistisch Verbond in de Laranjazaal in De Hortus,
Plantage Middenlaan 2a
www.humanistischverbond.nl/amsterdam
-------------------------------------------------------------------------------------------Privé Zangles: Wil je leren zingen? Wil jij je stem ontdekken?
Zangdocent heeft nog enkele plaatsen voor nieuwe leerlingen. Bel voor info 020-6382683
-------------------------------------------------------------------------------------------Alles weten over het denkspel Go?
Kijk op www.xs4all.nl/-rrehm/
-------------------------------------------------------------------------------------------Simone Mobron Pedicure voor uw complete voetverzorging
inclusief diabetes.
U kunt bellen voor een afspraak met nummer 06-44896269
-------------------------------------------------------------------------------------------Voor onze 2 dochters, 4 & 6, zoeken wij een lieve, enthousiaste, ondernemende, betrouwbare en bij voorkeur ervaren
(vrouw) oppas die ook lekker kan koken voor ma, di en do
van 15-19 in Centrum/Jordaan. Tel. (bij voork. Na 19 uur) 0620210673
-------------------------------------------------------------------------------------------Pianoles voor iedereen. Klassiek geschoold pianiste (D.M en
U.M allround ervaring) Tel. 6254702
-------------------------------------------------------------------------------------------Behoefte aan ontspanning en rust? Doe mee! Hatha Yoga,
ma- en woe-ochtend. Prachtlocatie: Karthuizerhof (Jordaan)
zie www.jyo.nl of bel 020-6122780
-------------------------------------------------------------------------------------------Nieuw! Helende yogalessen voor (ex-) kankerpatiënten, maen woe-ochtend. Prachtlocatie: Karthuizerhof (Jordaan), zie
www.jyo.nl of bel 020-6122780
-------------------------------------------------------------------------------------------Schrijver en NRC-recensent Kester Freriks te gast in het
Alzheimer Café over zijn boeken Madelon en Koningswens
waarin dementie een centraal thema is. Dinsdag 18 september in Ouderencentrum Flesseman, Nieuwmarkt van 19.30 –
21.30 uur. Gratis Toegang.
-------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 24 september van 20.00 - 22.00 uur eerste informele HV Café. Introductie van cursussen en trainingen:
morele oordeelsvorming en levenskunst, socratisch gesprek,
studiedag Het goede en het kwaad in de kunst.
Bijeenkomsten om de maand in café P 96.
www.humanistischverbond.nl/amsterdam
-------------------------------------------------------------------------------------------SAXOFOONLERAAR (lid NTB) kan nog enkele leerlingen
plaatsen. Tel. 020-7763289/ 06-15156414
-------------------------------------------------------------------------------------------Mijn kater heet Tom. Hij is jong, speels en op zoek naar een
maat met wie hij af en toe over de daken van de Jordaan kan
rennen. De tuin/straat is hij niet gewend. Bent u ook op zoek
naar gezelschap/oppas voor uw kat? Bel dan 4276803

Jordaan & Gouden Reael
Adverteren is goedkoper dan u denkt!
www.jordaangoudenreael.nl

info@huurdersverenigingcentrum.nl
www.huurdersverenigingcentrum.nl
Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan
De BOJ wil goed, gezellig en betaalbaar wonen
voor ouderen in de buurt. Bereikbaar via woonspreekuur wijkcentrum of ouderenadviesbureau.
Blankenberg Stichting
Loket Zes (Zorg en samenleving)
Telefonisch spreekuur, tel 5573338,
ma t/m vrij 9.00-12.00 uur
Inloopspreekuur Jordaan,
ma t/m do 9.00-12.00 uur
Inloopspreekuur Gouden Reael (tijdelijk gesloten)
Welzijn Binnenstad
tel. 6238815, www.welzijnbinnenstad.nl
Buurtbemiddeling Binnenstad
Voor het oplossen van conflicten tussen buren.
tel. 5287782, buurtbemiddeling@blankenberg.nl

Politie: alarm (spoed) 112
Politie algemeen, tel. 0900 8844
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 Noord-Jordaan:
elke donderdag 19-20 uur, Tichelstraat 50
Buurtregisseur Fred Sterk 06-51475791
(Haarlemmerstraat e.o.)
Buurtregisseur Harold van Dam 06-53142687
(Haarlemmerdijk e.o.)
Spreekuur Haarlemmerbuurt:
elke donderdag 19-20 uur, Haarlemmerstraat 132
Buurtregisseur Jack Druppers 06-53457952
(Westelijke Eilanden, Planciusbuurt en
Westerdokseiland)

Mijn broer
Ik ben op zoek naar mijn broer. Hij is bekend
als Don. Liep met een driepoot en had een
drankprobleem. Hij woonde in de Jordaan en
kwam vaak bij Rode Sien. Als u weet waar hij
is, laat het me dan weten. Hij weet niet dat z’n
moeder en broer zijn overleden. Mijn broer
was mager, blond haar en snor, ongeveer 1.60
m. en werkte bij een fietsenmaker. Hij is nu 53
jaar. Als u hem kent, laat het me weten, ook als
hij is overleden.
Marion V.
Heeft u informatie? Tel. 6237272
krant@jordaangoudenreael.nl

Uitgave van wijkcentrum

Oplage 20.550, 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: 10 oktober 2007
Redactiesecretariaat
Tel. 6220514 (ma/di)
Haarlemmerstraat 132
Tel. 6237272 (wo/do)
1ste Laurierdwarsstraat 6
e-mail: krant@jordaangoudenreael.nl
www.jordaangoudenreael.nl
Redactie Jordaan&GoudenReael
Dick van der Heijden, Ada Iest,
Paul Reinshagen, Albert Stavast
Eindredactie Astrid Brand (ism R.Baan)
Medewerkers
Win Wassenaar, Eibert Draisma
Mieke Krijger, Hans Sizoo,
Raymond Baan, Drs P, Elly Pronk,
Ieneke Suidman, Jan Berns
Vormgeving
Jan Nanne
Druk
Dijkman Offset, Diemen
De volgende Jordaan&GoudenReael
verschijnt 7 november 2007

