
plein en Zieseniskade) is van de baan. In plaats 
daarvan worden de 360 benodigde plekken 
gespreid over het hele centrum. 
Een tweede maatregel is dat het stadsdeel af-
ziet van de inrichting van aparte parkeervak-
ken voor scooters. Er komen nu ‘combinatie-
vakken’ die voor scooters en fietsen geschikt 
zijn. Het stadsdeel hoopt de pijn, die het we-
ren van scooters van het Leidseplein elders in 
de stad veroorzaakt, zo eerlijker te verdelen. 

Desondanks heeft de opknapbeurt van het 
Leidseplein wel degelijk gevolgen voor de om-
geving. Zo komen er op het Raamplein twee 
gecombineerde parkeervakken voor fietsen 
en scooters. Dat gaat ten koste van het aantal 
‘fietsnietjes’. Ook in de onmiddellijke omge-
ving van het Leidseplein moet ruimte worden 
geschapen voor meer van dergelijke combina-
tievakken, onder andere aan de Leidsekade en 
de Marnixkade. Het hele project-Leidseplein 
kost 25 autoparkeerplaatsen.

Nico Goebert

Uitgave van 
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

jaargang 11 nummer 6 
december 2013 / januari 2014

Berichten uit de Westelijke Binnenstad
Dit blad biedt naast buurtinformatie  

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

Zie de Webkrant: www.amsterdamwebkrant.nl 

Alleenwonende dementerenden
Meer dan de helft van alle dementerenden
in Amsterdam woont alleen. Buurtzorg
Jordaan treft soms schrijnende situaties aan.
Een gesprek met Helen van Leeuwen 4

Niet langer in het ongewisse… 
Rob Malasch onthult wie de nieuwe
directeur wordt van het Stedelijk: een vrouw,
een power woman van de eerste orde.
Met stip op de 7de plaats van de top honderd 7

Het plan voor een stalling voor 200 scooters op het Raamplein gaat niet door. 
Het plan stuitte op heftig verzet van de buurt, die vreest voor een drastische aantas-
ting van het leefmilieu in de omgeving. Tijdens de inspraakronde afgelopen zomer 
wezen bewoners erop dat het lawaai en de uitlaatgassen van de scooters ten koste 
zouden gaan van het woongenot en de nachtrust, vooral in en rond het weekeinde. 
Gezien de weerstand in de buurt heeft stadsdeel Centrum het plan laten varen,  
zo bleek tijdens een recente bijeenkomst van het Leidsebuurt-overleg in de foyer 
van de Stadsschouwburg.

Verzet van de buurt was doorslaggevend 

‘Scooterstalling’ op Raamplein  
definitief van de baan

Het stadsdeel wil scooters straks weren van 
het opgeknapte Leidseplein. De opknapbeurt 
kost rond 60 miljoen euro. Het plein moet in 
2017 klaar zijn. De werkzaamheden aan de 
ondergrondse fietsenstalling en het Kleine-
Gartmanplantsoen zijn drie jaar later – in 2020 
– afgerond. De plannen voor een renovatie 
van het Leidseplein zijn al oud, maar het stads-
deelbestuur wil nu vóór de verkiezingen van 
maart 2014 een besluit nemen.
Daarom zoekt het stadsdeel 360 nieuwe par-
keerplekken voor scooters in de omgeving 
van het Leidseplein, waarvan er 200 op het 
Raamplein hadden moeten komen. Op het 
vernieuwde Leidseplein is na 2017 geen plaats 
meer voor ‘wild’ geparkeerde scooters, en 
overigens ook niet voor fietsen. Het plan leid-
de tot grote ongerustheid bij bewoners.

Combinatievakken
Het stadsdeel heeft nu gekozen voor een 
andere benadering. Het plan om de scooter-
plekken te concentreren op twee locaties ten 
westen en oosten van het Leidseplein (Raam-

Van 4 tot 19 januari is bij Galerie de Hooffzaak een expositie ingericht met  
werken van Karin Marseille. De kunstzaal is er lyrisch over. ‘Ruimtelijke objecten 
van flexibel koper/ Licht en schaduw in beweging/ Strakke architecturale spiraal-
vormen/ Omhullen de maagdelijke onschuld/ Gebroken door kant’ 
‘Allemaal de opbrengst van langdurig experiment’ zei Karin Marseille afgelopen 
zomer in een aflevering van Martin Pluimers’ Buurt & Bickels in deze krant. ‘Zoe-
ken naar de perfecte balans en naar élégance. Ik werk op intuïtie, maar spiegel  
me soms ook aan andere professionals. Toch moeten de werkstukken – heel nuch-
ter – in de eerste plaats naar wens functioneren.’ Karin Marseille doceerde textiel 
aan diverse gerenommeerde academies waaronder De Rietveld, Artez en Amfi. 
Galerie de Hooffzaak, Haarlemmerdijk 54, tel. 6265830, 06-22438660, 
kunst@hooffzaak.nl

H
o
o
ff

z
a
a
k

 p
re

se
n
te

e
rt

 r
u
im

te
li
jk

e
o
b
je

ct
e
n
 v

a
n
 K

a
ri

n
 M

a
rs

e
il
le

Kerstmiddag  
op Elandsgracht 
Op zaterdag 21 december houden de on-
dernemers van Elandsgracht en Hazenstraat 
een kerstmiddag bij de Kerstwensboom ter 
hoogte van het Claverhuis. De kerstmiddag 
start om 15.00 uur en duurt tot 18.30 uur. 
Op het programma staat onder meer een 
optreden van Vocal Group Bant en er wordt 
gezorgd voor een warme versnapering. 

Ook de als ‘dwaallichtjes’ verklede kinderen 
zijn weer van de partij. Zij delen kaarten uit 
waar iedereen een mooie nieuwjaarswens op 
kan schrijven. De wenskaarten worden vervol-
gens in de Kerstwensboom gehangen. Ieder-
een is van harte welkom! i

Nieuwjaarsreceptie 
in het Claverhuis

Wijkcentrum Jordaan & Gouden 
Reael, IJsterk en Centram houden 

op vrijdag 10 januari 2014  
van 16.00 tot 18.00 uur een 
Nieuwjaarsreceptie in het  

Claverhuis, Elandsgracht 70  
U bent van harte welkom!

Wij wensen u fijne 
feestdagen en veel voorspoed 

in het nieuwe jaar!

Kerstbingo 
in het Claverhuis
De gezellige Kerstbingo voor ouderen vindt 
vrijdagmiddag 20 december plaats in het  
Claverhuis. Extra feestelijk: de toegang tot 
deze kerstmiddag, georganiseerd door Buurt-
groep Ouderen Ontmoeting Jordaan-Zuid, is 
geheel gratis, net als deelname aan het spel. 

Er zijn prachtige bingoprijzen te winnen en 
u kunt genieten van het optreden van Irene 
Hemelaar, een zangeres met een fraai stem-
geluid en een fantastische sfeermaker. Het be-
looft een spannende en spetterende middag 
te worden die u niet mag missen!

Vrijdag 20 december van 13.30 tot 16.00 uur, 
de feestzaal is geopend vanaf open 13.00 uur, 
Claverhuis, Elandsgracht 70 
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Muziek en poëzie met Felix Strategier
Acteur en zanger Felix Strategier ontvangt u 
op de resterende zaterdagmiddagen van dit 
jaar in het café van Theater de Roode Bio-
scoop aan het Haarlemmerplein. Van 16.00 tot 
18.00 uur zingt hij Hollandse, Ierse en Vlaamse 
Meuk, bijgestaan door diverse gasten. u kunt 
rekenen op onverwachtse optredens van bin-

nenvallende wereldsterren. Felix Strategier en 
zijn gasten zien u graag in Café Rosso! 

Theater de Roode Bioscoop, 
Haarlemmerplein 7, zaterdag 14, 21  
en 28 december 16.00-18.00 uur, 
vrij entree. 
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dZendmasten T-Mobile verpesten de Jordaan

Heerlijk wonen op Sint Andrieshofje

Buurtzorg Jordaan, zorg op maat
‘Jokkebrok trofee’ voor Andrée van Es

Kerstconcerten in de Westerkerk
Kerst in de Noorderkerk

Nieuwe Beatrix voor Stedelijk Museum

Deelraad regeert over het graf heen
Fort met de Leeuwerik
Gevelsteen Sint Chrispijn

Wim Huissen over winter 1962-‘63

Bezorgdheid op BOJ-middag in Claverhuis
Betrokken bewoners gezocht bij strijd tegen 
eenzaamheid
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De afgelopen jaren heeft Bewonerscommis-
sie Haarlemmerpoort om de tafel gezeten 
met verhuurder Ymere en architect André 
van Stigt, om te praten over broodnodig 
onderhoud aan het gebouw. Hoewel veelvul-
dig met elkaar is overlegd, bleek van echte 
participatie helaas geen sprake.
 
Aanvankelijk koesterden de bewoners nog de 
illusie dat participatie iets zou betekenen als 
meedenken en meepraten om samen tot de 
beste oplossing te komen. Er werd gezamen-
lijk overeengekomen dat de woningen op de 
begane grond zouden verdwijnen om plaats 
te maken voor bedrijfsruimtes en dat er op 
de verdiepingen vijf sociale huurwoningen 
zouden terugkomen, waarbij zo veel mogelijk 
bewoners in de poort zouden kunnen terug-
keren.

Marktprijzen
Enige tijd hadden de bewoners nog het gevoel 
dat ze daadwerkelijk aan het participeren wa-
ren en in gesprek waren met Ymere. Aan het 
einde van het traject bleek echter dat zij er 
zeer slecht van afgekomen zijn: huurstijgin-
gen tot wel 170 procent, geen mogelijkheid 
tot terugkeer (of goed alternatief) voor be-
woners die slecht ter been zijn, en woningen 
die op punten minder aantrekkelijk worden.  
De bewoners van de Haarlemmerpoort voe-
len zich uit hun woningen gedreven, kunnen 
vervolgens geen kant op en zien de hechte 
gemeenschap, die de poort altijd is geweest, 
geheel uit elkaar vallen. Vervolgens zullen de 
woningen worden verkocht of tegen markt-
prijzen in de vrije sector worden verhuurd.

Ymere meent bij deze handelwijze in zijn recht 
te staan door te verwijzen naar de gemeente-
lijke regels waaraan ze zouden voldoen: de 
‘Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing 
en verbetering’. Deze regels, die vorig jaar zijn 
ingegaan, blijken in de praktijk echter boter-
zacht en geven de bewoners een zeer slechte 
uitgangspositie. 
Bij een voorgenomen renovatie kan een wo-
ningcorporatie de bewoners jarenlang aan 
het lijntje houden en na vele overlegsessies 
melden dat partijen hebben ‘geparticipeerd’, 
maar het ‘helaas niet eens zijn geworden’. Ver-
volgens kan een bewonerscommissie wel naar 
de rechtbank stappen, maar ja, een rechter 
mag de participatie dan weer niet inhoudelijk 
toetsen. En zo wordt het hele traject doorlo-
pen zonder dat de bewoners er ook maar iets 

Inspraak bij renovatietrajecten moet beter

‘Participatie’ jaagt bewoners
uit Haarlemmerpoort

Plan voor  
aanpak leegstand  
vastgesteld

mee opschieten. En Ymere? Die heeft keurig 
aan haar participatieplicht voldaan...

Insprekers
Om aan te geven dat de huidige bewoners-
participatie bij renovatietrajecten een wassen 
neus is, heeft de Bewonerscommissie Haarlem-
merpoort op 12 november jl. ingesproken bij 
de Commissie Bouwen en Wonen van stads-
deel Centrum. Ook de bewonerscommissies 
van de Palmstraat en de Bloemstraat hebben 
toen ingesproken en andere bedreigde be-
woners van de actiegroep STOP steunden de 
insprekers vanuit het publiek. Omdat vrijwel 
alle deelraadsleden het met de kritiek eens 
leken te zijn, moest portefeuillehouder Bou-
dewijn Oranje wel toezeggen om een gesprek 
te voeren met de bewoners en de woningcor-
poratie, als de participatie echt fout loopt. Of 
Ymere nogmaals wegkomt door bij de Haar-
lemmerpoort te stellen dat de bewoners toch 
oh zo veel hebben bereikt, en die bewoners 
nog steeds onvoldoende tegemoet gaat ko-
men, is nog onduidelijk.

Wél is duidelijk dat de bewonersparticipatie 
bij renovatietrajecten verbeterd moet wor-
den. De gemeentelijke regels moeten worden 
verbeterd en er moet worden aangestuurd op 
aanscherping van de Wet op het overleg huur-
ders verhuurder (Overlegwet).

Guido Egas, voorzitter Bewonerscommissie 
Haarlemmerpoort, kandidaat Bestuurscom-
missie Stadsdeel Centrum voor GroenLinks

ADVOCATENKANTOOR

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

Juridisch advies uitsluitend  
na telefonische afspraak

ADVOCATENKANTOOR

Seegers & Lebouille
Egelantiersgracht 576
1015 RR Amsterdam

tel.: 420 08 88, fax: 638 30 22
advocaten@seegers-lebouille.nl

stimuleert, 
ontwikkelt 
& verbindt 
mensen

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

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

www.ijsterk.nl  020 5210200

stimuleert, 
ontwikkelt 
& verbindt 
mensen

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

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

www.ijsterk.nl  020 5210200

– Autorijles

– motorrijles

– bromfietsles

Stadsdeel Centrum heeft op 19 november 
een plan vastgesteld om leegstand aan te 
pakken. Naast aandacht voor postcodege-
bied 1012, wordt ook het project Wonen 
boven bedrijven voortgezet. Het stadsdeel 
gaat actief gebruikmaken van het leeg-
standsmeldpunt van WSWonen Centrum.

In januari van dit jaar presenteerde WSWonen 
Centrum in opdracht van het stadsdeel de re-
sultaten van zijn eigen leegstandsonderzoek. 
Op grond van die resultaten en van eigen in-
ventarisatie stelde het stadsdeel een plan van 
aanpak op.
Tijdens de behandeling van het plan van aan-
pak in de commissie Bouwen en Wonen op 12 
november pleitte Huurdersvereniging Cen-
trum voor een ‘hoger ambitieniveau’, want 
het oorspronkelijke plan van het stadsdeel 
ging uitsluitend over postcodegebied 1012. 

Op deze vergadering diende de SP-fractie een 
amendement in dat met een ruime meerder-
heid van de raad (SP, PvdA, GroenLinks en D66) 
werd aangenomen. Daarmee wordt het pro-
ject Wonen boven bedrijven voortgezet, met 
name in de Haarlemmerstraat, Leidsestraat, 
utrechtsestraat en Reguliersbreestraat. Daar-
naast zal het stadsdeel actief gebruik gaan 
maken van het leegstandsmeldpunt van WS-
Wonen Centrum. De betreffende documen-
ten zijn te downloaden via www.wswonen.nl/
centrum.

Nieuw puntenstelsel uitgesteld
Pas op z’n vroegst in 2015 wordt het nieuwe 
puntenstelsel (WWS) ingevoerd. Het plan van 
minister Blok om de WOZ-waarde zwaarder 
mee te laten tellen in de maximale huurprijs, 
leidde tot veel vragen in de Tweede Kamer. 
Een aantal partijen maakte zich zorgen over 
te grote huurstijgingen en een toename van 
het aantal geliberaliseerde huurwoningen. De 
minister moet nu eerst andere varianten gaan 
doorrekenen. Begin 2014 zal het debat in de 
Tweede Kamer worden hervat. Hierdoor kan 
het nieuwe puntenstelsel niet meer per 1 juli 
2014 ingevoerd worden.

Woonspreekuur 
Voor al uw vragen over huren en wonen kunt 
u langskomen op de inloopspreekuren van 
Wijksteunpunt Wonen Centrum. Een afspraak 
maken is niet nodig. 

Maandag t/m vrijdag van 14.00-16.00 uur 
en dinsdagavond van 19.00-20.00 uur. 
Claverhuis, Elandsgracht 70, tel. 6258569, 
centrum@wswonen.nl, 
www.wswonen.nl/centrum

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael heeft 
in zijn begroting geld gereserveerd om 
buurtgroepen te subsidiëren die zich inzet-
ten voor leefbaarheid en sociale cohesie in 
de buurt. Daar zijn door het bestuur richt-
lijnen voor opgesteld. Om vooral nieuwe 
buurtinitiatieven te stimuleren, zijn die 
richtlijnen met ingang van 1 januari 2014 
gewijzigd. 

nieuwe initiatieven kunnen voor subsidie in 
aanmerking komen. Ondersteuning van be-
staande buurtgroepen wordt stapsgewijze 
afgebouwd. Het eerste jaar ontvangen zij nog 
100 procent van de vergoeding, het tweede 
jaar 75 procent, het derde jaar 50 procent, en 
het vierde jaar 25 procent. In het vijfde jaar 
wordt de subsidie beëindigd. 
Subsidie voor een buurtinitiatief moet vooraf 
worden aangevraagd. Het aanvraagformulier 
en de richtlijnen kunt u vinden op www. 
jordaangoudenreael.nl (Aanvraag subsidie)
of via een van de medewerkers van het  
Wijkcentrum, tel. 7192371. U kunt ook  
langskomen tussen 11.00 en 15.00 uur, 
Elandsgracht 70.

Nieuwe richtlijnen  
2014 subsidie  
buurtgroepen

 

Bloemgracht 68-70, tel. 626 37 21

Fietsverhuur  hijstouw & blok  

 onderdelen  sloten  accessoires  

klaar-in-één-dag-reparatieservice 

AZOR BIKE - DAHOn vouwfietsen

Voor reparaties en onderhoud 
van alle soorten tweewielers 
bakfietsen -transportfietsen

Ook Guido Egas, auteur van dit artikel, sprak
in bij de Commissie Bouwen en Wonen.

– Autorijles

– motorrijles

– bromfietsles

hAArlemmerplein 41
1013 hr AmsterdAm

020 - 4 12 12 12

www.amsterdamwebkrant.nl
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mogen doorgaan het milieu op en langs de 
grachten te verzieken met hun uitlaatgassen. 
Het ideaal en doel van Uitstoot vrij was nu juist 
om zo snel mogelijk de vuile uitstoot terug te 
dringen, onder meer door meer vergunningen 
te verlenen aan schone boten, zodat die het 
marktaandeel van de vervuilende en veelal il-
legale sloepen kunnen gaan overnemen. 

Aangerommeld
Het stadsbestuur wil al sinds 1996 dat de rond-
vaartvloot gaat verschonen. Sinds 2006 is aan 
een vergunning als voorwaarde ‘volledig uit-
stootvrije aandrijving’ verbonden, maar met 
die bepaling is in de loop der jaren wat aange-
rommeld. nu krijgen de reders nog eens tien 
jaar langer de tijd om door te gaan met hun 
vervuiling, terwijl vervuilende oude vrachtau-
to’s de toegang tot de grachtengordel allang 
is ontzegd. Dát noemen ze ten stadhuize nog 
eens beleid, lekker Groen Links!

Wie de moeite neemt om te duiken in het 
archief van deelraad Centrum en de verschil-
lende nota’s met betrekking tot water, grach-
ten, steigers en rondvaarboten leest, wordt 
echt moedeloos. Om maar een voorbeeld te 
noemen: het is niet bekend van wie de diverse 
steigers en aanlegplaatsen zijn, of er wel dan 
niet precario over betaald wordt en hoe daar 
enig beleid op afgestemd kan worden.

Het waterbeheer was toevertrouwd aam de 
Dienst Binnenwaterbeheer, die oorspron-
kelijk vooral was belast met het innen van 
brug- en sluisgelden. Deze dienst is in januari 
2011 opgegaan in Waternet, dat ook water-
leiding, afwatering, riolering enz. onder zijn 
hoede heeft. Het is een publiek geheim dat 
Waternet met betrekking tot handhaving en 
toezicht telkens weer faalt en er wordt ernstig 
getwijfeld aan de competentie van dit bedrijf. 
Dat zorgt inderdaad voor het troebele water 
waarin het voor veel belanghebbenden goed 
vissen is. 

Jan Berns

Nog eens tien jaar vervuiling

Het schip heeft de wal gekeerd
‘Belangengroep Noordermarkt keert het tij’ 
kopte deze krant in oktober bij een bericht 
over de succesvolle actie van deze groep 
in verband met de wildgroei op het water. 
De krant lag amper bij u op de mat of via 
internet verscheen de onheilstijding van de 
vereniging Uitstoot vrij, een club die zich 
inzette voor een schoner milieu op het water 
in Amsterdam.

Uitstoot vrij zag zich genoodzaakt te stoppen 
met haar activiteiten en de vereniging op te 
heffen uit pure frustratie over de afloop van 
de debatten en ingediende en aangenomen 
amendementen naar aanleiding van de nota 
‘Varen in Amsterdam’ van Wethouder Gehrels 
(Economische Zaken, Waterbeheer). Waar de 
noordermarkt juichte om de nederlaag die 
de vrije markt in dezen zou hebben geleden, 
treurde uitstoot vrij omdat uitgerekend die 
vrije markt op belangrijke punten gewonnen 
bleek te hebben. 

Ingewikkeld
De nota Varen in Amsterdam was een ambiti-
eus en complex beleidsstuk waarin gestreefd 
werd meer evenwicht te brengen in het vaar-
verkeer op de grachten en waarin alle belang-
hebbenden verplicht werden op korte termijn 
schoner te gaan varen.
 
nu is bekend dat als een beleidsstuk maar in-
gewikkeld en lang is, het alle kanten op kan 
en dat wie het best kan lobbyen dan het meest 
zijn zin kan krijgen, terwijl de partijpolitiek 
allerlei tegenstrijdige belangen verdedigt en 
soms niet eens weet waarover het gaat. Door 
de ‘zittende’ belanghebbenden is van deze si-
tuatie handig gebruik gemaakt.
 
In zijn persoonlijke visie op de gang van zaken 
vertelt Rolf Trijber, secretaris van Uitstoot vrij, 
uitvoerig wat er zoal is misgegaan (zie amstel-
boats.nl). De kop ‘Incompetentie, dubieuze 
aannames en slapende raadsleden!’ vat zijn 
opvattingen kernachtig samen. De grootste 
grief is dat de vervuilende rederijen tot 2025 

Filmopnamen op 
de Palmgracht
Begin november werden aan de Palm-
gracht opnamen gemaakt voor de verfil-
ming van het kinderboek Wiplala van An-
nie M.G. Schmidt. 
Wiplala is een klein mannetje dat denkt 
goed te kunnen toveren (‘tinkelen’), maar 
daarbij gaat van alles mis. Paul R. Kooij 
(bekend van Ja Zuster Nee Zuster) speelt 
de rol van dichter Arthur Hollidee, die 
ook de dupe wordt van Wiplala’s getinkel. 
Door een foutje verandert de dichter in 
een meer dan levensgroot stenen beeld, 
dat tijdens de opnamen voor het huis van 
de familie Blom aan de Palmgracht stond. 
Rond kerst 2014 is de film in de bioscoop 
te zien. 

Ellie Pronk

Met de actie Streetsmart Amsterdam slaan 
Amsterdamse horeca-ondernemers de handen 
ineen om te voorkomen dat bewoners en ge-
zinnen dakloos worden. 
Tot eind december vragen zij hun gasten 
per rekening één euro extra te betalen om 
dreigende dakloosheid te voorkomen. Ook 
daarna zullen maandelijks activiteiten plaats-
vinden om dakloosheid van gezinnen onder 
aandacht van het grote publiek te brengen en 
tegen te gaan. 

nu worden in de stad ruim tachtig gezinnen 
per maand wegens huurachterstand of an-
dere problemen op straat gezet. Daarbij leven 
73 duizend gezinnen onder het wettelijk be-
staansminimum, waarvan 22 duizend gezin-
nen met kinderen. Vorig jaar raakten 829 ge-
zinnen thuisloos. 
(Gegevens: O+S gemeente Amsterdam)

‘na veertig jaar gesteggel met de herinrichting 
heeft Amsterdam met het Haarlemmerplein 
een prachtige plek teruggekregen. Toegan-
kelijk en uitnodigend voor fietsend en wan-
delend publiek van en naar de leukste win-
kelstraat van nederland.’ Met deze woorden 
en een scheepsbel luidde stadsdeelvoorzitter 
Jeanine van Pinxteren op 22 november de fees-
telijke opening in van het grondig omgespitte 
Haarlemmerplein. Een sprankelende licht- en 
watershow, meezingen met de accordeon, en 
een urenlang trakterende tap van Café Plein-
zicht.  

Jeanine van Pinxteren was opgelucht. ‘Er heb-
ben zelfs plannen bestaan om de Haarlem-
merpoort op het plein te plaatsen en bij de 
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Stadsdeel Centrum gaat er beter op toezien 
dat corporaties naar bewoners luisteren als 
het gaat om inspraak bij renovatieprojecten. 
De SP heeft daarop aangedrongen. Het recht 
op bewonersinspraak bij renovatie is in de lan-
delijke Overlegwet geregeld, maar in de prak-
tijk blijkt die inspraak vaak een wassen neus. 
‘Goede ideeën over verbeterde sociale samen-
hang en duurzaamheid, of over de manier van 
renoveren werden door de corporaties straal 
genegeerd’, zegt SP-fractievoorzitter nelly 
Duindam. ‘Het stadsdeel stond aan de zijlijn 
toe te kijken.’

Woningoproer
Die gang van zaken was aanleiding tot het 
‘Woningoproer Jordaan’, een gezamenlijke 
actie van elf bewonerscommissies op 18 ok-
tober in de Bloemstraat. Amsterdammers uit 
Centrum, noord en Oost kwamen daar protes-
teren tegen uitverkoop van sociale huurwo-
ningen en de manier waarop de corporaties 
omgingen met hun overlegrecht. 
Het stadsdeel heeft nu toegezegd dat het zich 
bij grootschalige verbouwingen in de situatie 
gaat mengen om toe te zien op de bewoners-
inspraak. De deelraad zal vervolgens de afgif-
te van een zogenoemde peildatum bespreken. 
Met een peildatum kan een renovatiepand 
worden leeggemaakt en kunnen bewoners 
een urgentieverklaring krijgen voor een ander 
huis. nelly Duijndam: ‘Dat zal in de toekomst 
niet meer gebeuren zonder dat de bewoners 
gehoord zijn, en serieus  genomen.’

Beter toezicht op 
bewonersinspraak
bij renovatie

verbreding van het spoor is een rij oude pan-
den gesloopt. Kun je nagaan aan welke pla-
nologische verwarring dit plein onderworpen 
is geweest.’ En er was nog meer opluchting. 
Ruben, die tijdens de grote herfststorm over 
het plein fietste en ternauwernood een om-
vallende boom wist te ontwijken, ontving 
uit handen van Sinterklaas een nieuwe fiets – 
want Rubens fiets was wel door de boom ver-
pletterd. En dan de watershow, een per com-
puter bestuurbare reeks spuiten met kleurige 
LED-verlichting. Waarom de show Pirates of 
the Caribbean moest heten en in Tilburg werd 
bedacht, was voor omwonenden een raadsel. 
Maar tevredenheid heerste alom. 

Martin Pluimers

Licht- en watershow op Haarlemmerplein
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De Welstandscommissie beroept zich bij het 
verlenen van deze vergunning onder meer op 
de nota De Schoonheid van Amsterdam, die 
in september 2013 uitkwam. Deze welstands-
nota geeft iedereen die in Amsterdam iets wil 
bouwen duidelijkheid over de manier waarop 
de gemeente de schoonheid van de stad wil 
behouden en bevorderen.
 
Als buurtbewoners kunnen we ons niet voor-
stellen dat met de Schoonheid van Amster-
dam deze wanstaltige zendmasten bedoeld 
worden. Ze zijn van alle kanten zichtbaar en 
tasten de karakteristieke aanblik van dit hui-
zenblok enorm aan. Het argument van de 
Welstandscommissie dat de masten eigenlijk 
meer naar achter geplaatst hadden moeten 
worden, maar dat dan de werking afneemt, is 
een reden temeer om te benadrukken dat dit 
pand op de Lindengracht zich niet voor plaat-
sing van dergelijke masten leent. 

De gemeente heeft in de vergunningsproce-
dure aan alle kanten steken laten vallen. De 
aanvraag voor de antennes van T-Mobile was 
bijvoorbeeld niet juist ingevuld, maar werd 
wel in behandeling genomen. Bij de publicatie 
van de verleende vergunning in de Stadsdeel-
krant werd het verkeerde pand genoemd, zo-
dat niemand op de hoogte kon zijn, en er werd 
getoetst aan het verkeerde bestemmingsplan. 
Voor betrokkenen is het onverteerbaar dat er 

Zendmasten T-Mobile
verpesten de Jordaan

fout op fout is gemaakt en desondanks een 
vergunning werd afgegeven. 

Gezondheidsrisico’s
Bij alle esthetische bezwaren vreest de buurt 
de gezondheidsrisico’s die de plaatsing van 
de uMTS-masten met zich meebrengt. Er is 
onvoldoende onderzoek gedaan naar risico’s 
voor omwonenden op de lange termijn. T-Mo-
bile heeft eerder zo’n mast op een school ge-
plaatst, waar binnen een jaar tijd drie geval-
len van hersentumor voorkwamen. T-Mobile 
heeft de mast vervolgens weggehaald omdat 
het bedrijf niet voldoende kon aantonen dat 
er geen verband bestond tussen de antenne 
en de tumorgevallen. 

nu gaat het over maar liefst drie uMTS-mas-
ten in een dichtbevolkt stukje Jordaan, waar 
kinderen en volwassenen 24 uur per dat aan 
de straling worden blootgesteld. In de direc-
te omgeving is een kinderhospice gevestigd, 
waar ernstig zieke kinderen langdurig wor-
den behandeld. Kortgeleden heeft basisschool 
De Burght een dependance geopend op Lin-
dengracht 83. Op datzelfde adres is de buiten-
schoolse opvang van de Theo Thijssenschool 
en De Burght gevestigd. Al met al bevinden 
zich dagelijks meer dan 200 kinderen in de 
onmiddellijke nabijheid van de masten. Alle-
maal extra redenen voor de gemeente om het 
voorzorgbeginsel toe te passen: niet plaatsen 

Op 2 september werd onze buurt heftig wakker geschud omdat op die dag  
T-mobile drie UMTS-masten wilde plaatsen op het dak van Lindengracht 62. 
Gelukkig konden op dat moment alerte buurtbewoners de plaatsing nog tegen- 
houden omdat de benodigde vergunningen niet in orde waren. Maar vijf weken 
later had T-Mobile de Welstandscommissie al zover gekregen dat die alsnog een 
vergunning voor de zendmasten verleende. 

voordat onomwonden vaststaat dat hier geen 
sprake is van schadelijke straling!

Hoorzitting
We zijn natuurlijk allemaal gebaat bij snel mo-
biel telefoonverkeer. Maar wij zijn ook voor 
een leefbare en veilige stad die met respect 
omgaat met mensen en gebouwen. Voor de 
gemeente ligt hier de taak om samen met 
de providers te bepalen waar zij zendmasten 
neer mogen zetten. Zoek daarvoor plaatsen 
uit waar zo min mogelijk mensen in de directe 
omgeving wonen en blijf daarbij zo ver mo-
gelijk uit de buurt van kinderen. Geschikte 
panden in de buurt zijn bijvoorbeeld de Ka-
mer van Koophandel, de flats op de Haarlem-
mer Houttuinen, het Marnixbad, en zo zijn er 
meer. 
De bewoners van de Jordaan laten het er niet 
bij zitten. Zij komen geregeld bijeen om over 
de kwestie te spreken en ideeën uit te wis-
selen. Door 184 direct betrokkenen zijn be-
zwaarschriften ingediend. Er loopt en hand-
tekeningenactie, er is een website gemaakt 

(jordaantegenzendmast.wordpress.com), en 
pers en politiek houden zich met de zaak be-
zig. Op 19 december ’s morgens om 9.00 uur 
vindt in de Stopera een hoorzitting plaats 
waarop alle buurtgenoten hun stem kunnen 
laten horen. 
En dan is er toch nog een lichtpuntje in deze 
hele affaire. Een bedreigde buurt verbroedert 
zich, de contacten worden aangehaald. Ieder-
een vindt het onbegrijpelijk dat één huiseige-
naar het woon- en leefgenot voor een hele 
buurt kan verpesten. Die huiseigenaar gaf zijn 
toestemming voor de plaatsing van de masten 
en wordt daar dik voor betaald. Het interes-
seert T-Mobile geen lor wat er verder in de 
buurt gebeurt en welke onrust dit teweeg-
brengt. Er zijn mensen die hier al meer dan 
veertig jaar wonen, maar zoiets hebben zij 
nog nooit meegemaakt! 

Actiegroep Jordaan tegen 
zendmast Lindengracht

www.jordaantegenzendmast.wordpress.com
tegenzendmast@gmail.com

Drie zendmasten in de omgeving van scholen, kinderopvang en een kinderhospice. 

Corrie Hoogland werkte dertig jaar als vrijwilliger bij woonzorgcentrum Bernardus. 

Voordat zij naar het Sint Andrieshofje verhuis-
de, woonden Corrie Hoogland en haar gezin 
met acht kinderen in Osdorp. Een groot huis 
met tuin en garage. Het gezin was rooms-ka-
tholiek en ‘kerks’, zoals dat heette. Regelmatig 
kerkbezoek en bij de Kerst-mis in De Papegaai 
(de Petrus en Pauluskerk in de Kalverstraat) 
nam het gezin een hele bank in beslag. Dat 
was in de jaren vijftig, toen kerken nog zo 
druk werden bezocht dat je op hoogtijdagen 
een bank moest ‘huren’. 
In de jaren zestig en zeventig lieten de kin-
deren van Corrie Hoogland net als veel van 
hun leeftijdgenoten de kerk steeds meer links 
liggen. Corrie merkte deze ontwikkeling op 
tijdens een zondaglunch. ‘Toen we na de mis 

aan tafel zaten vroeg een van mijn kinderen: 
hebben jullie ook de herder gezien? Ik was 
nog eventjes blij dat hun gebrek aan geloof 
dus wel meeviel. Totdat bleek dat het om een 
hond ging die de kerk was binnengelopen.’

Toen de kinderen uit huis waren, bleef Corrie 
bleef achter in Osdorp, waarvan ze vond dat 
ze er haar geloof onvoldoende kon beleven. 
Ze wilde daarom graag verhuizen naar de 
binnenstad, waar diverse rooms-katholieke 
kerken zijn. ‘Ik vroeg om in het Begijnhof te 
mogen wonen, dicht bij een kapel. Dat ging 
niet zomaar, daarvoor had ik een ‘kruiwagen’ 
nodig. Die vond ik in een bestuurslid van het 
Begijnhof. Dat zat dus goed.

Klein maar heerlijk wonen 
op het Sint Andrieshofje
Het Sint Andrieshofje aan Egelantiersgracht 105-141 bestaat net als de rest van de 
Jordaan vierhonderd jaar. Mevrouw Corrie Hoogland woont er al sinds 1983. ‘Klein 
maar heerlijk wonen in een fijne buurt. De bewoners helpen elkaar als dat nodig is, 
maar verder laten we elkaar met rust.’

‘Mijn dochter was verbaasd. Ze vond dat Be-
gijnhof maar niets: ‘u wilde toch zo graag 
aan een gracht wonen?’ Het Sint Andrieshof 
ligt aan een gracht. Ideaal dus, ook al werd 
daar bij de grote renovaties van de Jordaan de 
rooms-katholieke kapel uit 1623 afgebroken 
en vervangen door woningen.’ Toen mevrouw 
Hoogland voor het eerst haar woning in het 
hofje kwam bekijken, waren van de kapel al-
leen nog maar restanten van de glas-in-lood-
ramen over. Die lagen op een grasveld. 

Schenking
nederland kent ongeveer 200 hofjes, waarvan 
45 in Amsterdam. Hofjes werden meestal be-
woond door vrouwen die kinderloos waren. 
Men ging ervan uit dat mannen geen orden-
telijk huishouden konden voeren. Voor hen 
werden in vroeger tijden de zogeheten oude-
mannenhuizen gesticht. 
Op het Begijnhof na is het Sint Andrieshofje 
aan de Egelantiersgracht het oudste in de 
hoofdstad. Het heeft een interessante ge-
schiedenis, die door Annemarie Vels Heijn 
wordt verteld in het jubileumboek 400 jaar 
Sint Andrieshofje in Amsterdam, een idee van 
Corrie Hoogland.
 
Vierhonderd jaar geleden schonk de rooms-
katholieke koopman Jan Jansz. Oly namens 
zijn familie een lap grond in het geplande 
Nieuwe Werck, de latere Jordaan, voor een 
hofje waar al sulcke eerlicke arme persoonen 
mochten wonen. Oly’s schenking was niet zo-
maar een gebaar van liefdadigheid, die was 
bedoeld als boetedoening voor het misdrijf 
van zijn voorvader Gerard van Velsen, die in 
1296 graaf Floris V vermoordde. Oly woonde 
op de nieuwendijk in een huis met de naam in 
Sint Andries. Daar komt vrijwel zeker de naam 
Sint Andrieshof vandaan. 

Deugdzaamheid
Eén van Oly’s nakomelingen, Anna De Magis-
tris, was tegen het eind van de 17de eeuw de 
laatst levende van het viertal regenten dat het 
hofje bestuurde. In haar laatste wens legde 
zij vast dat het Sint Andrieshofje voor altijd 
zou bestaan, maar bovenal dat de regels van 
deugdzaamheid van de bewoonsters opge-
volgd moesten worden. Die bewoonsters had-
den ‘vrij wonen’, en kregen ook nog iedere 
maandag een zilveren gulden en iedere dins-
dag een brood uitgereikt. Daar stond tegen-
over dat ze een cent boete moesten betalen 
als ze na sluitingstijd thuiskwamen. Wie op 
maandag wegbleef van het gemeenschappe-

lijke gebed in de kapel, kreeg een boete van 
een halve stuiver. 
Op kaarten uit de tweede helft van de 19de 
eeuw zijn 19 huisjes te zien rond een bleek-
veld met een pomp. In 1623 kreeg het hof de 
beschikking over een kapel, waar de pastoor 
van het Begijnhof elke week de mis las. Het 
was de eerste echte rooms-katholieke kerk 
die in Amsterdam na de reformatie werd ge-
bouwd. 

Corrie Hoogland is intussen 89. Zij werkte der-
tig jaar lang als vrijwilliger in het voormalige 
pand van woonzorgcentrum Bernardus aan 
de nieuwe Passeerdersstraat. Totdat begin 
2012 voorwaarden werden gesteld aan de vrij-
willigers. Die moesten een stuk ondertekenen 
waarin zij zich akkoord verklaarden met het 
beleid van het woonzorgcentrum. Dat was 
voor mevrouw Hoogland reden om haar werk 
daar te beëindigen. 
nu beperkt zij zich tot het wekelijkse bezoek 
aan een vriendin, die sinds de sloop van het 
oude Bernarduscomplex woont in de Groen-
hof aan de Groenmarkt. 

Anneke van de Meene

Annemarie Vels Heijn, 
‘400 jaar Sint Andrieshofje in Amsterdam’, 
Uitgeverij Noord-Holland, 17,50 euro, 
verkrijgbaar in de boekhandel en bij de shop 
van het Begijnhof 
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In 2012 ontving Buurtzorg nederland voor  
de tweede keer de prijs voor de Beste Werk-
gever. 
Helen van Leeuwen is verpleegkundige bij 
Buurtzorg Jordaan in de Willemsstraat. ‘We 
treffen soms schrijnende situaties aan waar-
bij in een veel vroegere fase hulp ingeroepen 
had moeten worden. Soms zijn ouderen moei-
lijk te benaderen omdat zij zelf vinden dat ze 
geen zorg nodig hebben. Of men is bang zijn 
zelfstandigheid te verliezen. Dan moet je heel 
voorzichtig iemands vertrouwen zien te win-
nen. Dan ga je elke dag even langs om te kij-
ken of iemand zijn medicijnen wel inneemt en 
probeer je stapje voor stapje in kaart te bren-
gen welke zorg er nodig is, en in welke mate. 
Als we daar een goed beeld van hebben, kun-
nen we ‘fijnstemmen’ en zorg op maat bieden. 
Meestal krijgen wij via de huisarts het signaal 
dat het met een oudere niet goed gaat. Dan 
gaan we op huisbezoek. Vaak spelen er meer 
dan alleen medische problemen en heeft ie-
mand ook andere vormen van zorg nodig. 
Bijvoorbeeld omdat iemand zichzelf verwaar-
loost, of omdat de situatie de mantelzorger 
boven het hoofd groeit. In dergelijke gevallen 
kunnen we een beroep doen op ons buurtnet-
werk, organisaties zoals Markant, Centram of 
de unie van Vrijwilligers.’

Hemelschreiend
Van Leeuwen verbaast zich over het beleid 
van de overheid. ‘Iedere oudere moet zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen en veel verzor-
gingshuizen worden gesloten. Het criterium 
voor opname in een verpleeghuis is veel te 
hoog gelegd. Het indicatiebeleid is verscherpt. 
Hierdoor komen mensen minder snel in aan-
merking voor opname, terwijl dat hard no-
dig is, want in sommige fases heeft men 24 
uur per dag toezicht nodig. Voor een partner, 
familielid of een andere mantelzorger is die 
24-uurszorg veel te zwaar. Zelfs een krachtig 
mens kan dat uiteindelijk niet volhouden.
‘Je kunt niet zeggen: laat die burgers het al-
lemaal maar op eigen kracht doen en er man-
telzorgers of andere vrijwilligers bij inschake-
len. En het is niet erg realistisch te denken dat 
een dergelijk beleid ook zou leiden tot meer 
saamhorigheid onder die burgers. Zorg voor 
een dementerende is heel complex.’

Helen van Leeuwen vindt het hemelschrei-
end dat men nu ook nog wil gaan bezuinigen 
op de dagbesteding van dementerenden die 

naar schatting lijden 250.000 nederlanders 
aan een vorm van dementie, maar bij onge-
veer 100.000 van hen is die diagnose nog niet 
gesteld. Circa 175.000 dementerende neder-
landers wonen thuis. uit een onderzoek van 
TnO blijkt dat 80.000 dementerenden alleen 
thuis wonen, zonder dat ze dat eigenlijk nog 
kunnen. In Amsterdam woont 56 procent van 
de dementerenden alleen.
De meest voorkomende vorm van dementie 
is alzheimer, een ziekte waarbij delen van de 
hersenen ophouden te functioneren en afster-
ven. Symptomen zijn vergeetachtigheid, ver-
anderingen in de persoonlijkheid, desoriënta-
tie en verlies van spraak. Het verloop van de 
ziekte verschilt van persoon tot persoon. 

Beste Werkgever
Stichting Buurtzorg nederland is een thuis-
zorgnetwerk van verpleegkundigen en zieken-
verzorgers. Het netwerk biedt hulp bij ziekte 
en ouderdom, maar staat ook mensen bij in 
de laatste levensfase. Het werd zeven jaar ge-
leden opgezet volgens een nieuw concept van 
kleine buurtzorgteams die zichzelf aansturen. 
Deze werkwijze sloeg direct aan. Medewer-
kers van grote zorgorganisaties stapten mas-
saal over naar die ‘autonome’ teams.
Een ander voordeel is dat de organisatie het 
management tot een minimum heeft beperkt, 
zodat ze tegen lagere kosten zorg kan bieden. 

Op 30 oktober jl. vond een bewonersverga-
dering plaats over de ‘herinrichting’ van de 
tuin achter de school op Lindengracht 93. 
Met een forse delegatie van het stadsdeel, 
de Burghtschool en de peuter- en naschoolse 
opvang konden circa 20 bewoners een pit-
tige discussie voeren waarvan het resul-
taat vooralsnog hoopgevend mag worden 
genoemd. 

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel liet 
duidelijk blijken zich te vinden in de wens en 
de plannen om zoveel mogelijk groen, vogels 
en vleermuizen voor de tuin te behouden als 
– eind 2014? – de Burght het schoolgebouw 
in gebruik neemt. Op deze bijeenkomst wer-
den ook aanvullend akoestisch onderzoek en 
formele toetsing aan de Wet flora en fauna 
afgedwongen. 

Procedures
Intussen is er een klankbordgroep gevormd 
waarin het stadsdeel, de school en onze ac-

Het beleid van de huidige regering is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen, eventueel ondersteund door een netwerk van familie, 
kennissen en buren. Maar wat gebeurt er als de nood aan de man is en zo’n man-
telzorgnetwerk ontbreekt? De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Alzheimer 
Nederland maken zich daar grote zorgen over. Ook Buurtzorg Jordaan wordt regel-
matig met dit probleem geconfronteerd. ‘We treffen soms schrijnende situaties aan 
waarbij veel vroeger hulp ingeroepen had moeten worden’ zegt verpleegkundige 
Helen van Leeuwen. 

Buurtzorg Jordaan in de Willemsstraat

Meer zorg op maat bij 
zelfsturende teams

thuis wonen. ‘Op die dagbesteding zijn de 
mensen even in een andere omgeving. Boven-
dien heeft de mantelzorger dan even tijd voor 
zichzelf. Ook dat is een harde noodzaak, want 
velen zijn al lange tijd overbelast en soms een 
burn-out nabij.’

Kleinschalig
Elke ochtend om 8.00 uur komt het team van 
Buurtzorg Jordaan in de Willemsstraat bijeen. 
Dan vindt de overdracht plaats van het avond-
team naar het dagteam en wordt de planning 
doorgenomen. Om half negen trekt het zorg-
team de buurt in voor huisbezoeken. Dat kan 
bijvoorbeeld zijn om een wond te verzorgen, 
medicatie te geven of te helpen bij opstaan, 
douchen en aankleden. Rond het middaguur 
komt het team weer bijeen voor de lunch. 
Dan wisselt men ervaringen uit en bespreekt 
bijvoorbeeld of er in een specifiek geval bij-
gestuurd moet worden. ‘s Middags hebben de 
medewerkers contact met huisartsen, familie 
of met andere betrokken zorgnetwerken.

Helen van Leeuwen werkt nu al drie jaar bij 
Buurtzorg Jordaan. Zij begon haar verpleeg-
carrière bij het revalidatiecentrum aan de 
Overtoom en werkte vervolgens zeven jaar bij 
Thuiszorg Amsterdam. Daarna als onderzoeks-
verpleegkundige bij het AMC, de afdeling ver-
slavingszorg van de GGD, en de Kinderopvang.  

‘uiteindelijk wilde ik het liefst in een wijk  
werken, kleinschalig. Dat je bij mensen thuis 
komt en ook echt een band met hen kan op-
bouwen. Ik vind het heel leuk om in de Jor-
daan te werken.’

Samenhang
Bijzonder aan het concept van Buurtzorg ne-
derland is dat verpleegkundigen en zieken-
verzorgers deel uitmaken van één team. Dat 
maakt directe afstemming tussen beide zorg-
taken mogelijk en brengt samenhang in het 
geheel. Werken in een team dat zichzelf aan-
stuurt, was voor Van Leeuwen wel even wen-
nen. ‘Meer verantwoordelijkheid en het vergt 
ook meer van je. Als er dingen zijn blijven lig-
gen, dan wil je die altijd toch eerst nog even 
oppakken. Maar er is grote saamhorigheid 
binnen het team en dat komt de werksfeer 
ten goede. Je hebt op die manier ook meer 
plezier in je werk. Je weet dat je zelf het ver-
schil kan maken en het geeft veel voldoening 
als je iemand de juiste zorg kunt bieden.’

‘Als bewoners van Jordaan en Gouden Reael er-
gens mee zitten, of zich afvragen waar ze met 
hun zorgprobleem heen moeten, dan kunnen 
ze altijd bij ons langs komen. Wij beschikken 
over netwerken waar mensen terecht kunnen, 
ook als het geen verpleging of verzorging aan 
huis betreft. We zijn laagdrempelig en samen 
komen we er altijd wel uit.’ 

Astrid Brand

Buurtzorg Jordaan, Willemsstraat 23,  
dagelijks open vanaf 14.00 uur, 
06-83222727, 
www.buurtzorgnederland.com 
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Helen van Leeuwen: ‘Uiteindelijk wilde ik het liefst in een wijk werken, kleinschalig’

Bedreigde tuin bij de Lindengracht

Reden tot voorzichtig optimisme
tiegroep zitting hebben. Deze groep zal bij 
alle beslissingen in het verbouwings- en herin-
richtingsproces worden betrokken en kan zelf 
met alternatieven komen. 
Aangezien het broedseizoen voor sommige 
vogelsoorten in de tuin al in maart begint, ziet 
het ernaar uit dat pas aan het eind van de len-
te met de herinrichting van de tuin kan wor-
den begonnen. Maar ook de nodige procedu-
res vergen tijd. Voordat die allemaal conform 
de regels zijn afgewerkt, zijn we maanden 
verder. Voorlopig is voorzichtig optimisme op 
zijn plaats, maar we blijven de ontwikkelingen 
nauwlettend volgen!

Ons bericht in de vorige editie van deze krant 
over de bedreigde tuin achter de school op de 
Lindengracht leidde tot veel steunbetuigin-
gen uit de buurt. Dank daarvoor!

Hans Moerkerk, namens
Denktank Groene Tuin
hans.moerkerk@online.nl

Inloopspreekuur
Pluspunt 
Bewoners die advies en ondersteuning 
nodig hebben bij het ordenen van hun fi-
nanciën en administratie, bij de aanvraag 
van voorzieningen of bij betalingsachter-
standen, kunnen sinds kort terecht bij het 
inloopspreekuur van Pluspunt in het Cla-
verhuis. 

Pluspunt is er elke dinsdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur (in de benedenruimte). 
Kom gerust langs op Elandsgracht 70. 
Het sociale wijkteam helpt u graag.

LET OP: de spreekuren van Centram  
op maandag en vrijdag zijn hiermee 
vervallen! 

Nico van der Breggen en Koen de Jong 
geven vrijdagavond 17 januari een lezing 
over ‘sportrusten’ bij fysiotherapiepraktijk 
De Gouden Reael. De lezing is bestemd voor 
mensen die van plan zijn te gaan sporten en 
dat minstens 15 weken willen volhouden. De 
sprekers vertellen ons hoe te sporten, daarbij 
de ademhaling te controleren, de training op 
te bouwen en ervan te ‘herstellen’. 

Wilt u in het nieuwe jaar goed van start met 
sporten en ontspannen, kom dan naar deze 
lezing. De avond is vrij toegankelijk en begint 
om 19.30 uur. u kunt zich voor de lezing aan-
melden bij nico van der Breggen, 06-10544223. 
Maar u kunt die avond ook gewoon binnenlo-
pen.

Fysiotherapiepraktijk De Gouden Reael, 
Willemsstraat 45,
www.fysiotherapiedegoudenreael.nl

 Lezing  
‘Sportrusten’

Wethouder krijgt
Jokkebrok trofee
Aan wethouder Andrée van Es (Werk, In-
komen, Participatie) werd op 5 december 
door Comité Dwangarbeidnee de Jokkebrok 
trofee uitgereikt. Comité Dwangarbeidnee 
voert onder meer actie tegen het werkgele-
genheidsproject Amsterdamse Bos, waarbij 
werklozen onder slechte en vernederende 
omstandigheden tewerk zouden worden 
gesteld.  

In een brief aan de gemeenteraad had Van Es 
het project Amsterdamse Bos opgehemeld als 
een ‘prachtig traject met allerlei faciliteiten 
en goede begeleiding voor werkzoekenden’. 
Volgens Dwangarbeidnee is het beeld dat zij 
in deze brief schetste tegengesteld aan de 
werkelijkheid. ‘Het gehate werkgelegenheids-
project van de jaren dertig is anno 2013 terug 
in het Amsterdamse Bos. Werklozen worden 
hier op straffe van korting of opschorting van 
hun uitkering tewerkgesteld, sommigen lan-
ger dan een jaar.’ 

De brief van Van Es was voor het actiecomité 
aanleiding de wethouder de Jokkebrok trofee 
toe te kennen. De trofee werd haar aangebo-
den tijdens een vergadering van de gemeen-
teraadscommissie Werk en Inkomen in de  
Stopera. 

Deel ‘m op 
muziekherinnering.nl
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 Portretten
1913 - 1969

Tentoonstelling 13.09.2013 - 05.01.2014

Fotostudio
Merkelbach

 nog tot 5 januari

 Looiersgracht 70 - 72 
1016 VT Amsterdam 
020-6227742 

Welkom!  
De cursussen  

zijn gratis 

WEGWIJS IN DE BIJBEL 

Altijd al meer van de Bijbel wil-
len weten? Dan is dit uw kans! 

Elke woensdag 
om 10.30h 

CURSUS VOOR BEGINNERS 

CURSUS VOOR GEVORDERDEN 

BRIEVEN VAN DE 
APOSTEL PAULUS AAN 
DE GEMEENTE VAN DE 
THESSALONICENZEN 

www.bijsimondelooier.nl 

Elke dinsdag 
om 20.00h 

THEMA: 

Creatieve broedplaats Het Slangenpand is al 
meer dan dertig jaar een culturele hotspot in 
de Amsterdamse Spuistraat. In 2010 maakten 
stadsdeel Centrum en eigenaar woonstich-
ting De Key afspraken voor het behoud van 
Het Slangenpand vaoor de binnenstad. In de 
deelraad werd een motie aangenomen: ‘Het 
algemeen belang van de stad en het stads-
deel is ermee gediend als dit kunstenaarscol-
lectief haar activiteiten in de Spuistraat kan 
continueren en intensiveren.’ 
 
nu wil De Key ondanks de gemaakte afspra-
ken het pand ontruimen en verbouwen tot 

  Ontruiming dreigt voor creatief centrum 

‘ Broedplaats Het Slangenpand  
moet behouden blijven’

een complex van luxe koopappartementen. 
Stadsdeel Centrum is nieuwe onderhandelin-
gen met de woonstichting aangegaan, in een 
ultieme poging Het Slangenpand als creatieve 
broedplaats te redden. 
Organisatie en gebruikers van het pand heb-
ben een petitie opgesteld voor het behoud 
van de broedplaats waar intussen meer dan 
200 kunstenaars uit dertig landen hebben 
geëxposeerd en waar meer dan 10.000 bezoe-
kers kwamen kijken.
 
U kunt de petitie ondertekenen via
www.amsterdamwebkrant.nl

De kleurrijke gevelschildering wordt dagelijks tientallen malen als kunstwerk gefotografeerd

Kerstconcert Jong Excelsior 
Tijdens het jaarlijkse Kerstconcert in de Wes-
terkerk op zondag 15 december speelt van 
15.00 tot 16.00 uur jeugdorkest Jong Excelsior. 
Het Kerstconcert is dit jaar vooral gericht op 
kinderen. Er zullen veel bekende kerstliedjes 
ten gehore gebracht worden die speciaal voor 
kinderen leuk zijn om mee te zingen. 

Ave Maria Kerstconcert 
Christmas around the world
Dit jaar staan zowel feestelijke als stemmige 
kerstklanken uit meer dan tien verschillende 
landen centraal op het programma van het 
Ave Maria Kerstconcert Christmas around the 
World. Met The new Romanian Chamber Or-
chestra & Choir onder leiding van Raymond 
Janssen. Op donderdag 19 en vrijdag 20 de-
cember van 19.30 tot 22.00 uur, en zaterdag 
21 december van 15.00 tot 17.30 uur. 

Elk land ter wereld heeft zijn eigen manier 
om de warme gevoelens bij de kersttijd uit te 
drukken. Landen als Rusland, Polen en Oekraï-
ne hebben een rijk repertoire aan kerstmuziek 
waarin koude winters en ontberingen worden 
bezongen bij de klanken van de Balalaika. Ook 
Spanje en Italië hebben in deze kersttijd hun 
eigen muziektradities. Engeland en Ierland 
zijn herkenbaar aan hun overbekende Christ-
mas Carols. En zelfs een Schots kerstlied dat 
herinnert aan de Hooglanden ontbreekt hier 
niet. Maar ook meer exotische landen zoals 
Brazilië en Japan komen op een verrassende 
manier aan bod. Koor, solisten en orkest pre-
senteren een gevarieerd programma, waaraan 
ook enkele nieuwe parels uit de Roemeense 
kerstmuziek hun bijdrage leveren.

Kerstzangdienst
Ds. A. Boissevain leidt een kerstzangdienst 
met medewerking van de Capella Wester-
kerk, een koor van ruim veertig gemotiveerde 
amateurzangers onder leiding van Jos van der 
Kooy, op zondag 22 december van 10.30 tot 
12.00 uur.

Kerstconcerten  
in de Westerkerk

Schütz’ Weihnachtshistorie
In 1664 zette componist Heinrich Schütz voor 
de beroemde Dresdense hofkapel het kerst-
verhaal op muziek, compleet met herders, 
engelen en koningen. Daarbij maakte hij 
gebruik van een groot ensemble met bijzon-
dere instrumenten als gamba, cornetto, dulci-
aan en theorbe. Het Kerstverhaal van Schütz 
wordt zondag 22 december uitgevoerd door 
de nederlandse Bachvereniging, die op deze 
avond ook kerstmuziek ten gehore brengt uit 
de zeventiende eeuw, met melodieën die nog 
steeds bekend zijn. 
Zondag 22 december, 20.15-22.15 uur. 

Kerstnachtdienst
Dr. A.H. van den Heuvel leidt op donderdag 
24 december een kerstnachtdienst met mede-
werking van Capella Westerkerk onder leiding 
van Jos van der Kooy. Met Elena van Slogte-
ren, sopraan, en Harmen Trimp en Jos van der 
Kooy, orgel. 

Zie voor meer informatie: 
www.westerkerk.nl

Op maandag 23 december kunnen kinderen 
en hun ouders vanaf 16.00 uur de tocht bele-
ven die Jozef en Maria tweeduizend jaar gele-
den maakten. De reis start in de noorderkerk, 
waar eerst een prachtige lampion wordt ge-
maakt. Daarna gaan we op weg door de Jor-
daan waar je de mensen uit het kerstverhaal 
ontmoet. De kerstreis wordt afgesloten in de 
noorderkerk. 
Informatie en aanmelding: 
kinderwerk@noorderkerk.org

Kerstavond
Op dinsdagavond 24 december is iedereen 
welkom in de noorderkerk om samen het 
kerstfeest te vieren. Het belooft een prachtige 
avond te worden. Er worden bekende kerstlie-
deren gezongen, op het orgel begeleid door 
Arthur Koopman. Het ensemble Les Fidèles Su-
jets zal de intermezzo’s verzorgen. Dominee 
Paul Visser spreekt over het thema ‘Gedropt 
bij nacht.’ Als altijd doen de kinderen volop 
mee in deze feestelijke viering. 

De Noorderkerk is op 24 december vanaf om 
19.30 uur open. De dienst begint om 20.00 
uur. Meer informatie: www.noorderkerk.org.

Kerst in de 
Noorderkerk

Componist Heinrich Schütz (1585-1672)



 7november 2013 / januari 2014

Ria zag Wim lopen op de Haarlemmerdijk 
toen zij zestien was en hij een fiere roodhari-
ge jongeman van 22. Zijn torso liet zien dat hij 
gewend was te werken. Ria’s blik moet Wims 
hart als een pijl doorboord hebben. Hij stelde 
zich aan haar voor en vanaf dat moment wa-
ren ze samen. Voor Wim, een geboren Bickel, 
was het vinden van een liefdesnest op het ei-
land geen probleem. Hij kraakte eenvoudig 
een woning en zocht vervolgens de eigenaar 
op om de huur af te spreken. Ria kijkt er te-
vreden op terug. ‘Dat is jaren goed gegaan, 
maar vanwege schimmel hebben we later het 
huis ernaast moeten kraken. We hadden veel 
steun aan Wims familie, een gezin met 15 kin-
deren. Altijd gezellig, tot aan een geit in de 
badkamer toe. Solidariteit en gekkigheid wa-
ren toen heel gewoon.’

Hun zonen Ron en Peter werden beiden gebo-
ren op het Bickerseiland van de Seventies. De 
voorspoed werd overschaduwd door gezond-
heidsproblemen. Ria staat al geruime tijd on-
der controle van het Antoni van Leeuwenhoek, 
maar is daarbij de controle over haar eigen le-
ven niet kwijtgeraakt. ‘Die strijd heeft me rust 
gebracht en vrede met wat de dag voor ons 
in petto heeft.’ Ze hadden hun warme huis in 
de Grote Bickersstraat, mét trappen, bijna ver-
ruild voor een nieuwbouwwoning met lift aan 
het Haarlemmerplein. Alles was al in kannen 
en kruiken. Tot Wim in tranen zei dat hij op 
het eiland wilde blijven. ‘Diezelfde dag heb ik 
alles afgebeld’, zegt Ria. ‘Het is goed zo, we 
gaan hier nooit meer weg.’

Woord en beeld Martin Pluimers

Buurt & Bickels

Ria en Wim Gerritsen
Bickerseiland is naar schatting vier eeuwen 
oud. Het eiland werd pas in de afgelopen 
decennia wat vriendelijker voor het plaatse-
lijke bestaan. Vanaf de Gouden Eeuw was het 
overwegend als industrieterrein benut. Begin 
jaren zeventig van de vorige eeuw kwam het 
omslagpunt. Er woonden toen nog maar en-
kele families te midden van bouwval, grond-
verontreiniging en troosteloze gemeenteplan-
nen. Een verscholen gemeenschap in hartje 
Amsterdam die dit jaar ongeveer haar 400ste 
Kerstmis viert. Voor Ria en Wim Gerritsen, Bic-
kels van het eerste uur, is het de 52ste keer 
dan zij hun kerst samen vieren. 

Het zijn alweer de lange laatste donkere 
dagen van het jaar en de nieuwe directeur 
van het Stedelijk Museum laat ook maar op 
zich wachten. Bij de afscheidsborrel van Ann 
Goldstein, de eerste vrouwelijke en buiten-
landse directeur van het Stedelijk, wilde 
iedere doorgewinterde kunstliefhebber 
natuurlijk als eerste weten wie dan wel haar 
opvolger of opvolgster zou willen gaan wor-
den. Want zo’n directeursjob zal zeker geen 
sinecure wezen: veel meer een slangenkuil 
aan uitgebluste curatoren, al of niet verslaafd 
aan de alcohol, en elke keer maar weer totaal 
incapabele wethouders van Hanna Belliot tot 
Carolien Gehrels. Daarbovenop ook nog een 
roedel aan driftige mannetjesputters met te 
veel geld die het voor het zeggen schijnen 
te hebben in de raad van toezicht & bestuur. 
Dit artistiek bestuurlijk zooitje staat ook nog 
onder leiding van een zogenaamd financieel 
intendant: een mevrouw uit de gelederen 
van de Viva en Weekbladpers. Met al die par-
tijen moet je maar kunnen omgaan, werken 
en door één deur kunnen. Ik zou ervoor pas-
sen. niet dat ik gevraagd ben. 

Waar is de tijd dat er en plein publique een 
inhoudelijk discours werd gehouden over wie 
van de kandidaten de beste papieren heeft 
voor het directeurschap, Wim Beeren of Rudi 
Fuchs? Weet u nog…
Wie is er heden ten dage nog zo krankzinnig 
of suïcidaal om directeur van het Stedelijk te 
willen worden? Joost Zwagerman soms? Wie 
oh wie zal zich opgewassen weten tegen de 
mythe van jonkheer Willem Sandberg, het 
achteraf bejubelde beleid van Edy de Wilde, 

lands te leren. Daar had voorgangster Ann 
helemaal geen zin of behoefte aan. 
Zal het dan ooit nog goed komen met het 
Stedelijk? Laten we het hopen...

Clichés
Maar ik vraag me een aantal zaken af. Wat 
is er toch aan de hand met het COC, de 
belangenvereniging voor homoseksuelen en 
aanverwanten? nauwelijks bereikbaar: het 
antwoordapparaat wordt slechts eens per 
maand elke donderdagmiddag afgeluisterd. 
Is het COC soms uitgeëmancipeerd? Dat zou 
toch eeuwig zonde wezen en getuigen van 
een achterhaalde vorm van zelfoverschatting. 
Wie is er überhaupt nog lid van het COC? 
De spannende, hardwerkende homo is zelden 
meer zichtbaar. En in de media al helemaal 
niet meer. 
Ja, Goor en Geer of Paul de Leeuw, Dolly 
Bellefleur en Fabiola zaliger zijn niet van de 
buis te rammen. nu is er ook weer huishou-
delijk trammelant met de burgervader van 
Maastricht en pisnicht Albert van der Linde. 

Overigens is ‘pisnicht’ een koosnaampje voor 
onze Albert uit de koker van Youp van ‘t Hek. 
Het probleem wordt dat de bekende homo’s 
wandelende clichés blijven, en wat ze ook te 
berde menen te brengen, het blijft allemaal 
binnen de benauwde perken van het enter-
tainment. Succesvolle homo’s gevangen in 
hun eigen gecreëerde, benauwde zelfbeeld. 

Zelf ben ik nog van de gouden generatie, die 
triomfen vierde op de dansvloeren van De 
Schakel en natuurlijk in het DOK, de legen-
darische dancing waar Mick Jagger en Ron 
Wood met de cast van de musical HAIR nog 
de beest uithingen. Er is heus sinds die tijd 
heel veel goeds gebeurd. 
Maar aan de andere kant van het spectrum 
is er de uiterst extravagante neel, of tegen-
woordig de transgender, die niet opgemaakt 
en/of hoogblond gepruikt naar buiten durft. 
Ze zou eens een stel opgefokte Marokkanen 
tegenkomen. Wat zou het fantastisch zijn als 
die eens een effectieve aframmeling krijgen 
van één zo’n pisnicht. Want in de geest van 
de voormalige en eveneens legendarische 
voorzitter Benno Premsela houdt de eman-
cipatie door de homoseksuele medemens 
eigenlijk nooit op. 
Ja natuurlijk, we mogen trouwen en zwarte 
kindjes adopteren. Inmiddels zie ik bijvoor-
beeld in het Westerpark bij restaurant 
Amsterdam geregeld trotse nichtenstelletjes 
heel erg meedoen met de heterostelletjes die 
Het Gelukkige Gezinnetje met verve spelen. 
Veel onderling gekrijs van verwende maar 
eigenlijk verwaarloosde kids, die het liefst 
zoveel mogelijk met houten bakken uit De 
Fietsfabriek aangevoerd moeten worden. Is 
dit emancipatie of gewoon aanstellerij?

Volksschrijver
Op 14 december moet ik altijd uit nostalgi-
sche overwegingen toch even langs het adres 
Eerste Rozendwarsstraat 9, waar onze volks-
schrijver Gerard Kornelis van het Reve een 
tijdje gewoond en huis gehouden heeft. Er 
staat nu non-descripte nieuwbouw maar het 
blijft een plek om aan die geweldige schrijver 
te memoreren. Want wat heeft hij enorm 
veel betekend voor mijn babyboomgeneratie 
en wat hebben we met hem afgelachen over 
de burgerlijke fatsoensnormen. Zijn provoca-
ties waren ongeëvenaard. 
na zijn dood is Reve wel heel erg snel in de 
vergetelheid geraakt. Literaire roem is van 
uiterst korte duur. Leest de jeugd nog wel? 
Of zijn de opgroeiende jongelui alleen maar 
aan het gamen en selfies aan het schieten? 
Gelukkig zijn er altijd nog Teigetje en Woel-
rat. De voormalige partners van Van het Reve. 
De beide heren zijn inmiddels ook alweer 
ruim de veertig gepasseerd maar nog altijd 
even ongenaakbaar als toen ze voor het eerst 
met de stoute Reve in aanraking kwamen. 
In hun boek Ons Leven met Reve beschrijft 
de zeer jonge Teigetje in het hoofdstuk De 
Ontmoeting op onnavolgbare wijze zijn ken-
nismaking met de grote schrijver in het trap-
penhuis van de Eerste Rozendwarsstraat 9. 
‘15 december 1963. Gerard is de dag tevoren 
veertig jaar geworden en van de drank die 
nog over is biedt hij mij een glaasje oude 
jenever aan. Tijdens het drinken vraagt hij 
of ik wel weet wat dat allemaal kost, zo’n 
glaasje jenever. Ik antwoord dat ik best zelf 
wil betalen, maar dat hoeft niet, zegt hij. Hij 
moet zelfs lachen om het idee.’
Weemoed en Verlangen is van alle tijden. 
Teigetje & Woelrat zijn nu Teiger en Woel-
rat, een heus Haute Couture modemerk. net 
zoiets als Viktor & Rolf of Frans Molenaar 
maar dan geestiger. T & W geven zelfs shows 
van de Schone en Meedogenloze Jongens en 
Meisjes. Alle creaties zijn door de beide heren 
zelf ontworpen en uitgevoerd. 
Wanneer Teiger mij meedogenloos een sjaal 
omdoet en diep vanuit zijn tenen laat weten 
dat het me werkelijk prachtig staat… ben 
ik natuurlijk weer eens gezwicht voor zo’n 
prijzig hebbedingetje… Want ik draag nooit 
sjaals en zeker geen sjaals van € 395,- Za-
terdag 14 december 2013 vieren T & W hun 
dertigjarig bestaan als ontwerpers, en tevens 
de negentigste geboortedag van Gerard 
Kornelis van het Reve, met een receptie die 
de hele dag en avond gaat duren. Er zullen 
waanzinnige creaties getoond worden, er zal 
voorgelezen worden uit de geheime brieven 
van Gerard en er zijn natuurlijk meedogen-
loze jongens en meisjes die de heerlijkste 
hapjes gaan rond delen. 
Komt u vooral! Het belooft een groot feest 
te worden. 
Wel even reserveren: 020 6190418, 
willembruno@planet.nl

Wim Beeren maar vooral van ons aller Rudi 
Fuchs. Weet iemand nog waarom hij zo nodig 
weg moest bij het Stedelijk? Wie het weet 
mag het zeggen…
Op de afscheidsborrel worden overvolle scha-
len met bitterkroketten (!), minuscule loem-
pia’s en gefrituurde kaasschijfjes rondgebracht 
om de enigszins lamlendige sfeer - het lijkt 
wel een crematie - rondom Ann toch nog te 
verzachten. 
Een zeer waakzame Alexander Ribbing, voor-
malig TomTom-man maar nu lid van de raad 
van toezicht, wil absoluut nu nog niet kwijt 
wie het gaat worden. ‘We zijn er nog lang niet 
uit. Deze procedure kan nog zeker een aantal 
weken duren…’ Had natuurlijk uit zijn mond 
niets anders verwacht. 
Lieve lezers, ik laat u niet nog langer in het on-
gewisse: de nieuwe directeur van het Stedelijk 
Museum is allang bekend en het is geworden: 
de bevallige Beatrix Ruf uit Zurich, Zwitserland. 
Juist ja, weer een vrouw en buitenlandse. 
Onze nieuwe Beatrix is een power woman van 
de eerste orde. Ze staat op de zevende plaats 
met stip van de top honderd van de meest 
invloedrijke personen uit de internationale 
kunstwereld. Ze is relatief jong – een dame 
vraag je niet naar haar leeftijd – en een ge-
weldige, enthousiaste regelneef. Ruf is nu nog 
niet alleen directeur van de Kunsthalle Zürich 
maar tegelijkertijd artistiek beheerder van een 
fabuleuze kunstverzameling van de familie 
Ringier, en ook nog buitengewoon redacteur 
bij uitgeverij JRP-Ringier. 
Bovendien weet ze nog tijd te spenderen in 
de jury van de Deutsche Börde Photographie 
Prijs, de Artissima Illy Present Future Prijs, en 
organiseert ook nog eens zo om het jaar een 
Biënnale of Triënnale bij de Tate Britain en 
Yokohama. Ruf is overduidelijk geen dom 
blondje. 
Op papier is onze nieuwe Bea een lot uit de 
loterij. Ze heeft zelfs al via haar woordvoeder 
laten weten dat ze natuurlijk bereid is neder-

Nieuwe Beatrix 
voor het Stedelijk 

Rob Malasch

Beatrix Ruf uit Zwitserland
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De burger wordt niets gevraagd

De deelraad regeert 
over het graf heen
‘Als je nog iets overeind wil houden van het 
stadsdeelstelsel moeten er goede mensen in 
de bestuurscommissies zitten’, zegt Ivar Ma-
nuel (D66), nu lid van de gemeenteraad en 
straks kandidaat voor de bestuurscommissie 
Oost. Zijn uitspraak wordt geciteerd in het 
veelkleurige voorlichtingsblad van stadsdeel 
Centrum (14 november). Volgens Manuel 
moet er de komende jaren op een goede 
manier vorm gegeven worden aan dat stelsel. 
‘De precieze invulling van het stelsel  
wordt dan duidelijk.’

Zijn collega Jeroen van Berkel (PvdA, lid van 
deelraad West) vindt de instelling van de be-
stuurscommissies een aanpassing, die voor 
een dergelijk lichaam van tijd tot tijd nodig is 
en ‘blijkgevend van een gedegen inzicht in de 
stadsgeschiedenis’, voegt hij eraan toe. ‘In de 
zeventiende eeuw waren er bijvoorbeeld nog 
zeventien burgemeesters.’ 
Misschien bedoelt Van Berkel wel dat er in de 
zestiende eeuw zestien en in de achttiende 
eeuw achttien burgemeesters waren. 
Beide heren worden in de stadsdeelkrant ge-
presenteerd als ervaren politici. Hun motiva-
tie zich kandidaat te stellen voor die nieuwe 
Bestuurscommissies is het geloof dat die – net 
zoals de af te schaffen deelraden – het bestuur 
dichter bij de burger brengen. Een hardnek-
kig geloof, dat leeft onder politici die nu de 
dienst uitmaken en die zouden willen dat alles 
bleef zoals het was. Je geeft het alleen een 
andere naam. 

Rode loper
Het wordt echt aanmodderen met die Be-
stuurscommissies, veel is nog onduidelijk. Van 
Berkel kan bijvoorbeeld niet aangeven wat er 
gaat veranderen de komende tijd. Curieus is 

zijn uitspraak ‘Bewoners zullen overigens niet 
zoveel merken van die onduidelijkheid… De 
winkel blijft gewoon open tijdens de verbou-
wing.’ 
Eigenlijk zegt hij: We blijven toch stiekem lek-
ker nog een stadsdeelraad. Kortom het avon-
tuur tegemoet. Ondertussen lees je in datzelf-
de stadsdeelblad nooit eens dat het nu echt 
over en uit is met het verschijnsel deelraad. 
Er worden plannen aangekondigd die verder 
gaan dan 19 maart 2014, de datum waarop de 
deelraden worden opgeheven. 
 
Wie gaat de zogenaamde ’Rode loper’ vol-
tooien? De aanbouw van het Victoriahotel 
moest ervoor verdwijnen en wat kwam er tij-
delijk voor in de plaats? Tachtig houten keet-
jes – om het wat beter te verkopen chalets 
genoemd. Tussen CS en Dam worden voorbij-
gangers aangegaapt door een treurige stoet 
van snoep- en vreettentjes. Walgelijke kunst-
stoffiguren sieren het Beursplein. Ondertus-
sen heeft dit gebied ook nog eens de speciale 
aandacht van het centrale stadsbestuur in ver-
band met bepaalde malafide praktijken. En 
dan te bedenken dat we bestookt worden met 
boodschappen over goed en gezond voedsel, 
dat er Brussels geld kwam om de schoolkin-
deren fruit te leren eten en waarderen. Beleid 
dichter bij de burger, maar die burger wordt 
niets gevraagd. 

Bewegende boodschappen
Steigerdoekreclame verbieden, maar wel voor 
elk evenement de bruggen ontsieren met 
fladderende lakens die voorzien zijn van vaak 
onleesbare teksten. Borden met bewegende 
reclameboodschappen neerzetten op drukke 
punten, zoals bij het Anne Frankbeeldje op de 
Westermarkt. Dat spekt de kas van het stads-
deel, maar een verbouwende huiseigenaar 
wordt een kostenbesparend extraatje niet ge-
gund. En wat zou het een zegen zijn voor de 
Westerkerk als daar om de kosten te drukken 
gewoon steigerdoekreclame zou mogen!
‘Op 19 maart kiezen Amsterdammers in alle 
stadsdelen een bestuurscommissie die in de 
plaats komt van de stadsdeelraad’, zegt de 
stadsdeelkrant. Laten we dat nou lekker eens 
niet doen. Een krachtig centraal stadsbestuur 
is voldoende en daarnaast handige servicebu-
reaus in de buurt voor je pas, rijbewijs en vis-
akte om maar iets te noemen.

Jan Berns

Op de hierbij afgebeelde prentbriefkaart is 
het pand Lindengracht 182 te zien. De foto 
werd omstreeks 1910 gemaakt. Tijdens de 
Open Monumentendagen 2013 verzorgde 
het Jordaanmuseum presentaties over Gan-
gen in de Jordaan. Dat was voor gerenom-
meerd prentbriefkaartenverzamelaar Simon 
van Blokland aanleiding om ons deze foto te 
sturen, want rechts in het pand bevindt zich 
een overbouwde gang. 
 
Van Blokland schreef dat deze prentbriefkaart 
komt uit een serie van A.J. nuss, en dat het 
pand ‘Fort met de Leeuwerik’ werd genoemd. 
Of in de vogelkooi aan de gevel inderdaad 
een leeuwerik huisde, is niet te zien maar deze 
zangvogel was kennelijk naamgevend voor 
het pand. Dit en andere panden werden een 
‘fort’ genoemd als er meer dan één toegang 
was en ‘als er een hoop mensche op en in me-
kaar wonen in zoo’n perseel’, zo vertelde een 
bejaarde Amsterdammer in 1886 aan schrijver 
Justus van Maurik. In de huidige gevelwand 
van Lindengracht 182 herinnert niets meer 
aan dat verleden, zelfs geen gevelsteen.  

Het Jordaanmuseum is naarstig op zoek naar 
een foto waarop het ‘Fort met de Leeuwerik’ 
en de Slijterij unie Bieren te zien zijn. Bij het 
Stadsarchief is zo’n foto niet te vinden, wel 
een tekening van het pand op nummer 182, 
door A. Goedkoop. 
Op een kaart van J.C. Loman is te zien dat de 
overbouwde gang leidde naar een vierkant 
binnenplaatsje waaraan zes panden stonden, 
de nummers 170 t/m 180. 
Wij roepen nu de hulp in van de lezers van 
deze krant. Wie heeft een foto waarop het 

‘Fort met de Leeuwerik’
‘Fort met de Leeuwerik’ en de Slijterij unie Bie-
ren staan? Wie weet wat de naam van was van 
de overbouwde gang? Wie kent de naam van 
het hofje? En wie herkent voorouders op de 
foto? Heeft u antwoord op één van de vragen, 
dan krijgt u voor 2 personen een vrijkaartje 
voor een van de activiteiten van het Jordaan-
museum.
 
Mieke Krijger, tel. 6244695
info@jordaanmuseum.nl
www.jordaanmuseum.nl

In het Amsterdamse precarioregister wordt 
vanaf 1 mei 1705 vermeld dat de eigenaren 
van het huis in de Laurierstraat ‘tussen de 
laatste dwarsstraat en de Baangracht, waar 
St Chrispijn in de gevel staat’, tien jaar lang 
80 cent precario per jaar moeten betalen 
voor de regenbak in de stoep. Die gevel-
steen was duidelijk de beroepsaanduiding 
van schoenmaker Melchert Jansz, geboren 
in 1643. Hij overleed in 1692 en werd op 
15 december van dat jaar in de Westerkerk 
begraven. 

In 1715 verkopen de erven van Melchert 
Jansz het pand aan Willem Koelman, ook een 
schoenmaker. Via diverse verervingen komt 
het pand in 1749 weer in de verkoop. Hier 
wordt voor de eerste keer in een koop/ver-
koopakte de naam Chrispijn als ‘adresaandui-
ding’ gebruikt. In latere aktes wordt de naam 
consequent gebruikt. 

Omlijsting
Oude afbeeldingen van het huis met de gevel-
steen zijn niet bewaard gebleven, maar in het 
Schetsboek van Jhr. Suasso uit 1875 wordt de 
steen genoemd op het huisnummer 125. Door 
latere omnummering wegens sociale woning-
bouw in het begin van de 20ste eeuw zit de 
gevelsteen tegenwoordig op Laurierstraat 
165-167, in een gemetselde nisvormige omlijs-
ting boven de ‘monumentale’ ingang van een 
woningcomplex met de huisnummers 163-169. 
Dit complex werd in 1915-1916 gebouwd in 
opdracht van P. Smitt, naar ontwerp van Tech-
nisch Bureau Joh. G. IJzendoorn.
In dezelfde tijd verrees in deze straat tegen-
over dit complex, ook op initiatief van P. Smitt, 
een woningblok met de nummers 212-216. 
Hier is, net als de Chrispijn aan de overkant 
in een gemetselde nis, een gedenksteen aan-
gebracht met een uitvoerige tekst over de fi-
nanciering van het huizencomplex. Onder de 
tekst staat de handtekening van opdrachtge-
ver Smitt. 

Onthoofd
De mansfiguur op gevelsteen Sint Chrispijn 
stelt de heilige voor. Hij en zijn broer Chris-

pinianus vluchtten in de derde eeuw vanuit 
Rome naar Gallicië om uit handen te blijven 
van christenvervolger Diocletianus. Zij ver-
kondigden daar het geloof en maakten en 
herstelden gratis schoenen voor arme mensen. 
Ze worden echter gevangengenomen door de 
gevreesde prefect Rictius Varius. Deze mar-
telde hen op de meest wrede wijze, sloeg o.a. 
met een hamer schoenmakerspriemen onder 
hun nagels. Maar hij slaagde er niet in hen te 
‘bekeren’ en verdronk zichzelf. Keizer Maximi-
nianus besloot de broers te onthoofden.
Wegens hun goede werk voor de armen wer-
den zij de schutspatronen van schoenmakers 
en andere leerbereiders. 
Op de gevelsteen is St. Chrispijn voorgesteld 
met in de linkerhand een hamer (of zwaard) 
en in de andere hand een typisch halfrond 
schoenmakersmes, met daarboven een klein 
kroontje. 
In opdracht van woonstichting Ymere en in 
samenwerking met de Vereniging Vrienden 
van Amsterdamse Gevelstenen kon Wil Abels 
afgelopen zomer de steen restaureren en van 
kleur voorzien. 

Onno Boers

Met dank aan Hans Brandenburg 
voor het huisonderzoek

Gevelsteen 
Sint Chrispijn

Tai Chi in 
de Jordaan
Een stadspark in China, vroeg in de ochtend. 
Een groep mensen maakt langzame, vloei-
ende en sierlijke bewegingen. Allen tegelijk, 
geconcentreerd en in stilte. Zij beoefenen 
hier Tai Chi, een eeuwenoude zachte verde-
digingskunst. 

Wie Tai Chi beoefent is op een vriendelijke en 
toch gedisciplineerde manier bezig met ba-
lans, zich te ontspannen, en zijn bewegings-
patroon te verfijnen. Het doel is de energie te 
laten stromen, evenwicht tussen ‘lichaam en 
geest’ te herstellen, en het lichaamsbewust-
zijn te verdiepen. Dat alles heeft een positieve 
invloed op de gezondheid.
Voor Tai Chi hoeft men niet helemaal naar 
China te gaan. Men kan het ook hier in de Jor-
daan beoefenen. Daarvoor moet u zijn in het 
Claverhuis, waar op maandag 20 januari van 
13.30 tot 14.30 uur een Tai Chi-cursus start. 
Deelname 75 euro voor tien lessen. u kunt 
voor 5 euro een les op proef volgen. De lessen 
zijn in principe geschikt voor alle leeftijden. 

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden? 
Jaap van Ruller, tel. 6239345,  
e-mail: vanrullerja@cs.com

De gevelsteen op Laurierstraat 165-167
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In mijn jeugd kenden we dit verschijnsel niet 
in onze buurt, maar doordat mijn grootouders 
in noord woonden, had ik er wel van gehoord. 
Ik heb wel eens bij hen aan de deur gestaan 
om snoep uit te delen. Een prachtig gezicht, 
die zingende kinderen met hun papieren lan-
taarns, toentertijd nog verlicht door een kaars. 
Als het waaide waren de meeste lampionnen 
al verbrand voordat ze bij de eerste deur had-
den aangebeld. nu gebruiken ze daar een 
lampje met een batterij voor. Enige tijd gele-
den is Sint Maarten het IJ overgestoken, zodat 
ook de kindertjes in de rest van de stad ervan 
kunnen genieten. 

Doorlopers
In de vroege jaren zestig kon het in november 
al flink koud zijn. Wanneer het al een tijdje 
gevroren had, konden we het ijs op. niet ge-
lijk op de grachten, we gingen naar de polder 
– met name het tuincomplex nut en Genoegen 
aan de Spaarndammerdijk. Daar was een gro-
te vijver waar je redelijk goed kon schaatsen. 
Je moest alleen wel schaatsen hébben. Ik had 
een vriendje dat kunstschaatsen had en van 
hem mocht ik de Friese doorlopers gebruiken 
die hij niet meer nodig had. niet zo’n succes, 
want die moest je met een gekleurde band 
onder je laarzen vastmaken. Gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Als je het ijs opstapte, lag 

Planciusbuurt winter 1962-’63

Op ijshockeyschaatsen
over de Gouwzee
Als ik dit schrijf, is het 11 november. Door de straat lopen kinderen met lampions 
en zingen voor de deuren Sint Maartenliedjes in de hoop wat snoep te krijgen. 
Tegenwoordig wordt er met het oog op de gezondheid ook veel fruit gegeven, 
vooral mandarijnen, maar dat heeft niet hun voorkeur. 

je voor je het wist languit, en dan waren de 
schaatsen weer losgeschoten. En terwijl mijn 
vriendje lekker op zijn mooie schaatsen rond 
reed, kon ik met mijn ijskoude handen de ij-
zers niet meer onderbinden, ook al doordat 
die banden intussen bevroren waren. Zodoen-
de was voor mij de schaatspret alweer gauw 
voorbij. Dus dan gleed ik maar zonder schaat-
sen over het ijs. 
Ik heb voor mijn verjaardag ook eens door-
lopers gekregen, maar daar heb ik nooit veel 
plezier aan beleefd – vanwege die onder-
bindproblemen. Totdat bij ons op de trap een 
buurman kwam wonen met ijshockeyschaat-
sen, die hij niet meer gebruikte. Ik mocht ze 
gratis hebben en ik maakte gelijk de blits. 

In Amsterdam was toen nog geen kunstijsbaan, 
dus voor schaatsen waren we afhankelijk van 
het weer. Als het een tijdje gevroren had, ging 
het kriebelen. Maar pas als aan de tram een 
rood bordje hing met de letters AIJC, dan 
wisten we dat de baan van de Amsterdamse 
IJsclub achter het Olympisch Stadion weer 
open was. We konden meestal ook terecht 
op het ondergespoten veld van korfbalclub 
Westerkwartier in de Van Hogendorpstraat. 
Het allermooiste was als de grachten waren 
dichtgevroren, want dan kon je rond het Prin-
seneiland rijden. Maar dan moesten er geen 
boten doorheen varen. Aan de nieuwe Teer-
tuinen was een depot van de Stadsreiniging. 
Daar werd de vuilnisschuit regelmatig vervan-
gen en dan hoopten we maar dat de schipper 
een niet al te grote bocht nam, anders konden 
we geen rondje meer maken. 

Zandhelling
natuurlijk moest je eerst testen of het ijs wel 
dik genoeg was. Gelukkig was op het Prin-
seneiland schuin tegenover onze school een 
zandhelling, zodat je daar voetje voor voetje 
het ijs kon uitproberen. Daarbij hield je je vast 
aan de boot van de familie Eijer. Er zakte na-
tuurlijk wel eens iemand doorheen maar om-
dat het daar nog ondiep was, gaf dat alleen 
maar een nat pak. 
Als het ijs dik genoeg was, lag er vaak nog een 
pak sneeuw op. Dan timmerden we op zolder 
een sneeuwschuiver in elkaar – een stuk tri-

plex met een steel. na een paar uur hadden 
we dan een leuk baantje gemaakt dat de 
meisjes met bezems sneeuwvrij hielden. 

Het was prachtig als je ’s avonds vanaf het ijs 
aan de ene kant de donkere pakhuizen van 
het Prinseneiland zag, en aan de andere kant 
de verlichte verdiepingen van de huizen aan 
de nieuwe Teertuinen. Dat was een totaal an-
der gezicht dan wat je gewend was als je op 
straat liep. Er waren altijd veel kinderen op het 
ijs, de meisjes meestal op witte kunstschaatsen 
en gekleed in een strakke Terlenka-broek met 
bandjes onderaan en een wollen trui – vaak 
met een col. Er lagen wat oude vrachtschepen 
in de gracht die als woonboot dienden. Als je 
daar met een groepje langs schaatste en het 
ijs hoorde kraken, dan sloeg de angst toe. Ge-
lukkig is er nooit wat gebeurd. Als je ’s avonds 
thuiskwam, was je dag helemaal compleet. 
Want dan kreeg je warme chocolademelk en 
speculaas bij een snorrende kolenhaard. 

‘Uitgevrorenen’
We genoten ook als er een flink pak sneeuw 
was gevallen. Dan gingen we natuurlijk 
sneeuwballen gooien en dan elkaar inpepe-
ren. De sluizen bij de Houtmankade lagen in 
mijn jeugd op een andere plek, en ook wat 
hoger. Daar konden we een spiegelgladde 
glijbaan maken die schuin afliep. Menigeen 
heeft daar wel een pijnlijk stuitje aan over-
gehouden. Sneeuw was niet alleen pret, die 
veroorzaakte ook veel overlast. Vooral toen 
het van december 1962 tot diep in maart 1963 
vroor. Het was een behoorlijk koude winter 
en er viel veel sneeuw, waardoor veel mensen 
waren ‘uit-gevroren’. Die konden bij dit weer 
hun werk niet doen. De zelfstandigen kregen 
een uitkering van de overheid, maar moesten 
daar wel ander werk voor verrichten. Vooral de 
grote pleinen, zoals de kruising op het Haar-
lemmerplein, werden dan door mensen van 

de Stadsreiniging, geholpen door ‘uitgevrore-
nen’, met ijzeren sneeuwschuivers sneeuwvrij 
gemaakt en gehouden. De sneeuwbergen die 
daardoor ontstonden werden in het water 
achter de Haarlemmerpoort gekieperd. De 
cafés rond het Haarlemmerplein zorgden voor 
warme drankjes. Bij de kiosk stond een van 
gemeentewege geplaatste vuurkorf, gestookt 
met cokes, om je aan te warmen. 

Het absolute hoogtepunt in die winter van 
1962-’63 was voor mij een schaatstocht over 
de Gouwzee. Het ijs was toen meer dan veer-
tig centimeter dik. Die tocht werd op een za-
terdagavond gereden, van Monnickendam via 
Marken naar Volendam, en weer terug. Om 
het een beetje sprookjesachtig te maken had-
den de 5000 deelnemers allemaal een fakkel 
in de hand. Er reden auto’s (!) naast ons op 
het ijs, om de baan te verlichten. Dat was een 
unieke gebeurtenis, vooral voor mij, want ik 
reed op mijn… hockeyschaatsen. 

Wim Huissen

Wie gaat zorgen voor de  
brugbloembakken
Het wijkcentrum is op zoek naar buurtbewoners die het leuk vinden om de brug-
bloembakken op de kruising Lauriergracht-Hazenstraat te onderhouden. De mensen 
die dit de afgelopen tijd deden gaan verhuizen. Als de bloembakken niet meer wor-
den onderhouden moeten ze verdwijnen, en dat zou jammer zijn. Er is een jaarlijkse 
subsidie beschikbaar voor de aanschaf van planten, grond, mest en gereedschap. 
Meer informatie, Kees Kramer, tel 7192371 (ma t/m do), 
kees@jordaangoudenreael.nl, Elandsgracht 70

Gezellig kaarten 
bij Ons Genoegen
Elke vrijdagavond en op zondagen kun-
nen buurtbewoners gezellig klaverjassen bij 
speeltuinvereniging Ons Genoegen. Liever 
bridgen? Dat kan natuurlijk ook. neem uw 
kaartmaatjes mee. u bent welkom op vrijdag-
avond van 20.00 tot 23.00 uur en op zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Voor koffie, thee of 
frisdrank betaalt u 50 cent, voor bier of wijn 
1,25 euro. Een broodje ham, kaas of een tosti 
kost 1 euro, een broodje bal 1,75 euro.

Kleurrijke petten
Bij Ons Genoegen zijn ook handgebreide ba-
bymutsjes en diverse petten voor kinderen en 
volwassenen te koop. Al deze kleurige brei-
werken kosten 8 euro per stuk en zijn vervaar-
digd door Coby Schoenmaker. Heeft u een 
voorkeur voor bepaalde kleuren? Coby breit 
ook op verzoek! De opbrengst komt geheel 
ten goede aan de kinderactiviteiten van de 
speeltuinvereniging. Elke maandag, woens-
dag en vrijdag is Coby vanaf 13.00 uur aan-
wezig.

Ons Genoegen, Elandsstraat 101
Verdere activiteiten vindt u op 
www.asv-onsgenoegen.com

Samen op stap
Iedereen die het fijn vindt om samen met an-
deren naar een concert, een museum of een 
lezing te gaan maar niet zo gauw iemand in 
de buurt kent met dezelfde interesses, is wel-
kom op het Meetingpoint in het Claverhuis.

Op de bijeenkomsten van Meetingpoint kunt 
u elke eerste maandag v/d maand van 13.30-
15.00 uur kennismaken met buurtgenoten. 
Grote kans dat u daar iemand met dezelfde 
interesses ontmoet, met wie u samen op 
stap kunt gaan. De volgende Meetingpoints 
worden gehouden op maandag 6 januari en 
maandag 3 februari. 

Voor meer informatie, Carolien Marsman 
c.marsman@ijsterk.nl of de receptie van het 
Claverhuis, tel. 6248353, Elandsgracht 70

Trainen met  
oud-doelman 
van SDW
Bewegen in de buitenlucht? Ervaren sportin-
structeur Cor Kraak geeft drie keer in de week 
hardloop- en fitwalktraining in het Wester-
park. Cor Kraak, de vroegere doelman van het 
kampioenselftal van voetbalclub SDW, pro-
beert daarmee bewoners te helpen hun con-
ditie op peil en hun spieren soepel te houden. 
Zijn trainingen zijn geschikt voor mannen en 
vrouwen, jong en oud. Het aangeboden pro-
gramma bestaat uit trainingen op maandag- 
en woensdagavond en op vrijdagochtend in 
het Westerpark. Kosten: 40 euro per 10 lessen, 
en per les 5 euro.

Maandagavond: hardlooptraining, aanvang 
18.30 uur. Woensdagavond: fitwalktraining, 
aanvang 18.15 uur. Vrijdagochtend: fitwalk-
training, aanvang 11.00 uur. De looptranin-
gen starten vanaf de ingang van het Wester-
park bij het Nassauplein.

Meer informatie, tel. 06-10506983

Vuurkorf op het Haarlemmerplein, 1961

Drukte op de ijsbaan aan de Van Hogendorpstraat, circa 1961
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De druk bezochte ouderenbijeenkomst in het 
Claverhuis werd geopend door Corrie Stada, 
lid van de Belangengroep Ouderenhuisves-
ting Jordaan (BOJ). Vervolgens leidde Leny 
van Vliet, bestuurslid van het Wijkcentrum, 
de diverse sprekers in en zorgde voor een 
ordelijk verloop van de discussies. 

Als sprekers waren aanwezig wethouder Roe-
land Rengelink (Zorg en Welzijn) van stads-

Druk bezochte BOJ-middag in Claverhuis

Veel bezorgdheid onder ouderen
deel Centrum, vertegenwoordigers van de 
Dienst Werk en Inkomen (DWI), Centram, en 
Buurtzorg Jordaan.

Terugtrekkende overheid
Veel van de aanwezigen bleken zich zorgen 
te maken over de terugtrekkende overheid en 
de gevolgen daarvan voor ouderenzorg. Er is 
ook veel onzekerheid over toekomstige ont-
wikkelingen. Wethouder Rengelink kon die 
ongerustheid niet wegnemen. ‘Wellicht heb-
ben wij in het verleden teveel beloofd.’

Ook buurtzorg en nieuwe bewonersinitiatie-
ven zoals stadsdorpen kwamen uitgebreid 
ter sprake. Buurtzorg, gevestigd in de Wil-
lemsstraat, is een belangrijke en groeiende or-
ganisatie. Onder de aanwezigen werden en-
quêteformulieren verspreid met vragen over 
het wonen op de begane grond. In het alge-
meen worden vrijkomende benedenwonin-
gen gereserveerd voor ouderenhuisvesting. 
Maar een voorlopige uitslag van de enquête 
geeft aan dat 76 procent van de ondervraag-
de ouderen liever niet naar een benedenwo-
ning verhuist.
 
De middag werd muzikaal omlijst door het ac-
cordeonduo van Puur Mokum en afgesloten 
met een gezellig samenzijn.

Hein Hoefnagels, Belangengroep 
Ouderenhuisvesting Jordaan

Eenzaamheid speelt zich achter de voor-
deur af, en dat is nu net het probleem. 
Uit onderzoek weten we dat bijna één op 
de drie Nederlanders zich eenzaam voelt 
en één op de tien zelfs in ernstige mate. 
Eenzaamheid doet zich op alle leeftijden 
voor, in alle culturen. Maar ouderen, 
mensen zonder werk, alleenstaanden en 
mensen die financieel de touwtjes aan 
elkaar moeten knopen hebben er meer 
last van dan anderen.

niemand loopt met zijn eenzaamheid te 
koop, want daar rust een groot taboe op. 
Eenzaamheid wordt vaak gezien en erva-
ren als een persoonlijk falen van wie er-
mee te maken krijgt. Vandaar dat mensen 
slechts mondjesmaat hulp zoeken als zij er 
last van hebben. Daarom is het vaak moei-
lijk hulp in welke vorm ook te bieden. In 
de meeste gevallen is het een ‘onzichtbaar’ 
probleem.

Denktank
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael is 
op zoek naar buurtbewoners die samen 
met medewerkers van het wijkcentrum 
een werkgroep willen opzetten om idee-
en te ontwikkelen waarmee eenzaamheid 
onder buurtgenoten kan worden bestre-
den. 
We verwachten niet dat één idee alle een-
zaamheidsproblemen kan oplossen. Maar 
het zou mooi zijn als een reeks van kleine 
stappen zou leiden tot merkbaar verschil. 
We denken dus aan een werkgroep die als 
een soort ‘denktank’ een effectief beleid 
uitstippelt om eenzaamheid te bestrijden. 
Buurtbewoners die mee willen denken 
over plannen en initiatieven op het ge-
bied van eenzaamheidsbestrijding, kun-
nen zich wenden tot het wijkcentrum in 
het Claverhuis, Elandsgracht 70.
 
Informatie en opgave via 
Carolien Satink, 06-41710109 
of c.satink@jordaangoudenreael.nl

Bestrijd eenzaamheid

Buurtbetrokken 
bewoners  
gezocht

Computercursus beginners
Leer in tien lessen wat de mogelijkheden van de computer zijn. Computercursus begin-
ners leert u wat u allemaal kunt doen met internet en e-mail, en hoe u daar voortaan 
zelfstandig gebruik van kunt maken. Ook het versturen van brieven en het plaatsen van 
foto’s komen desgewenst aan bod. 
Computercursus beginners, Claverhuis, Elandsgracht 70, op maandagen van 10.00 tot 
12.00 uur, en 19.00 tot 21.00 uur. De cursus kost 60 euro (incl. cursusboek ‘Wegwijs in 
Windows 7’. Heeft u dit boek al in bezit, dan betaalt u voor de cursus 40 euro.
Meer informatie en aanmelding: 
Sevim Saruhan, tel. 6248353, e-mail: s.saruhan@ijsterk.nl

De cursus Rust zonder Roest zoekt naar ver-
borgen krachten van zestigplussers. Ouder 
worden hoeft niet alleen maar tot minder 
mogelijkheden te leiden. Focussen op wat u 
wel kunt, is beter dan kijken naar wat u niet 
(meer) kunt. Het gaat erom dat u in het da-
gelijks leven een comfortabele balans vindt. 
Ouder worden kan ook aangenaam zijn.
 
uitspraken van een cursist: ‘Ik heb me kunnen 
losmaken van de vooroordelen over ouder 
worden en ouder zijn. Ik zou deze cursus ie-
dereen willen aanraden die wat verdieping in 
zijn leven zoekt. Bovendien is het een mooie 
gelegenheid om anderen te ontmoeten.’

De cursus Rust zonder Roest start maandag 
17 maart om 13.30 uur (tot 16.00 uur) in het 
Claverhuis, Elandsgracht 70. De cursus wordt 
gegeven door Tineke Hermans. De volgende 
bijeenkomsten zijn op: 24 en 31 maart, 7, 14 
en 28 april, en 12 en 19 mei. De kosten zijn 
40 euro (incl. cursusmap, koffie en thee). Er 
is plaats voor tien deelnemers. We starten bij 
minimaal 8 aanmeldingen. Deelname op volg-
orde van aanmelding. 

U kunt zich voor deze cursus opgeven tot  
31 januari bij Carolien Marsman, tel. 6248353 
of c.marsman@ijsterk.nl.

Cursus voor 60-plussers

Rust zonder Roest

Activiteiten  
in Claverhuis
Creatief atelier 23+ 
Elke woensdag van 9.15 tot 12.15 uur wordt op 
de eerste verdieping van het Claverhuis ruimte 
geboden aan creatievelingen op het gebied 
van mozaïek of keramiek. Deelname 1 euro, 
incl. koffie/thee (exclusief materialen). u kunt 
tot 10.15 uur binnenlopen om mee te doen. 

Creatief atelier met lunch
Ook op donderdag is er een creatieve mid-
dag. Desgewenst kunt u vooraf aanschuiven 
bij de lunch, die om 12.30 uur wordt geser-
veerd (kosten 1,50 euro). Daarna is het inloop-
atelier open van 13.00 tot 15.00 uur. u kunt 
hier onder meer werken op de naaimachine, 
tekenen/schilderen, mozaïek, sieraden maken 
en vilten. Deelname 1 euro, incl. koffie/thee 
(exclusief materialen).

Arts & Crafts 
Elke vrijdag van 11.00-13.00 uur is er een Arts 
& Crafts-inloop. Deze activiteit wordt georga-
niseerd i.s.m. Mentrum/Roads. Bijdrage per 
keer 1 euro, incl. koffie/thee (exclusief materi-
alen). Meer informatie: a.vredevoogd@ijsterk.
nl of Sandra.Hummel@roads.nl

Fitgym met lunch 55+ 
Elke woensdag van 12.30-13.30 uur kunt u fit-
gymmen. Deelname 4 euro per maand (MBVO). 
Deelnemers aan deze activiteit kunnen na af-
loop van 13.30 tot 14.15 uur gezamenlijk lun-
chen, kosten 2 euro. Heeft u belangstelling, 
kom dan langs voor een gratis proefles. 

Annemique Vredevoogd
Claverhuis, Elandsgracht 70

Rijbewijs- 
keuringen in  
het Claverhuis
Met ingang van 1 januari 2014 hoeven oude-
ren zich pas vanaf 75 jaar medisch te laten 
keuren om hun rijbewijs te verlengen. Bent 
u jonger dan 75, dan moet u alleen medisch 
gekeurd worden als u op de eigen verklaring 
bij de aanvraag één of meer vragen met ‘ja’ 
hebt beantwoord, of als u twijfelt aan uw 
rijgeschiktheid omdat uw gezondheidstoe-
stand is veranderd.

Elke derde maandag van de maand kunt u 
voor de medische rijbewijskeuring terecht in 
het Claverhuis. uw arts is dokter C. Carlier. De 
eerstvolgende keuringsdag is dus 16 decem-
ber. De data voor keuringen in het komende 
jaar zijn: 20 januari, 17 februari, 17 maart.

u kunt zich voor de keuring opgeven via de 
receptie van het Claverhuis, Elandsgracht 70, 
tel. 6248353. 

Wat neemt u meer naar de keuring?
de eigen verklaring voor de gemeente waar-
van de voorzijde door u ingevuld is
rijbewijs als legitimatie
medicijnlijst
een potje met een beetje urine
bril voor in de auto 
(bij lenzen sterkte hiervan noteren)

De kosten voor een gewoon rijbewijs (B/E) zijn 
37,50 euro, voor een groot rijbewijs (C/D/E) 45 
euro (alleen voor 75-plussers). Er is gelegen-
heid om te pinnen. 
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Het bestuur van Wijkcentrum Jordaan & 
Gouden Reael zoekt vrijwilligers, die zich in 
willen zetten voor de buurt.

In het bestuur, dat uit maximaal vijf leden be-
staat, is plek voor één of meerdere nieuwko-
mers omdat verscheidene leden hun hele sta-
tutair toegestane termijn hebben volgemaakt.
Het Wijkcentrum is, samen met welzijnor-
ganisaties IJsterk en Centram (maatschap-
pelijk werk), partner in het Sociaal Wijkteam  

Wijkcentrum zoekt bestuursleden
Westelijke Binnenstad. Het Wijkcentrum is 
gevestigd in het gerenoveerde Claverhuis, 
Elandsgracht 70. 

Geïnteresseerde buurtbewoners kunnen 
zich richten tot bestuurslid Leny van Vliet, 
tel. 06-53176376, leny.van.vliet@xs4all.nl
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Op een opmetingskaart van Lucas Sinck werd 
dit die colck opde drayboom genoemd, waar-
bij de draaiboom de limietpaal op de Haar-
lemmerdijk was. Ik laat in het midden of dit 
een oude dijkdoorbraak was, of het gevolg 
van het al meer dan een eeuw uitwateren van 
de Kostverlorenwetering via de Kattensloot 
naar de Karthuizersluis, die te weinig capaci-
teit had. Feit is, dat hier een grote waterplas 
lag die men eerst moest droogmaken voor er 
aan bebouwing kon worden gedacht. Maar 
dat was nog niet zo eenvoudig. 

Misbruik van voorkennis in de 17de eeuw

Driehoekstraat, een  
‘achtergebleven punt’

Speculatie
Frans Hendriksz Oetgens, diens schoonzoon 
Barthold Cromhout en nog wat slimmeriken 
hadden de stedelijke schatkist een loer ge-
draaid door hun speculatie met gronden bui-
ten de dijk, waar de Westelijke Eilanden en de 
Haarlemmerdijk moesten komen. De Jordaan 
en de eilanden lagen buiten de stadsvrijheid, 
die maar tot ongeveer de Prinsengracht reikte.  
De stad was door het octrooi van 1609 ge-
houden om eigenaren van onteigende gron-
den buiten de stadsvrijheid – en de bouwsels 
daarop – behoorlijk schadeloos te stellen. Om 
die reden was in 1609 ook getaxeerd, maar de 
stad wachtte vervolgens tot 1613 met de start 
van de uitleg. De eigenaren meenden nu dat 
de grond intussen meer waard was geworden 
en dat er ook hier en daar bijgebouwd was. In 
het octrooi stond immers dat het moment van 
onteigening maatgevend was.

De stad werd door de eigen haast geforceerd 
op hun vorderingen in te gaan, bij de eilanden 
doordat men in tijdnood kwam bij de aanleg 
van de nieuwe Waal en bij de Haarlemmer-
dijk door het verplaatsen van de dijk naar een 
noordelijker plek. De oude dijk mocht van 
Rijnland niet eerder geslecht mocht worden 
dan nadat de nieuwe tien jaar ‘gezet’ was.
De vroedschap benoemde een commissie on-
der leiding van oud-burgemeester C.P. Hooft 
(de vader van P.C.) die tevergeefs onderhan-
delde met Oetgens c.s. Hooft was furieus om-
dat deze vroedschapsleden, die diverse keren 
zelf tot burgemeester waren benoemd, hun 
voorkennis misbruikten om zich te verrijken 
met speculatief land dat zij buiten de stad ge-
kocht hadden, en dat weldra binnen de stad 
zou komen te liggen. uiteindelijk gaven de 

speculanten ietsje toe, maar het kostte de stad 
toch beduidend meer dan in 1609 getaxeerd 
was.

Schone lei
De woningbouw in de Jordaan kon echter 
gemakkelijk wachten en zo geschiedde. Daar-
door bleven na 1613 in de Jordaan veel plek-
ken onbebouwd, waaronder de driehoek. Pas 
ver na de dood van Oetgens in 1625 wist de 
stad tot een vergelijk te komen met de erven 
en niet eerder dan in 1648 werd een uitgifte-
kaart van de afrooiing van de Driehoekstraat 
gepubliceerd. niet alle percelen werden ver-
kocht, de stad behield de noordelijkste punt, 
waar de stadskorenpakhuizen en een arsenaal 
kwamen. Door ‘met een schone lei’ aan dit 
buurtje te beginnen bleef het vrij van gangen 

en sloppen, waarvan er in de rest van de Jor-
daan honderden waren. 

niet alleen liet de stad Oetgens rond 1613 met 
zijn voorlopig waardeloze grond zitten, ook 
bij zijn bezittingen in de rest van de Jordaan 
maakte men het hem zo moeilijk als maar mo-
gelijk was. Waar de vroedschap de oude en 
nieuwe bewoners zeer coulant tegemoet trad 
werd Oetgens en andere speculanten het vuur 
aan de schenen gelegd. 
nagenoeg geen bestaand huis dat na 1613 in 
de Jordaan terecht was gekomen, stond keu-
rig in de nieuw uitgezette rooilijnen en menig 
huis moest ‘verrold’ worden. De ‘fabrieksmees-
ter’ was heel welwillend om de kleine houten 
huisjes van minder draagkrachtigen even op 
hun plaats te zetten, of deed dat voor een lut-
tel bedrag als de eigenaar wat meer kon mis-
sen. ‘Maatwerk’ noemde men dat! 

Zoete wraak
Zo ging het niet bij bouwsels van speculanten. 
Die speculanten werden gesommeerd hun 
huis te verplaatsen en kopers van die huizen 
moesten dat onmiddellijk bij de koop doen. 
Dat maakte de betreffende huizen een stuk 
minder aantrekkelijk – de zoete wraak voor 
de schandalige houding van Oetgens c.s.
In 1648 werden in de driehoek drie hofjes ge-
sticht: het Raepenhofje, vlak daarnaast het 
Bossche Hofje aan de Palmgracht, en het Oc-
kershofje in de Kromme Palmstraat. Dat laat-
ste hofje bestaat niet meer, de andere nog 
wel. In de twintigste eeuw werd de driehoek 
bekend als podium voor het Jordaanfestival 
en het decor van de jaarlijkse kermis op de 
Palmgracht.

Theo Bakker

Bronnen: Dr. L.Jansen, De Derde Vergroting 
van Amsterdam, in Amstelodamum, Jb.52, 
p.42 e.v. (1960), H.B. (Brugmans), Cornelis 
Pietersz. Hooft, in Amstelodamum, Mb.05, 
p.65-67 (1918)en J.E.Abrahamse, De Grote 
Uitleg van Amsterdam, Toth, 2010 

Brian Vliets was één van de eerste bewoners 
die zich registreerden op de online buurt-
marktplaats Voor elkaar in de Buurt. Zijn 
advertentie: ‘Is er een vleugel waar ik op kan 
spelen?’ We waren nieuwsgierig en zochten 
hem op. Brian Vliets groeide op in Curaçao 
en kwam twintig jaar geleden naar Neder-
land om te gaan studeren aan het Conser-
vatorium van Amsterdam. Ook nu volgt hij 
daar nog wekelijks lessen. Brian heeft niet 
de financiële middelen om zelf een piano of 
vleugel aan te schaffen. En het is nog maar 
de vraag of zo’n instrument in zijn woning 
zou passen.

‘Pianospelen betekent veel voor me. Als ik 
speel voel ik me prettig. Ik zou er niet buiten 
kunnen. Daarom zoek ik een vleugel om op te 
oefenen. Bij wie zou ik dat kunnen doen? Alle 
gelegenheid daarvoor is welkom.’ Sinds een 
maand of acht neemt Brian Vliets regelmatig 
deel aan activiteiten in het Claverhuis. Hij was 
opgetogen toen hij daar voor het eerst kwam 
en zag dat er in de bezoekersruimte – de Jan 
Bosmanzaal – een piano stond. nog diezelfde 
dag ging hij erop oefenen… en het was raak! 
nu speelt hij wekelijks in het Claverhuis. Op de 
Dag van de Buurt hoorde hij over de website 
Voor elkaar in de Buurt en besloot een oproep 
te plaatsen. Tot op heden heeft hij daarop he-
laas nog geen reacties gekregen.

Vrolijk
‘Is er een vleugel waar ik op kan spelen?’ luidt 
Brians oproep. Het liefst zou hij elke dag spe-
len maar hij is met alle mogelijkheden blij. Hij 
oefent doorgaans 1 à 2 uur, met een korte 
pauze. Als de jonge pianist bij u mag spelen, 
dan kunt u genieten van Chopin, Beethoven, 
Bach, maar ook van pop en jazz. ‘En’, voegt 
Brian eraan toe, ‘ik ben een vrolijk persoon en 
sta open voor plezier.’ Wie hem een gelegen-
heid tot oefenen wil bieden, kan via Voor el-
kaar in de Buurt reageren op zijn advertentie. 

Buurtmarktplaats Jordaan & Gouden Reael

Pianist zoekt vleugel
Frank Groot, projectleider van Voor elkaar 
in de Buurt: ‘Brians oproep laat precies zien 
waarom we dit project begonnen zijn. Een 
buurtbewoner die op zoek is naar iets dat niet 
gemakkelijk zonder een buurtmarktplaats als 
Voor elkaar in de Buurt gevonden kan worden. 
Als toevallig net de juiste persoon die oproep 
leest, kan het raak zijn.’
De projectleider hoopt dat veel bewoners ge-
bruik zullen maken van de site, en dat Brian 
Vliets spoedig een mogelijkheid vindt om re-
gelmatig op een vleugel te spelen. 

Voor meer informatie, kunt u contact  
opnemen met het Wijkcentrum, tel. 7192371, 
Frank Groot, frank@jordaangoudenreael.nl  
of Suzanne Hakkenberg,  
suzanne@jordaangoudenreael.nl

www.voorelkaarindebuurt.eu

Bewoners van de Jordaan en de Gouden Reael 
die komend voorjaar een geveltuin voor hun 
woning willen hebben, kunnen daarvoor een 
aanvraag indienen bij het Wijkcentrum. De ge-
veltuintjes worden kosteloos, inclusief bemes-
te tuinaarde, aangelegd door de stratenma-
kerij van de gemeente in de maanden maart 
en april. Sluitingsdatum voor de aanvraag is 1 
januari 2014! Als u komend voorjaar over een 

Het stratenpatroon van de meest noordelijke punt van de Jordaan week ook in de 
zeventiende eeuw al sterk af van de rest van de buurt. Dat is niet zo verwonderlijk 
omdat dit deel 35 jaar later pas bouwrijp gemaakt werd. Dat had een zichtbare en 
een onzichtbare oorzaak. Het grootste deel van dit gebied werd in beslag genomen 
door de Nieuwe Braak, omgeven door drasland. 

geveltuin wilt beschikken, moet u die dus vóór 
het eind van dit jaar aanvragen. 
Informatie over de voorwaarden en het 
aanvraagformulier vindt u op de site van 
Wijkcentrum: www.jordaangoudenreael.nl 
(onder kopje Groen). 
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Kees Kramer, tel. 7192371(ma t/m do) of via 
kees@jordaangoudenreael.nl

Vraag nu een geveltuin aan

Driehoekstraat bij de Palmgracht, 1825 

Driehoekstraat vanaf de Palmgracht, 1920
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Lincan Romanian Gypsy Band
Op zondag 22 december treedt de Lincan Ro-
manian Gypsy Band op in het Pianola Museum. 
Velen kennen cimbaalvirtuoos Giani Lincan al 
van zijn zinderende optredens in onze mu-
zieksalon. Op deze zondagnamiddag speelt 
hij met zijn Romanian Gypsy Band. Met Mihai 
Turcitu, viool, nicolae Turcitu, accordeon en 
Gaby Barbalau, contrabas. u hoort Roemeense, 
Hongaarse, Russische en andere zigeunermu-
ziek. Muziek om bij te dansen en te dromen. 
Aanvang 17.00 uur, toegang 15 euro.

Muzieksalon Pianola Museum, Westerstraat 
106. Reserveren aanbevolen: info@pianola.nl 
of tel. 6279624, www.pianola.nl 
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Attra, 2e Boomdwarsstraat 4, tot 6 jan:  
Igor Ganikowski, abstracte kunst
Galerie Bart, Elandsgracht 16,  
van 21 dec tot 1 febr: Tamara Muller, ‘Hide’
Suzanne Biederberg, 1e Egelantiersdwarsstr 1,  
tot 21 dec: Fatima Barznge, ‘My Lost Paradise’,  
schilderijen 
Josine Bokhoven, Prinsengracht 154 
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207a
Eduard Planting, 1e Bloemdwarsstraat 2 links,  
tot 21 dec: Robby Bolleyn, natuurfotografie
Gallery 238, Brouwersgracht 238 
Van Gelder, Planciusstraat 9 B, tot 5 jan:  
Sigurdur Gudmundsson, sculpturen, fotowerken 
Annet Gelink Gallery, Laurierstraat 187-189,  
tot 18 jan: David Maljkovic, ’Afterform’ 
Gist, Bloemgracht 82 
Go Gallery, Prinsengracht 64, 14 dec - 26 jan:  
‘Led there be Light’, werken van o.a. +Brauer,  
Max Zorn, Tim van Vliet, Darren West, Shifty Eye
Ten Haaf Projects, Laurierstraat 248, tot 21 dec: 
Andrew Gilbert, ‘The Battle of Blood River- 1838’
Kers Gallery, Lindengracht 148, tot 6 jan:  
David Bade, ‘White Out’ 
Galerie Rob Koudijs, Elandsgracht 12, tot 21 dec: 
Benedikt Fischer, ‘Monocoque’, objecten
Koppelaar’s Kunsthuiskamer, Touwslagerstraat 29, 
za/zo Amsterdamse stadsgezichten 
Van Krimpen, Hazenstraat 20, tot 29 dec:  
Aaron van Erp, schilderijen en tekeningen
Galerie Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27,  
t/m 4 jan: Myoung Ho Lee, fotowerken 
Life – The Gallery Amsterdam, Lauriergracht 96, tot 8 
febr: Seth Casteel, Honden onder water, fotografie
My Own Choice, Bloemgracht 136, kunst en kunstnij-
verheid uit Zuid-Afrika
Movie Ink, Palmdwarsstraat 40 
Galerie Moon, Grote Bickersstraat 71,  
tot eind 2013: Willem Bosveld, ‘Afstand’, fotografie  
over mensen in Amsterdam
Onrust, Planciusstraat 7, vanaf 14 jan:  
Hans Hovy, beelden
Ornis A. Gallery, Hazenstraat 11, tot 4 jan:  
Marlies Frencken, ‘Brown Sugar’
Galerie Gabriel Rolt, Elandsgracht 34, tot 4 jan:  
Bas Geerts, ‘Why Patterns?’ 
Ronmandos, Prinsengracht 282 
Steendrukkerij Amsterdam, Lauriergracht 80
Diana Stigter, Elandsstraat 90, tot 4 jan: Aukje Koks, 
‘Somewhere between a rock and a pudding’ 
Tegenboschvanvreden, Bloemgracht 57
Torch, Lauriergracht 94, tot 11 jan: Line Gulsett,  
‘Toxic Trail’ 
Ververs Gallery, Hazenstraat 54 
VZL Contemporary Art, Brouwersgracht 161,  
tot 30 jan: Francesca Grilli, ‘Wormhole’
Fons Welters, Bloemstraat 140, tot 11 jan:  
Saskia Noor van Imhoff, ‘# + 14.00’ , installatie
Witteveen V.A.C., Konijnenstraat 16a,  
t/m 21 dec: groepstent. ‘Connected in Difference’
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uitgave van het wijkcentrum  

Oplage 21.500, gratis huis aan huis  
bezorgd, 6 x per jaar. Het verspreidings-
gebied wordt omsloten door het 
water van Prinsengracht, Leidsegracht, 
Singelgracht, Westerkanaal, Zoutkeets-
gracht, IJ, Westertoegang, Westerdoks-
eiland, Singel en Brouwersgracht.
Bezorgklachten:  
krant@jordaangoudenreael.nl

Kopij/advertenties
Deadline: 10 februari 2014 

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

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

Medewerkers
Hans Sizoo, Martin Pluimers,  
Rob Malasch, Wim Huissen

Vormgeving 
Jan nanne

Druk
Rodi Media, Broek op Langedijk

De volgende Jordaan&GoudenReael 
verschijnt 4 maart 2014

Cultuur 
agenda
Informatie voor de Cultuuragenda kunt u 
mailen naar: krant@jordaangoudenreael.nl. 
u kunt de cultuuragenda ook vinden op: 
www.amsterdamwebkrant.nl. De agenda 
wordt samengesteld door Hans Sizoo.
 
MUZIEK
Noorderkerk, Noordermarkt, tel 6204415
Alle concerten vinden plaats op zaterdagmiddag 14.00-  
ca 15.00 uur. Toegangsprijzen van de afzonderlijke 
concerten vindt u op www.noorderkerkconcerten.nl. 
Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang. Jongeren van 12 
t/m 21 jaar betalen slechts 5 euro (deze kaarten zijn 
uitsluitend aan de deur van de Noorderkerk te koop op 
de dag van het concert.
21 dec: kerstconcert Noel d’Europe, vocaal ensemble 
The Gents, olv Beni Csillag, m.m.v. Euwe en Sybolt de 
Jong (orgel) 
Pianola Museum, Westerstraat 106, tel. 6279624
Vrij 13 dec 20.30 u: Juan Tajes & Wim Warman, Tango 
2 x 2, mix van Argentijnse tango en Russische muziek 
m.m.v. Charlotte Dupuis en Ruzana Tsymbalova, viool 
en zang. 
Do 19 dec 20.30 u: Menno Daams presenteert… 
saxofoonkwartet Double Expresso.
Vrij 20 dec 20.30 u: Barrelhouse Blues & Boogie 
Woogie, m.m.v. Eeco Rijken Rapp en Martijn Schok, 
piano, en Armando Jansen en Robbert Fossen, gitaar 
en zang.
Za 21 dec 15.00 u: Stravinsky Kwartet, Sacre du 
Printemps in bewerking voor 4 piano’s. 
Zo 22 dec 17.00 u: Lincan Romanian Gypsy Band, o.a. 
Roemeense, Hongaarse en Russische zigeunermuziek. 
Wo 25 dec 12.00 u: Kerstkoffieconcert 
Do 26 dec 15.00 u: Film en Pianola Kerstmatinee met 
Yvo Verschoor en Kasper Janse.  
Zo 29 dec 12.00 u: Koffieconcert
Wo 1 jan 15.00 u: Nieuwjaarsconcert met Marietta 
Petkova
Westerkerk, Westermarkt
Do 19 dec 19.30 u: Ave Maria Kerstconcert
Vrij 20 dec 19.30 u: Ave Maria Kerstconcert
Za 21 dec 15.00 u: Ave Maria Kerstconcert
Zo 22 dec 20.15 u: Nederlandse Bachvereniging, 
Het kerstverhaal van Schütz 

THEATER 
Jeugdtheater de Krakeling, Nieuwe Passeerdersstr. 1, 
tel. 6245123
Elke dinsdag 19.30-21 u: ‘Vrij Trainen’ (zonder begel.), 
toegang gratis. 
Het Perron, Egelantiersstraat 130, tel. 3307035 
Do 12 dec 21.00 u: Vincent de Lusenet, lievelingsliedjes
Vrij 13 dec 21.00 u: Julia Oschewsky Band,  
alternatieve pop
Za 14 dec 21.00 u: Philip Walkate, cabaret
Zo 15 dec 11.30 u: Zondagskinderen, kleinkunst  
met ontbijt
De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7, tel. 6257500
Aanvangstijd weekdagen 20.30 u, zondag 16.00 u
Ma 23 dec: Leonie Thielemans Group, eigentijdse Pop, 
Jazz en Soul 
Zo 29 dec: Tim Knol, solo (uitverkocht)
Zo 26 jan: Winther Storm, jazzkwartet
Ma 27 jan: Winther Storm, jazzkwartet
Ma 23 febr: Leonie Thielemans Group, eigentijdse Pop, 
Jazz en Soul

MUSEA e.d.
Amsterdams Grafisch Atelier, Laurierstraat 109 
Bibliotheca Philosophica Hermetica, Bloemstraat 15, 
ma 10:00-12:30, 13:30-17:00 
Fotogram, Korte Prinsengracht 33, open ma-do 11-22 
u; vrij, za: 11-16.30 uur 
Jordaanmuseum, tentoonstelling De Jordaancultuur  
in woonzorgcentrum De Rietvinck, Vinkenstraat 185. 
Elke zondag 14.00 uur rondleiding bij de tentoonstelling 
met aansluitend een buurtwandeling, deelname 8 euro. 
Zie www.jordaanmuseum.nl 
KunstKerk, Kunstexposities en -projecten,  
Prinseneiland 89, Amsterdam 
Pianola Museum, zie Muziek
Theo Thijssen Museum, 1e Leliedwarsstraat 16,  
do t/m zo 12.00-17.00 uur
SM Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59, di t/m zo 
11-17 u, tot 26 jan: ‘Made in Commons’, groepstent.
Woonbootmuseum, Prinsengracht t.o. 296,  
november t/m februari 11.00-17.00 uur,  
www.woonbootmuseum.nl 

GALERIEËN
De meeste galerieën zijn geopend van woensdag t/m 
zaterdag en de eerste zondag van de maand tussen 
13.00 uur en 18.00 uur. 
Amphora Art, Vinkenstraat 71
Appels Gallery, Brouwersgracht 151, tot 20 dec: 
Jeppe Lauge, schilderijen 
Atelier Oosterbosch, Vinkenstraat 154 hs

Buurtspreekuren
Receptie Claverhuis 
Elandsgracht 70,  
tel 6248353  
ma t/m vrij van 
9.00-22.00 uur
www.ijsterk.nl 

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

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

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

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

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

Sociaal Loket Centrum 
Voor informatie en advies over welzijn, zorg  
en wonen, taalcursussen, inburgering, onder-
steuning mantelzorg, en bij hinder van of  
zorgen over uw buren. 
Telefonisch spreekuur 9-17 uur, tel. 2564800. 
Inloopspreekuur di 13-17 uur, Elandsgracht 70 
Spreekuur in de Stopera, ma, di, wo, vrij  
8.30-15.00 uur, do 13.00-19.00 uur.

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

Centram 
Voor problemen bij relaties, met instanties, ouder 
worden, geld, wonen, zorg en werk. 
Telefonisch spreekuur, tel. 5573338,  
ma t/m vrij 9.00-11.00 uur.

Inloopspreekuur Pluspunt 
Voor advies en ondersteuning bij het orde-
nen van financieen en administratie, aanvraag 
voorzieningen of betalingsachterstanden, elke 
dinsdag 14.00-16.00 uur, Claverhuis, 
(benedenruimte), Elandsgracht 70

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

Burenhulp Jordaan en Gouden Reael 
Voor hulp bij boodschappen,hond uitlaten, 
dokters-ziekenhuisbezoek, steun bij verhuizing 
naar verzorgingshuis, vriendschappelijk huisbe-
zoek, lichte tuinwerkzaamheden (evt. snoeien), 
hulp bij computervragen thuis of in het buurt-
huis en wandelen met buurtbewoners die alleen 
niet meer op straat komen.  
Burenhulp (langdurig of tijdelijk), José Kersten, 
Centram, tel. 5573338, jose.kersten@centram.nl 

Blue Huiselijk Geweld
Voor wie te maken heeft met huiselijk geweld 
en behoefte heeft aan een luisterend oor.  
Voor wie verdere hulp wil, wordt bemiddeld met 
de hulpverlening. Voor een afspraak met een 
vertrouwenspersoon, tel. 5573338,  
e-mail: blue@centram.nl, www.centram.nl

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

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

06-nummers alleen tijdens kantooruren!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAI CHI IN DE JORDAAN. Vloeiend bewegen. Werken aan ba-
lans, concentratie, ademhaling en ontspanning. Mooi om te 
zien. Uitdagend om zelf te doen. 10 lessen vanaf 20 januari 
op maandag 13.30-14.30u in het Claverhuis, Elandsgracht 
70. Info/aanmelding Jaap van Ruller, 020-6239345, email: 
vanrullerja@cs.com

Ervaren, betrouwbare WERKSTER heeft ruimte voor een 
nieuw, prettig werkadres maandags 1 keer per 14 dagen, Tel. 
06-3303473

YOGA 50 + We zijn in september met een groep gestart 
en er is nog plek. Sommigen doen yoga omdat ze fysieke 
klachten hebben, om beter te slapen of om andere 
redenen. Yoga is voor iedereen anders. Een goed idee om je 
gezond te blijven voelen tot op hoge leeftijd. Kom het zelf 
ontdekken! Waar? YOGA GARDEN, Healthclub Jordaan 1e 
Rozendwarsstraat 10, 1016 PC Amsterdam. Wanneer? Elke 
maandagochtend van 11.45 uur tot 13.00 uur. Voor meer 
info, bel 06-14268150, Ivana Korolkov

Tablet & Smartphone Cursus voor u! Bent u in het bezit van 
een tablet of smartphone, maar weet u nog niet helemaal 
hoe alles werkt? Of heeft u nog geen tablet of smartphone 
en wilt u goed voorbereid van start? De oplossing! Goed-
kope persoonlijke begeleiding in buurthuis het Claverhuis. 
In kleine groepen wordt u geholpen door studenten, die de 
tijd voor u nemen. Iedere maandag van 13.00 tot 14.30 uur 
voor slechts 15 euro in het Claverhuis aan de Elandsgracht 
70. Wilt u meer weten of u inschrijven voor de cursus? Bel 
dan ons informatienummer: 06-5497 5638 of bezoek onze 
website www.samenonline.info

Gezocht: Student master Staats-en bestuursrecht die 
beschikbaar is om voor een paar uurtjes bijles te geven. 
Vergoeding in overleg.  
Mijn email-adres is d_89girl@hotmail.com.

In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een 
advertentie plaatsen.  Uw tekst moet uiterlijk 10 februari bij 
de redactie zijn. Zoekertjes tot 150 tekens € 7,- (incl. spaties 
en leestekens). Tot 250 tekens € 12, -. Tot 500 tekens  
€ 23,-. Betaling graag vooraf bij de redactie, Claverhuis, 
Elandsgracht 70. 
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De Storm van
Shakespeare
De Toneelmakerij & De Firma brengt van 
20 t/m 29 december De Storm in de Krakeling.
Familievoorstelling naar The Tempest van
Shakespeare, met acteurs, poppen, muziek en
zang. Voor 8 jaar en ouder. 

Reserveren: www.krakeling.nl, of tel 6245123
Nieuwe Passeerdersstraat 1


