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Marnixstraat moet veilig worden!

Maak van de racebaan 
een fiets- en wandelroute

Fietsersbond dat uitgaat van twee rijrichtingen
voor buurtgerelateerd verkeer, waarbij door-
gaand autoverkeer geheel wordt geweerd
(´knippen´), behoort tot de mogelijkheden.
Beide alternatieven gaan uit van medegebruik
van de niet verhoogde trambaan door het
autoverkeer.
PvdA en GroenLinks willen nagaan welk model
het meest voldoet aan de wensen van buurt en
deelraad, waarbij het programakkoord (PAK)
richtinggevend is. Dat pleit o.a. voor een ver-
groting van de zeggenschap van de buurt over
de directe leefomgeving, prioriteit voor voet-
gangers en fietsers en openbaar vervoer boven
auto's, vrij liggende fietsroutes en meer groen
in de binnenstad.

Meer over de herinrichting van 
de Marnixstraat op pagina 6 en 7. 

Het noordelijke deel van de Marnixstraat is
een dichtbewoonde, onveilige straat met te
veel doorgaand autoverkeer, vooral in de
avond. Voor fietsers en voetgangers is het een
levensgevaarlijke route. Bovendien ontbreekt
een prettige inrichting met groen en bomen.
Het stadsdeel heeft een inrichting met fiets-
stroken uitgewerkt, die op gespannen voet
staat met het programakkoord. Dat gaat uit
van de realisatie van meer vrij liggende fiet-
spaden. Het voorstel wijkt ook af van het voor
de binnenring vastgestelde profiel met een-
richtingsverkeer. Bovendien doet het geen
recht aan de wensen van de buurt, die naar
voren kwamen op een informatieavond in fe-
bruari 2006. De straat biedt echter voldoende
ruimte om eenrichtingsverkeer te realiseren, al
dan niet met een op gezette tijden wissellende
rijrichting. Ook een alternatief van de

PvdA en GroenLinks Centrum willen een voortvarende herinrichting van de 
Marnixstraat tussen Rozengracht en Haarlemmerplein. De straat is als gevaarlijke 
weg (red route) met vier gevaarlijke kruispunten (black spots) een van de onveiligste
in het centrum van de stad. De partijen willen een herinrichting die gericht is op 
bestemmingsverkeer, met brede trottoirs, bomenrijen en veilige, vrij liggende 
fietspaden. Een notitie hierover werd 3 oktober jl. besproken in de commissie
Openbare Ruimte en Verkeer van het stadsdeel. 

Berichten uit de Westelijke Binnenstad
Dit blad is de gecombineerde voortzetting

van de Jordaankrant (sinds 1973) én
Wijkkrant de Gouden Reael (sinds 1950) 

‘Politiek is het mooiste dat er is’
vindt Anne Lize van der Stoel (VVD).
Een rasbestuurder in gesprek met redacteur
Albert Stavast, over short stay en geweld
tegen homo’s in de hoofdstad 5

‘Stamppot voor iedereen’
is de titel van de nieuwste bundel van 
dichter en wereldburger Halil Gür. ‘Eén God,
drie namen. Is daar oorlog voor nodig?’ 
Paul Reinshagen spreekt met hem 11

Vrijwilligersfeest 
Meet & Greet 
in de Noorderkerk

De nieuwe Openbare Bibliotheek op het
Oosterdokseiland krijgt een halte van de
Opstapper voor de deur. Hierdoor wordt de
bibliotheek beter bereikbaar met het open-
baar vervoer. Ook de toegankelijkheid van
het gebouw voor ouderen en gehandicapten
wordt verbeterd. 

Vanaf 1 januari rijdt de Opstapper vanaf het
Centraal Station door naar de Openbare
Bibliotheek op het Oosterdokseiland. De
Opstapper rijdt nu elke 12 minuten van het
Centraal Station naar het Waterlooplein, via
de Prinsengracht. De bus heeft geen vaste hal-

tes, maar stopt als je aangeeft dat je op of uit
wilt stappen. GVB en gemeente bekijken hoe
de Opstapper nog verbeterd kan worden. De
Openbare Bibliotheek neemt ook enkele
maatregelen: de stoepdrempels worden ver-
laagd en er wordt beter op toegezien dat voor
de ingang geen fietsen worden gestald. Ook in
het gebouw zelf komen aanpassingen. 

Met deze toezeggingen komen de bibliotheek
en de wethouders Tjeerd Herrema (Verkeer) en
Gehrels (Cultuur) tegemoet aan pleidooien van
de Wijkraad Jordaan & Gouden Reael, de BOJ,
ANBO, COSBO en SGOA.

Theaterman, zanger en muziekschrijver Maarten van Roozendaal werd voor zijn
podiumpresentaties bekroond met een flink aantal prijzen. In 2000 ontving hij de
Annie M.G. Schmidt-prijs voor zijn lied Red mij niet. Zijn theaterprogramma Barmhart,
met Egon Kracht en Marcel de Groot werd vorig jaar genomineerd voor de Poelifinario
als meest indrukwekkende voorstelling van dat seizoen. 
Op zondag 11 november treedt Van Roozendaal – onder anderen – op in Het Perron,
Egelantiersstraat 130. Aanvang 14.30 uur. 

‘Opstapper’ per 1 januari 
door naar Openbare Bibliotheek!

Wij roepen professionele kunstenaars in alle
disciplines op, die wonen en/of werken in de
Jordaan, om zich op te geven voor de Open
Ateliers Jordaan-manifestatie 2008. Deze zal
plaatsvinden in het pinksterweekend van 
10-12 mei. De uitgeschreven atelierroute is er
vóór en dóór de deelnemende kunstenaars.

De manifestatie gaat gepaard met een geolie-
de publiciteitsmachine. Er wordt een Centrale
Expositie ingericht, vanwaar bezoekers naar
alle ateliers worden doorverwezen. Van deel-
nemers vragen wij dat zij zitting nemen in één
van de werkgroepen, én dat zij een vastgesteld

bedrag meebetalen aan de kosten voor orga-
nisatie, catalogus, affiche etc. De manifestatie
biedt de deelnemende kunstenaars de moge-
lijkheid hun werk aan het publiek te presente-
ren en direct te verkopen. 

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven 
bij Frans Salman, franssalman@xs4all.nl.
Vermeld in de e-mail naam, adres, 
telefoonnummer, kunstdiscipline en evt. 
websiteadres. T.z.t. ontvangt men een 
bevestiging en nadere informatie.

Frans Salman
Coördinator Open Ateliers Jordaan

Inschrijving Open Ateliers 2008

Op donderdag 15 november van 19.00-
21.00 uur is er een Meet & Greet-bijeen-
komst in de Noorderkerk. Iedereen die zich
als vrijwilliger inzet voor de Jordaan en 
de Gouden Reael, is van harte welkom. 
Drs P zal een speciaal voor deze gelegen-
heid geschreven column voordragen.

Vrijwilligers zijn voor organisaties en
samenleving onmisbaar. In onze buurt zijn
er gelukkig veel mensen die zich inzetten
voor de buurt: als opzomeraar, gastvrouw
in het buurtcentrum of ouderenontmoe-
tingscentrum, speeltuinmedewerker, uitle-
ner van de speel-o-theek, voorleesoma,
buurtbemiddelaar, burenhulpmedewerker,
woonspreekuurhouder, belangenbehartiger
van ouderenhuisvesting, organisator van
buurtfeesten, vriendschappelijk huisbezoe-
ker, stervensbegeleider in het hospice,
groenbeheerder, geschiedschrijver, etc. 

Voor de partners van het Huis van de Buurt
(Stichting IJsterk, Blankenberg Stichting 
en Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael)
een reden om alweer voor de tweede keer
een festijn voor alle buurtvrijwilligers te
organiseren. Onder het genot van een
hapje en drankje is er gelegenheid bij te
praten met collega-vrijwilligers, te luisteren
naar enkele voordrachten en optredens of
gewoon lekker te neuzen bij de informatie-
tafel. De vrijwilligers zijn van harte welkom 
folders of flyers van hun eigen organisatie
mee te nemen voor de grote informatie-
tafel. Wij zien u graag op 15 november.

Carolien Satink, wijkcentrum 
Jordaan & Gouden Reael,
tel. 06-41710109,
c.satink@jordaangoudenreael.nl 

Cora Verhoef, stichting welzijn binnenstad,
tel. 6248353, c.verhoef@welzijnbinnenstad.nl

Dian Mekkes, Blankenberg Stichting,
tel. 5573333, d.mekkes@blankenberg.nl

Ontkoppel
huurtarief en 
monumenten-
status!
Huurdersvereniging Amsterdam pleit in een
brief aan de gemeenteraad en de wethouder
om 46 woningcomplexen niet de monumen-
tenstatus te geven, zolang die gekoppeld is
aan een verhoogde maximale huur. Hiermee
steunt Huurdervereniging Amsterdam het
verzet van de stadsdelen Noord, Oost, Bos en
Lommer, Zuideramstel en Oud-Zuid. Eerder
had wethouder Herrema er bij deze stadsde-
len op aangedrongen aan de plaatsing op de
monumentenlijst mee te werken.

De huurdersvereniging wijst erop dat een fors
hogere huur gevraagd wordt na de toeken-
ning van een monumentenstatus aan een
huurwoning. Nu al is er een flinke groep wo-
ningen waarbij dat gaat gebeuren. Een verde-
re onomkeerbare uitbreiding daarvan is niet
gewenst. De verhoogde maximale huur kan bij
voormalige arbeiderswoningen al snel boven
de liberalisatiegrens van 621 euro uitkomen.
Zulke woningen zijn dan onbetaalbaar gewor-
den voor lage en middeninkomens. 

Ook het principe dat de huurder moet op-
draaien voor de meerkosten van het onder-
houd van een monumentenwoning, wijst de
huurdersvereniging af. ‘Als wij het met zijn
allen belangrijk vinden dat een woning een
rijks- of gemeentemonument is, moeten we de
kosten voor het onderhoud niet bij de huurder
leggen’, aldus Léon Vlasblom van de Huur-
dersvereniging Amsterdam. ‘En daarbij ont-
vangt de eigenaar vaak subsidie voor het on-
derhoud.’ Huurdersvereniging Amsterdam wil
nu eerst een stedelijke afspraak maken over
deze specifieke groep woningen waarin hoge-
re huur en monumentenstatus van een woning
ontkoppeld zijn.

Huurdersvereniging Amsterdam

Maarten van Roozendaal
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Verslag wijkraadsvergadering

Geen kauwgom op straat
Hoe houden we de mooiste plek op aarde aan
kant? Rayonmanager Anneke Fransen van de
sector Openbare Ruimte Westelijke
Binnenstad kwam de wijkraad op 22 oktober
jl. vertellen wat haar afdeling zoal klaarspeelt
en in 2008 wil gaan doen. 

De Westelijke Binnenstad is onderverdeeld in
10 deelgebieden, die ieder 1 keer per jaar aan
de beurt komen voor onderhoud. Meldingen,
klachten en verzoeken worden geïnventari-
seerd en er is een technische schouw. Daarna
gaat men verwijderen: onkruid, zaailingen (dit
zijn jonge bomen die niet geplant maar ge-
woon spontaan gegroeid zijn en waar geen
kapvergunning voor nodig is), verwaarloosde
bloembakken, voorwerpen van walmuren,
fietswrakken en illegale objecten. Men streeft
naar het uitbreiden van geraniumtoefjes, fiet-
senrekken, en auto-date plaatsen. Men stimu-
leert geveltuinen en zelfbeheer. Men tracht ei-
genaren te verleiden om zelf de plak-en-klad
van hun gevel te halen. Straatmeubilair, ver-
keersborden en boomvakken worden opge-
schoond. Er wordt onderzocht of de hedera
(klimop) een geschikte beplanting is voor de
ruimte rond de bomen, zodat een normale
hond zijn poot kan optillen zonder overlast te
veroorzaken. Het machinaal verwijderen van
onkruid stuit soms op problemen. Waar het
onkruid op de ene plek gezien wordt als irri-
tante vergaarbak van zwerfvuil en honden-
poep, verwondert men zich elders over Gods
grootheid die zich openbaart in kleine witte
bloemetjes, omlijst door pretentieloze spriet-
jes. Daarom overweegt het stadsdeel het ge-
bruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 

wezigen, onder wie de buurtregisseur, weet
het antwoord. De wijkraadsvoorzitter belooft
het te zullen uitzoeken.

Evaluatie projecten 2007
Na de pauze komen de projecten aan bod. In
2007 zijn er een aantal klussen geklaard: brug
321, 316, en 317 zijn gedaan. Het Madelieven-
plein, de Houtmanstraat, Marnixplein naast
zwembad, Marnixkade + dwarsstraten, Raad-
huisstraat + Rozengracht (asfalt), kruising
Rozengracht-Marnixstraat en kruising Elands-
gracht-Marnixstraat (beide black spots), riole-
ring vernieuwd op de kruising Haarlemmer-
weg-Buiten Oranjestraat en meteen nieuw ge-
luiddempend asfalt gelegd. Een bewoonster
meldt dat daar nog wat hekken staan en
vraagt of de rijrichting in de Oranjestraat weer
naar de Jordaan toe kan i.p.v. eruit. 
Jan Bosman maakt zich nog steeds zorgen over
de veiligheid van het kruispunt Elandsgracht-
Marnixstraat: ‘De taxi’s doen maar, er zijn 3 ze-
brapaden ipv. 4, en de haaientanden liggen
niet mooi.’ Mevr. Fransen: ‘Dit wordt veran-
derd en er liggen al holle pijpen voor eventu-
ele verkeerslichten.’ Enkele leden melden dat
er soms geen kinderwagen of rollator door
kan op de Noordermarkt en elders vanwege
de fietsen. Jan Bosman maakt zich ook zorgen
over het gerucht dat ouderen van Bernardus
tijdelijk zullen worden gehuisvest op de
Groenmarkt - in ‘containers’.

Plannen voor 2008 
Middenterrein Westerstraat rechttrekken en
verbeteren. Voor een ‘ramblas-inrichting’ is het
nog te vroeg. Eerst moet er een parkeergarage
onder de Singelgracht zijn. Kunst op het
Marnixplein in combinatie met de trafohuisjes.
Groot onderhoud Hollandse Tuin na woningre-
novatie. Groenmarktkade bouwrijp opleveren.
1ste Marnixplantsoen: speelterrein voor klein-
tjes, basketbalveld, fietspad eruit, groen opge-
knapt. Speeltoestel Nieuwe Houttuinen en op-
knappen groen. Palmgracht: 5 ton beschik-
baar. Raamplein wordt een groen plein.
Haarlemmerplein, Haarlemmerpoort. Inspraak
Lauriergracht (oneven zijde), Hazenstraat/
Prinsengracht. Bloemgracht (even zijde),
Lijnbaansgracht en de 3de Leliedwarsstraat,
brug 118 en 119. Kunst in de spoorwegonder-
doorgangen van de Haarlemmer Houttuinen
richting Westerdokseiland en Bickerseiland.
Klankbordgroep Elandsgracht oprichten. De
heer Henny Cruyff was aanwezig om de wijk-
raad attent te maken op het bestaan van de
Jordaan Stuurgroep, o.a. verantwoordelijk voor
de oprichting van de Jordaan kunst & cultuur-
uitmarkt Elandsgracht. Deze werd afgelast we-
gens het ontbreken van financiële steun van
de gemeente Amsterdam. Drie leden van de
stuurgroep, een architect, een journalist en een
ondernemer, wonen en werken al tientallen
jaren op de Elandsgracht. Het oprichten van
nog een stuurgroep/ klankbordgroep voor de
Elandsgracht is dus dubbelop. Inspraak Korte
Prinsengracht. Voorbereiden herprofilering
dwarsstraatjes. En de Marnixstraat tussen Korte
Marnixstraat en Bloemgracht: drie black spots,
parkeerhavens opknappen, rood asfalt voor de
fietspaden. De werkgroep Meer Groen in de
Jordaan pleit voor één of twee rijen bomen.
Mevr. Fransen neemt voor het einde van de
vergadering afscheid met het verzoek om als-
jeblieft geen kauwgom op de straat te gooien,
omdat het verwijderen hiervan heel veel belas-
tinggeld kost. De wijkraad dankt haar voor
haar bezoek.

Elly Pronk

Willemsstraat/Eerste Goudsbloemdwarsstraat

Plotselinge sloop hoekpand

Bloemgracht 68-70, tel. 626 37 21

Fietsverhuur •• hijstouw & blok 

•• onderdelen •• sloten •• accessoires 

klaar-in-één-dag-reparatie-service 

officieel dealer van AZOR BIKE fietsen

Banden, remmen, verlichting.

Wij zorgen ervoor dat ze 
in orde zijn!

Wat ik vaak van onze bezoekers en van de be-
woners uit de Jordaan hoor, is dat het Marnix
sinds de nieuwbouw zo duur is geworden en
dat sporten niet meer voor iedereen is wegge-
legd. Het klopt dat er in ons pand een exclusie-
ve Spa & Health club is gevestigd. Daarnaast
heeft het Marnix echter nog veel meer moge-
lijkheden om te sporten en ontspannen, zon-
der dat je hiervoor heel diep in de buidel moet
tasten. Omdat een lidmaatschap bij Sento niet
voor iedereen is weggelegd hebben wij tevens
Clubmarnix in het leven geroepen. Hier kun je
voor € 29,95 per maand aan meer dan 30
groepslessen van Less Mills meedoen waaron-
der bodypump, bodystep, bodybalance en bo-
dyattack. Op gezette tijden en onder begelei-
ding aqua aerobics, conditiezwemmen en zelf-
standig cardiotrainen als crosstraining, fietsen
en roeien. Kijk voor meer informatie en tijden
op www.clubmarnix.nl

Naast Clubmarnix is de oude Stokerij terug in
de sportzaal van het Marnix, met Tom Bruijnen
van Sportquest. Na een dynamische opwar-
ming volgt in de sportzaal een spannend cir-
cuit van 20 gevarieerde oefeningen, geschikt
voor alle leeftijden. Kinderen van 9 tot12 jaar
en jongeren tussen 13 en 17 jaar betalen slechts
€ 2,- per keer. Ouderen € 3,- per keer. Voor
meer informatie kijk je op www.sportquest.nl
Ook sportmanagement Sciandri organiseert

voor jeugd, jongeren en senioren balsporten,
conditietraining, voetbal en nog veel meer.
Bovendien zijn er speciale lessen voor mensen
met hart- en vaatziekten en diabetes mellitus.
Kosten bedragen € 1,75 per keer. Meer weten?
Ga dan naar  www.centrum.amsterdam.nl

Buiten de sportieve mogelijkheden van
Sportquest en Sciandri kun je in de prachtige en
gekoelde sportzaal van het Marnix schermen,
klimmen, Capoeira en vechtsporten volgen.
Vanzelfsprekend iedere andere zaalsport als
voetval, basketbal, volleybal en hockey. Leuk
voor een vriendenclub of vereniging, waarbij je
ook nog de mogelijkheid hebt om voor of na
de tijd te vergaderen in onze mooie vergader-
ruimte Chamu met beamer en groot scherm.

Het Marnix is een prachtig, hygiënisch, veilig
en toegankelijk sportcentrum voor iedereen.
Bovendien kun je bij een bezoek helemaal gra-
tis je fiets stallen en een heerlijk hapje of
drankje bestellen in onze horeca Zink. Om nog
eens rustig na te lezen wat je allemaal bij het
Marnix, sporthal Oostenburg of Sportpark Park
Schouwburg kunt doen, ga je naar www.het-
marnix.nl of bel je met nummer 020-5246000.
Alle medewerkers van het Marnix heten je van
harte welkom

Aart-Jan van de Berg, directeur 

Het Marnix is er niet 
alleen voor yuppen

In de september/oktobereditie van
Jordaan&GoudenReael worden in het artikel
‘Anderhalve eeuw Willemsstraat’ vragen
gesteld over de sloop van het hoekpand
Willemsstraat/Eerste Goudsbloemdwarsstraat.
Dit pand is gesloopt op 11 juli jl. 

Het merkwaardige is dat de sloopvergunning
alleen spreekt van ‘vergunning voor verwijde-
ring van asbesthoudende materialen.’ Hoe kan
het dan dat het hele pand gesloopt is, vraagt
de auteur zich af. Bovendien is toch allang be-
leid dat er pas een sloopvergunning wordt af-
gegeven als er ook een bouwplan is. Doet zich
hier soms een analogie voor met de sloop van
Palmgracht 3 in 2004? Die voltrok zich ook plot-
seling midden in het deelraadreces, dus op een
moment dat het dagelijks bestuur afwezig was. 
Volgens deze krant hadden slopers op 11 juli
tegen omstanders verklaard dat zij geen op-
dracht hadden om asbest of asbesthoudende
materialen te verwijderen. Zij droegen ook
niet de bij dat werk voorgeschreven bescher-
mende kleding. Evenmin waren er maatrege-
len getroffen om voorbijgangers te bescher-
men tegen inademing van schadelijke stoffen.

Vragen GroenLinks aan dagelijks bestuur
Kent het dagelijks bestuur het artikel 
in de Jordaan&GoudenReael-krant van 
september/oktober dit jaar?

Is het juist dat voor het pand 1e Goudsbloem-
dwarsstraat 2 (hoek Willemsstraat) alleen een 
sloopvergunning voor het verwijderen van
asbesthoudende materialen is afgegeven?
Zo ja, hoe is het dan mogelijk dat het gehele
pand is gesloopt op en na 11 juli 2007?
Zo nee, als er een sloopvergunning voor het
hele pand is afgegeven, op welke datum is
dat geweest en op welke wijze en op welke
datum is die gepubliceerd ?
Is er dan ook een ‘quick scan’ gemaakt van 
het pand, zoals gebruikelijk is voordat een
sloopvergunning wordt afgegeven, om te
toetsen of het pand eventueel monumentale
waarde heeft, en wat is de uitkomst van 
die scan?
Hoe is het mogelijk dat de slopers tijdens de
sloop geen beschermende kleding droegen en
er geen beschermende maatregelen tegen
verspreiding van bouwstoffen waren getrof-
fen, terwijl de sloopvergunning heel duidelijk
aangeeft dat het gaat om het ‘verwijderen
van asbesthoudende materialen’?
Is bekend wat er is gebeurd met het sloop-
afval en is dat voor zover het om asbesthou-
dende materialen gaat op de voorgeschreven
wijze vernietigd?

Dingeman Coumou
Raadslid GroenLinks 
Amsterdam-Centrum
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ENERGIEK MET
MENSENDIECK

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

Er wordt gewerkt aan
• CONDITIEVERBETERING
• VERBETERING 

L ICHA AMSGEVOEL
• SPIERVERSTERKING
• COÖRDINATIE
• STRETCHING
• ADEMHALING
• ONTSPANNING

na afloop is er koffie of thee
Dinsdagochtend 9.30 uur
Donderdagochtend 9.30 uur
Donderdagavond 19.00 uur
Kosten: € 42,50 p.p. per maand  
Andere mogelijkheden in onderling overleg

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

GUNTERS & MEUSER bv

Al meer dan 180 jaar

DE VAKZAAK IN IJZERWAREN, 

HANG EN SLUITWERK, GEREEDSCHAP

in de Jordaan
SPECIALIST IN BEVEILIGINGSARTIKELEN

Egelantiersgracht 2-6 Tel. 622 16 66

Mijn naam is Aart-Jan van de Berg. Sinds 1 april jl. ben ik in dienst van stichting
SpACe (Sport Amsterdam Centrum). Deze stichting beheert en exploiteert een aan-
tal sportlocaties in Amsterdam, waaronder het Marnix, Sporthal Oostenburg en
openlucht sportpark Park Schouwburg. Het Marnix heeft echt een plek ingenomen
in de Jordaan en het is een hele dynamische en inspirerende werkplek. Het is heel
erg leuk om mensen te zien in- en ontspannen in ons centrum.

Aangaande het gebruik der ruimte adviseert
men bij terrasvergunningen, winkeluitstallin-
gen op straat, opbreek-, bouw-, garage-, ob-
ject-, en evenementenvergunningen. En de
controle hierop. Men gaat het privatiseren van
de openbare ruimte tegen. En let op het juist
gebruik van laad- en losplaatsen op bv. de
Haarlemmerdijk.
Dan vraagt iemand hoe het zit met een inva-
lidenparkeerplaats van iemand die op vakantie
is. Als er een zak over het bord hangt, mag je
er dan – na betaling – parkeren? Geen der aan-
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‘
Allerlei dingen waren goedkoop in Indonesië.
Ook benzine, met het gevolg dat vliegles zich
pijnloos liet betalen.
Luchtverkeer beviel me altijd wel, mits in
exotische gebieden – graag bergachtig. Maar
in een passagiersruimte door het raam kijken
is nogal passief. Niet dat ik streefde naar het
stoere, kundige pilootschap; wel verlangde ik
naar contact met de buitenlucht op tamelijke
hoogte, de mogelijkheid om tussen wolken te
circuleren, de heerschappij over het vervoer-
middel – onafhankelijk van wegennet, ver-
keersborden en -regels. 

Nadat ik had aangetoond dat mijn gezichts-
vermogen en gehoor acceptabel waren, kon
de opleiding beginnen. Mijn instructeur was
een nog jonge, vriendelijke Hollander.
Mogelijk dat hij me eerst wat theorie
bijbracht; zo ja, dan was dat nooit weg.
Hoe dan ook, op een gegeven moment
namen we plaats in het lestoestel. Het was
een klein maar parmantig vliegtuigje – een
Piper Cub, geloof ik. Hij zat achter me, ik
vooraan bij de stuurknuppel en de wijzertjes. 
Alle begin was in dit geval helemaal niet
moeilijk. Hard rijden en dan opstijgen, logisch.
Spoedig waren we ‘airborne’, zoals dat onder
ons aeronauten heet. Van speciale uitmonste-
ring staat me niets bij. We vlogen buiten de
stad – met het oog op neerstorten – en niet
erg ver. Toch beleefde ik veel plezier aan het
uitzicht beneden me. Na een tijdje ging het
terug naar het vliegveld.

Heel eerlijk gezegd weet ik niet meer of ik al
direct voorin, dus aan de besturing zat; in elk
geval kreeg ik die rol toebedeeld, en vertelde
hij me hoe te handelen. Niks acrobatiek –
‘looping the loop’ en zo. Soms riep hij wel dat
ik vlug dit of dat moest doen, ‘anders flikke-
ren we naar beneden!’ 
Wat absoluut niet mocht, was een wolk bin-
nenvliegen. Trouwens, daar was ook niets van
belang te zien. Landen was een hoofdstuk
apart, meer bewerkelijk dan opstijgen. Ik
moest dan het toestel scheefhouden – niet al
te veel – zodat we afgleden als langs een
hellend vlak, dus daalden*). Dicht bij de be-
stemming maakte ik ons weer horizontaal en
zo kwamen we met verminderde snelheid op
de aardbodem terecht.

Het eindexamen (solovlucht Jakarta-Bandung
v.v., als ik het wel heb) boezemde me nogal
wat onbehagen in, vooral inzake het gespro-
ken contact met de verkeerstorens. Gelukkig
hield mijn dienstverband in Indonesië op eer
het zover kwam. Geen brevet dus; prettige
herinneringen, dat zeker.

* Hij noemde deze manoeuvre ’strietsen’, en
volgens Van Dale betekent dat woord ‘laag
(over)vliegen’, wat volgens mij niet hetzelfde is. 

baos en vaoder. En net als dat nu het geval is,
hoorde men in dezelfde buurt de aa verschil-
lend uitspreken.
De gesloten a, vooral vóór de n werd ‘kort af-
gebeten’ uitgesproken als mann, Jann (denk
aan het Duitse Mann), of als menn, Jenn. Heel
aardig is de opmerking: ‘Deze uitspraak komt
ook voor bij overigens beschaafde vrouwen,
wanneer zij op zuiverheid van uitspraak niet
veel acht geven’. Het moderne Amsterdams
kent deze klank nog volop.
In tegenstelling tot het moderne plat
Amsterdams maakte men in de 19de eeuw nog
wel onderscheid tussen de uitspraak van a voor
r en voor andere medeklinkers. Zo hoorde men
naast elkaar: paers, laers, paerd, kaers, staert
en loars, poard, stoart of start.
Een korte a hoorde men in dakke, zatte, atte,
karse, varse en star, terwijl bracht en dacht als
brocht en docht klonken. De wisseling van e en
a voor r die nog altijd is aan te wijzen in de
straatnaam Hartenstraat, was een kenmerk
van ‘vooral bejaarde dienstboden’, zij spraken
van karse of mijkarse en varse waar (katten-
voedsel, bestaande uit gekookte lever en afval
van vlees). ‘Een enkele hoorde vorse voor 
versche’. 

De plaats ontbreekt om op alle verschijnselen
uitvoerig in te gaan. In de volgende vragen
komen achtereenvolgens aan de orde de uit-
spraak van ou en au, van ee en e, ei en ij, eu,
ie, o en oo en ou en ui. De ee en oo worden
meestal als een tweeklank uitgesproken:
nemen: neime, geven: geive, spelen: speile,
maar ook speule, terwijl zeven altijd zeve of
zeeive is en niet zeuve. De Amsterdammers
van 1877 maakten geen verschil in uitspraak
tussen ij en ei. Voor de ij-klank zijn verschillen-
de uitspraakvarianten bekend. Zo werd vijf uit-
gesproken als vijf, vaaif of vaaf en kijken als
kèèke en kaaike.
Van de ie wordt opgemerkt dat die soms als

een tweeklank klonk, vooral in vragende zin-
nen, terwijl ‘bewoners van de Jordaan, in de
woorden op l en n’ meestal een tweeklank
produceren en spreken van zie-el, misschie-en,
verdie-enen.
Over de uitspraak van de medeklinkers gaan
de vragen 21-24. Een normaal spreektaalver-
schijnsel als goeie voor goede, rooie, voor
rode, maar ook baaie (baden), komt aan de
orde en verder de g, die als ch wordt uitge-
sproken, evenals de v die als f klinkt, maar over
de z die als s wordt uitgesproken geen woord.

De enquête van Thijm en Van Lennep laat dui-
delijk zien, dat er aan het einde van de 19de
eeuw verschillende Amsterdamse uitspraakva-
rianten waren, samenhangend met sociale sta-
tus en religie. Interessant is, dat de taal van de
z.g. gegoede burgerij nog allerlei elementen
bevatte, die later als plat-Amsterdams worden
gekarakteriseerd. Voorbeelden zijn de ui die
als oi klonk; de ij die als aa of ee werd uitge-
sproken.

Jan Berns

Een prachtige bron is het onderzoek naar de
Amsterdamse volkstaal van de bekende Amster-
dammers, W.W. van Lennep (1833-1903) en
J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889) uit 1877.
Helaas zijn de ingevulde enquêteformulieren
niet overgeleverd, maar gelukkig werden de
uitkomsten gepubliceerd in het tijdschrift
Onze Volkstaal (2, 1885). Hier maken we ken-
nis met de onmiddellijke voorganger van het
hedendaagse Amsterdams. 

De vragenlijst die 28 vragen telde, gooit hier
en daar klank- en vormverschijnselen door el-
kaar, maar men kan ruwweg stellen dat vraag
1 t/m 20 over de klinkers, 21 t/m 24 over de 
medeklinkers gaat, terwijl vraag 25-28 vraagt
naar eigenaardige uitdrukkingen. Binnen 
het dialectologisch onderzoek in Nederland is
deze Amsterdamse enquête van 1877 een pri-
meur, het is de eerste echte vragenlijst waarin
naar klanken, woorden en uitdrukkingen
wordt gevraagd. 

Onderzoeksresultaten 
De kwestie van de uitspraak van de klank a en
aa was kennelijk een belangrijk punt, de vra-
gen 1-7 gaan daarover. De z.g. lange aa wordt
meestal oo-achtig uitgesproken, maar voor
een woord als kaas kwam ook nog een ee-ach-
tige uitspraak voor: kaes naast kaos. De
Amsterdamsche straatjongen sprak van zijn

De taal van de Jordaan (3)

In de vorige aflevering hebben we gezien hoe in de loop van de 17de eeuw de taal
van Amsterdam veranderde; het z.g. oud-Amsterdams werd de taal van de onont-
wikkelden, terwijl de beschaafde lieden algemeen Nederlands gingen spreken en
schrijven. Maar ook dat oud-Amsterdams, dat in feite gewoon Noord-Hollands was,
veranderde geheel van karakter. In de schaarse bronnen uit de 18de en de vroege
19de eeuw vinden we daar aanwijzingen voor. 

Drs PDrs P

A D V O C A T E N K A N T O O R

Seegers & Lebouille

Met problemen op het gebied 
van huur van woon- en 
bedrijfsruimte, werk en ontslag, 
uitkeringen, verblijfs-
vergunningen, huwelijk 
en echtscheiding, 
letselschade en strafrecht 
kunt u bij ons terecht.

Juridisch advies uitsluitend 

na telefonische afspraak

A D V O C A T E N K A N T O O R

Seegers & Lebouille
Egelantiersgracht 576
1015 RR Amsterdam

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

Nadat in september 2005 de dvd van Johnny
Jordaan zonder veel moeite de eerst plaats
haalde op de lijst van meest verkochte, ben ik
zeer verheugd dat er nu ook een dvd van
Tante Leen is uitgebracht. 

Men ziet prachtige beelden, al zijn er enkele
bij van iets mindere kwaliteit. Unieke opna-
men van Tante Leens eerste succes waar zij be-
roemd mee werd: ‘Hand in Hand’ en ‘Als ik
weet dat jij van mij houdt.’ En met Heintje
Davids zingt ze samen ‘Mijn ouwe Amstelstad’. 
Op de dvd heeft de Duitse zanger Freddy
Quinn een kort gesprek met Tante Leen, waar-
in zij vertelt dat ze na een ongelukje met de

Gouden Jaren Tante Leen
‘Bij ons in de Jordaan’

130 jaar Stadsreiniging

Ode aan ratelaar en vuilnisman
Ter viering van het 130-jarig bestaan van 
de Stadsreiniging werd op 22 september jl.
een optocht gehouden van historische 
vuilniswagens. Nooit eerder werden zoveel
vuilniswagen uit zo verschillende tijdvakken
in één stoet samengebracht. De legendarische
‘Boldootkar’, waarvan maar enkele foto’s
bestaan, was er echter niet bij. Wel een uit
Leeuwarden, een prachtige Bedford. 

Even legendarisch is de ‘ratelman’, de man die
tot in de jaren vijftig draaiend met zijn ratel de
komst van de vuilniswagen aankondigde.
Volgens een politieverordening moest er eerst
gerateld en overal aangebeld worden alvorens
de mensen hun ‘bakkie’ buiten mochten zet-
ten. Als ode aan de vuilnisman werd op het
Kwakersplein een beeld onthuld, gemaakt
door Rob Cerneus. Marinus Voorhuis stond
model voor dit kunstwerk. Hij en zijn maat
draaiden tijdens de onthulling van het beeld
met hun ratel en zongen daarbij liedjes. Helaas
stond ik te veraf om de woorden te verstaan.
Maar onlangs hoorde ik een vrouw enkele re-
gels zingen: ‘Als je de Boldootkar ziet/ moet je
lachen of niet…’
Als u de verdere tekst van dit lied – of 
andere liederen – kent, stuur die dan naar: 
info@jordaanmuseum.nl

Mieke Krijger

De resultaten van het onderzoek 
in ‘Onze Volkstaal’, 1885 nr. 2

tram drie maanden niet kon optreden. Freddy
Quinn heft even later het lied ‘Oh Johnny’aan,
zingt enkele regels, en dan neemt Tante Leen
het van hem over. Verder bijzondere opnamen
van Johnny Jordaan die buiten de duetten met
Tante Leen schitterende zaaloptredens bracht,
vooral de vier opnamen van de ABC
Potpourri’s. Ook mijn lievelingszangeres Truce
Speyk zingt het publiek toe. De opname van
‘Onder de Douche, waar Tante Leen de rug van
Johnny wast, zorgt voor de vrolijke noot. 
De dvd (115 minuten) is een aanrader voor de
vele fans van Tante Leen en Johnny Jordaan.

Rudolf Zweers
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Er deed zich eens een geval voor waarbij
Momumentenzorg hoorde over een winkel-
pandje in de Eerste Tuindwarrstraat, dat er on-
derhand min of meer voor de sloop bij stond.
Er waren in die straat al een paar gaten aan-
wezig, maar dit pandje was uniek. Het stond te
koop voor 4.000 gulden. Anders ging het voor
de bijl. In die tijd werd er nogal eens aan kun-
stenaars gedacht als het om oude panden en
het opknappen ervan ging. Zo kwam ik zelf
wel eens bij een kunstenaar die een groot,
breed pand bewoonde in een steeg bij de
Stromarkt. Dat pand had hij voor 1 gulden ge-
kocht, met de afspraak dat hij het noodzakelij-
ke groot onderhoud voor zijn rekening nam. 

Eerste aankoop
Ook bij het pandje aan de Eerste Tuindwars-
straat dacht men aan de mogelijkheid er een
kunstenaar in te huisvesten, onder de voor-
waarde van groot onderhoud. De kunstenaars-
vereniging Arti aan het Rokin heeft zich vanaf
het begin ingezet voor het behoud van dit
pandje. Maar vierduizend gulden was een
hoop geld, en het dan ook nog rigoureus te
moeten opknappen zou uitkomen op een be-
drag dat niemand op dat moment kon over-
zien. Een nieuwe kap was nodig, nieuwe trap-
pen, leidingen, sanitair en herstel van de bal-

Stichting Diogenes -
huiseigenaar uit duizenden 

De Alliantie is ontstaan na een fusie van vier
woningcorporaties. Een woordvoerder van De
Alliantie bevestigt dat Schuyt, voorzitter van
de concerndirectie, vorig jaar 319.000 euro van
de corporatie heeft ontvangen.Volgens hem
zijn daarbij echter ook onkostenvergoedingen
en pensioenbijdragen inbegrepen. Volgens
Jansen kan ook een rel worden verwacht over
een corporatie in het midden van Nederland,
waarvan hij de naam nog niet wil noemen. De
vier in zijn woorden provinciale bestuurdertjes
van deze corporatie hebben zich vorig jaar 1,7
miljoen euro laten uitbetalen, ruim vier ton
per persoon,waarvan 270.000 euro vast salaris. 
‘Ze hebben de voor hun pensioen ongunstige
maatregelen van het kabinet laten compense-
ren door extra stortingen op hun rekening,’
zegt Jansen. 
Deze cijfers zijn vooralsnog vertrouwelijk. De
twee bestuurders van Woonzorg Nederland
kregen volgens de SP in 2006 ieder bijna een
kwart miljoen euro. Uit het jaarverslag van

hun organisatie blijkt dat de beloning van de
twee gezamenlijk tussen 2004 en 2006 van
333.000 tot 497.000 euro is gestegen. Verder
meldt de SP forse kostenstijgingen doordat
extra bestuurders zijn aangetrokken. Zo groei-
den de kosten voor de directie van Portaal, een
corporatie met woningen in Leiden, Utrecht,
Amersfoort, Arnhem en Nijmegen, van
240.000 tot 440.000 euro.

Jansen publiceerde in 2004 al een zwartboek
over de beloning van corporatiebestuurders,
omdat die toen al ver boven het salaris van de
minister-president was uitgestegen. 'Maar in-
middels is die beloning dus nog verder opge-
trokken,' constateert hij. Jansen wijst erop dat
de corporaties op grond van de Woningwet
gehouden zijn sober en doelmatig te werken.
'Daar is nu geen sprake van.'

Ton Damen 
© Het Parool

Topsalaris bij corporatie

We hebben het in deze krant weleens over mooie oude pandjes die afgebroken
worden zonder dat iemand er kennelijk wat aan kon doen, zoals een paar jaar gele-
den met het unieke kleine pandje aan de Palmgracht. Verwaarlozing en sloop waren
in de jaren zestig aan de orde van de dag. 

De topinkomens bij woningcorporaties blijven fors stijgen. Recordhouder is 
J. Schuyt, directievoorzitter van De Alliantie, waaronder ook De Dageraad in
Amsterdam valt. Schuyt ontving vorig jaar 319.000 euro, 67 procent meer dan 2004.
Dit blijkt uit een lijst met gegevens over de beloning van bestuurders van corpo-
raties die Kamerleden deze week mochten inzien. De lijst werd opgesteld in
opdracht van minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie. Hij blijft voor-
alsnog vertrouwelijk, maar SP-Kamerlid Paulus Jansen heeft van de lijst bedragen
verspreid die ook al werden genoemd in de laatste jaarverslagen van corporaties.

ken en de vloeren. Dat kon op 20.000 gulden
komen. Misschien met wat financiële steun
van Monumentenzorg? 

Een aantal mensen zijn toen geld gaan inza-
melen en hebben stichting Diogenes opge-
richt. Het streven was een ton bij elkaar te
sprokkelen; een tientje, een riks, en nog een
riks, zo ging dat zo’n beetje. Maar het lukte
uiteindelijk. Het pandje in de Eerste Tuin-
dwarsstraat was de eerste aankoop van stich-
ting Diogenes. En bij dat ene pand is het niet
gebleven. Vele panden in de binnenstad zijn
opgekocht. In de eerste tien jaar van hun be-
staan waren dat er zeker vijfentwintig.
Hieronder bevinden zich heel wat panden en
hofjes in onze eigen Jordaan. 
In de Eerste Tuindwarsstraat kwam een beeld-
houwer, en ook het bovenhuis werd aan een
kunstenaar verhuurd. Daarbij werd de huur-
prijs schappelijk gehouden. Hiermee is de stich-
ting eigenlijk doorgegaan: kunstenaars een
kans geven tegen een heel redelijke huur in
zo’n opgeknapt, van de sloop gered pand te
mogen wonen. Zelf woon ik zo’n twintig jaar
in de Goudsbloemstraat. In een van de drie
huisjes op 79-81-83, gebouwd in het jaar 1725.
Deze huisjes zijn op menige plattegrond te vin-
den als het om stadswandelingen gaat. In de
jaren zestig stonden ze jarenlang leeg. De kin-
deren uit de straat speelden er ‘keukentje’. De
Bee Gees, jazeker, ondernamen ook eens een
wandeling door onze straat, en gaven er blijk
van de huisjes wel te willen kopen. 

Paard
In de oorlog heeft zich achter ons huis nog een
wrang avontuur afgespeeld. Langs het eerste
pandje liep de Prins Liefhebbersgang; een ge-
schikte plek om op zaterdagavond te staan
knuffelen. Onder het oog van de vijand is toen
een paard door de gang gesmokkeld naar de
achtertuin. Dit paard is geslacht en opgegeten
door de Goudsbloemstraters, die zo ongeveer
omkwamen van de honger. Alleen, dat
paard… dat hoorde bij een kar, het stond ei-
genlijk aan de overkant op stal. De eigenaar
was dus door dit voorval zijn broodwinning
juist kwijtgeraakt… 
Ook de drie pandjes in de Goudsbloemstraat
zijn destijds opkocht en opgeknapt door de
kersverse stichting Diogenes. Hun goede werk
gaat sindsdien gewoon door. Onlangs is in de
Goudsbloemstraat opnieuw een pand opge-
kocht. Wist u trouwens, dat het Antoniohuis in
de Eerste Goudsbloemdwarsstraat muziekstu-
denten herbergt? Voor een lage huur kunnen
zij er wonen, zolang de studie duurt. En deze
muziekstudenten hebben op ons onlangs ge-
houden straatfeest voor een potpourri aan
muzikale optredens gezorgd, van klassiek tot
jazz, tot modern. Zo zie je maar weer eens hoe
alles in elkaar grijpt.

Lydwina Meerman

De laatste tijd is er nogal wat discussie rond
short stay, de verhuur van appartementen
voor een korte periode. Wettelijk is er niets
geregeld voor deze vorm van verhuur. Als
verhuur van woonruimte niet naar zijn aard
van korte duur is, zoals bij vakantiehuizen het
geval is, dan is verhuur voor een korte perio-
de niet toegestaan. 

In Amsterdam geldt tot nu toe de regel dat
woonruimte in principe niet voor een periode
korter dan 6 maanden mag worden verhuurd.
Gebeurt dat wel, dan is er sprake van woning-
onttrekking en valt de verhuur onder het ho-
telbeleid. Bij controle wordt dan gekeken of
men zich aan de brandvoorschriften houdt, of
de gasten geregistreerd worden, of er een
hotel- of pensionvergunning is en of er toeris-
tenbelasting wordt betaald. 
De praktijk wijst uit dat er met deze regels op
grote schaal wordt gesjoemeld. Huiseigenaren

die hun woning niet zelf nodig hebben, maken
grote winsten met het tijdelijk verhuren van
appartementen aan toeristen en doen daar-
mee de hotels concurrentie aan. Bovendien
wordt geen toeristenbelasting afgedragen en
lenen de appartementen zich niet voor dit
doel. Omwonenden ondervinden overlast van
deze toeristen die onbekend zijn met lokale
regels, zoals huisvuilinzameling, en vaak onbe-
hoorlijk omgaan met hun buren. Het verhuren
van woningen aan toeristen maakt het ook
moeilijker voor gewone woningzoekenden om
aan de bak te komen. Om die reden zijn we
tegen het verschijnsel short stay.

Als u merkt dat woningen regelmatig door
vreemden worden betrokken voor korte perio-
den, willen we graag dat u dit meldt aan het
Wijksteunpunt Wonen in uw buurt zodat we
kunnen nagaan of er sprake is van overtreding
van de regels en we zo nodig in actie kunnen
komen. U kunt de (vermeende) misstanden
melden bij de woonspreekuren in de Jordaan
en Gouden Reael (zie voor adressen en ope-
ningstijden achterop deze krant) of per e-mail
aan centrum@wswonen.nl

Huurdersvereniging Centrum

Onlangs publiceerde het Amsterdamse
Speculatie Onderzoeks Kollektief (SPOK) een
rapport getiteld ‘De waarde van de heren van
Amsterdam’. Daarin wordt de cruciale, maar
vaak onderbelichte verbinding tussen de
schimmige wereld van vastgoedspeculatie en
de 'bovenwereld' aan de kaak gesteld. 

Door de praktijk van die verbinding te belich-
ten – waarbij een ogenschijnlijk respectabel
bedrijf een pand opkoopt, splitst en de etages

tegen hoge prijzen aan bewoners verkoopt om
de door speculatie ongeschroefde marktwaar-
de van dat pand te rechtvaardigen – wil SPOK
de aandacht vestigen op deze buitensporige
prijsopdrijving. 
Het rapport noemt voorbeelden van zoge-
naamde ABC-constructies. Daarbij wordt het
vastgoed voor een steeds hogere prijs doorver-
kocht zonder dat er in het betreffende pand
ook maar een cent wordt geïnvesteerd. Het
Amsterdamse ‘splitsingsbeleid’ maakt deze
wantoestanden mogelijk. 

Sinds september jl. kunnen panden niet meer
in alle Amsterdamse stadsdelen gesplitst wor-
den in appartementsrechten. Hierdoor is een
speculatieve run ontstaan op panden waar
nog wél een splitsingsaanvraag op rust. Vooral
deze panden komen nu in de speculatiemolen
terecht. De zittende huurders worden onder
(zware) druk worden gezet om met een kleine
verhuiskostenvergoeding hun woning te verla-
ten. Door een eind te maken aan de over-
draagbaarheid van splitsingsaanvragen bij ver-
koop, kan aan deze speculantenhandel een
halt worden toegeroepen. 

Het rapport ‘De waarden van de heren 
van Amsterdam’ kunt u downloaden op:
www.speculanten.nl/node/105
Meer informatie, e-mail: spok@squat.net

Short stay, 
wat moeten we
daar mee… 

Vastgoedspeculatie
met een ’beschaafd gezicht’

Voor alle problemen 
over uw gehuurde

woon- en/of bedrijfsruimte

Gematigde (vaste uur)tarieven
Ook pro-deo zaken

Gratis huurspreekuur

Keizersgracht 747-K
www.prworp.nl

020-3207022

PROBLEMEN 
MET UW VERHUURDER?

Bel advocatenkantoor
Advocatuur in Huurrecht

Mr. P.R. Worp

De Goudsbloemstraat,  versierd t.g.v. de  Wereldkampioenschappen voetbal 2006
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Anne Lize van der Stoel 

‘Politiek is het mooiste dat er is’

Henny - We zitten niet meer bij de beste 
96 van Europa.
Eddy - Huh?
Henny - Tel maar op... Champions League en
Uefa Cup deelnemers. En daar zit Ajax niet bij.
Eddy - Heb je nog meer gezellige opmerkingen?
Henny - Toch is het zo. En ze wilden struc-
tureel bij de beste zestien horen. Van Europa...
Eddy - Ja. Nu zijn we een soort Hjk Helsinki...
Henny - Dinamo Minsk... FC Basel...
Eddy - Laten we onszelf nou niet gek maken. 
Het is over... het is mooi geweest. 
Van de week nog dvd gekeken van ’95...
Champions League en de wereldcup.
Henny - Twaalf jaar geleden. Wereldkampioen
voor clubs.
Eddy - In het bedrijfsleven zouden ze dat geen
stijgende lijn noemen.
Henny - Wel een nieuwe sponsor.
Eddy - Ajax is sterk in de afdeling driedelig
grijs.
Henny - Mischien moeten ze dat volgend jaar
als uit-tenue nemen.
Eddy - Mooie stropdas erbij. En ze zijn er weer
klaar voor. Laat Real Madrid maar komen…
Henny - Daar spelen we niet meer tegen.
Eddy - Hoogstens op het Amsterdam toernooi.
Henny - Zou leuk zijn… weer een keertje
Wesley.

Henny Cruyff 
& Eddy Terstall 
zitten weer eens
in de kroeg

Van der Stoel komt uit een gezin met zes kin-
deren. Als de op een na jongste volgde ze
geïnteresseerd de debatten die haar vader
thuis met haar oudere broers aan de eettafel
hield. ‘Dat ik geacht werd geen mening te kun-
nen hebben als een van de kleintjes, motiveer-
de me natuurlijk enorm om de krant te gaan
lezen en me te verdiepen in de politiek.’
Meteen na haar opleiding aan d’ Witte Lelie in
Amsterdam, waar ze Nederlands en Engels stu-
deerde, rolde Van der Stoel in de politiek. ‘Ik
begon als medewerkster van Kamerleden,
daarna heb ik een aantal jaren in de Emanci-
patieraad gezeten en was ik actief in de ge-
meentepolitiek.’ Ook het Kamerlidschap lonk-
te al snel. De combinatie van landelijke en ge-
meentelijke politiek heeft ze als een groot
voordeel ervaren. ‘Het is prettig die wisselwer-
king te hebben, je weet wat er landelijk is af-
gesproken, daarnaast staat het Haagse soms
wel eens ver af van de dagelijkse praktijk en
dan kun je aangeven dat iets helemaal niet
speelt op plaatselijk niveau.’

Homomonument
Tijdens haar raadslidmaatschap- en Kamertijd
heeft ze de homo-emancipatie altijd een warm
hart toegedragen. ‘Ik geloof dat er in de jaren
‘80 veel bereikt is op dat gebied, denk maar
eens aan de eerste fase van de openstelling
van het homohuwelijk of de toegankelijkheid
van verzekeringen voor partners van hetzelfde
geslacht. Een aantal malen hadden we subsidie
aangevraagd voor een homomonument. Deze
werd telkens door de toenmalige minister
Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur afgewezen met het argument dat
WVC geen monumenten subsidieert. Totdat ik
in een krant las dat er, met WVC-subsidie, een
borstbeeld van Marcus Aurelius gemaakt
werd. Met het krantenartikel en de afwijzin-
gen van Brinkman in de hand is er toen via de
Kamer toch een ton geregeld voor het
Homomonument. Nu zou zo’n afwijzende re-
actie van een minister op dergelijke gronden

ondenkbaar zijn. Dan zeg ik dat er toch een
omslag in het denken heeft plaatsgevonden.’
Het huidige geweld tegen homo’s, vooral in
Amsterdam, baart ook Van der Stoel zorgen.
‘De politie is de laatste jaren veel te laks ge-
weest als er aangifte werd gedaan. Momen-
teel gaat dat trouwens wel beter. Verder zou
er meer gebruik gemaakt kunnen worden van
cameratoezicht, bijvoorbeeld in de Reguliers-
dwarsstraat. De buurtrechercheur zegt: Anne
Lize geef mij camera’s, en ik pak ze zo! Het be-
langrijkste is overigens dat je helder bent in de
boodschap dat we geweld niet tolereren.’ 
Bang voor te veel camera’s is ze echter niet: ‘Je
weet dat ze er zijn en als jij je normaal ge-
draagt gebeurt er niks. Na de installatie van ca-
mera’s op de wallen is de criminaliteit met 60
procent afgenomen. Dus het werkt, niet alleen
preventief maar ook als je bewijsmateriaal
moet hebben.’

Stadsdeel Centrum
Als eerste ‘burgemeester’ van het in 2002 op-
gerichte stadsdeel Amsterdam-Centrum heeft
ze aan de wieg gestaan van een grote reorga-
nisatie. ‘De eerste jaren, en dan spreek ik over
2002/2003, was het echt puinruimen. Er moest
20 miljoen bezuinigd worden. Dat hebben we
vooral bereikt door intern de organisatie effi-
ciënter te maken. Dan moet je denken aan
soms pijnlijke maatregelen, zoals een vacature-
stop en het schrappen van functies. Maar we
hebben die bezuinigingen in ieder geval niet
gerealiseerd door de lasten te verhogen. Dat
zou een zwaktebod zijn geweest. Aan het
einde van de vorige periode waren de finan-
ciën op orde. De begroting voor 2008 was
daardoor een fluitje van een cent; vrijwel alle
wensen konden opgenomen worden.
Tegelijkertijd zijn de kosten van veel projecten
echt gigantisch: het opknappen van de ‘rode
loper’ vanaf het CS tot het Weteringcircuit kost
bijvoorbeeld 40 miljoen. Er moet zo enorm
veel geïnvesteerd worden in de binnenstad.
Daardoor lijkt het heel klein wat je doet. Maar

In september is Anne Lize van der Stoel afgetreden als VVD-wethouder van 
het stadsdeel Centrum. Dit na een conflict binnen de coalitie over onder andere 
de verhuur van appartementen voor periodes korter dan 2 maanden, de zogeheten
short stay. Inmiddels heeft ze de laatste zaken overgedragen aan haar opvolger 
en is ze bezig na te denken over haar toekomst. Wie is deze rasbestuurder, 
die het meest genoot van het debat met de mensen uit de buurt, en wat heeft 
ze betekend voor de Jordaan?
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als je alleen al naar de laatste jaren kijkt, is er –
ook voor de Jordaan – veel bereikt.’
‘De discussie over het openen van de grachten
heeft, los van het resultaat en de manier waar-
op het gegaan is, in ieder geval een ‘Plan van
aanpak Jordaan’ opgeleverd. De Rozengracht
gaat op de schop. Er zijn straatmanagers aan-
gesteld. Voor het opknappen van de straten en
trottoirs van de Palmgracht is eindelijk geld
beschikbaar. Het parkeervrij maken van straten
in de Jordaan vordert langzaam maar gestaag.
Voor de Westerstraat bestaan plannen. Ook
zijn alle black spots (plaatsen waar veel onge-
lukken gebeuren) in de Jordaan binnenkort
aangepakt. Maar het meest trots ben ik toch
op het feit dat veiligheid een echt politiek
thema is geworden. Kijk maar naar de huidige
aanpak van de wallen.’

Vaak wordt er gezegd, ook vanuit de gemeen-
teraad, dat een apart stadsdeel voor de bin-
nenstad van Amsterdam overbodig is. Heeft
het stadsdeel Centrum in zijn huidige vorm wel
bestaansrecht? ‘Het stadsdeel is erg nuttig ge-
bleken. De achtereenvolgende colleges van de
gemeente, met of zonder VVD, hadden immers
nooit belangstelling voor de binnenstad. Maar
het centrum heeft toch meer dan 80.000 inwo-
ners. Hun belangen en die van ondernemers
worden nu beter afgewogen. Dus voor op-
heffing ben ik niet zo bang. Wel kun je jezelf
de vraag stellen of het niet beter is een aantal
kleine westelijke stadsdelen samen te voegen,
zodat ze slagvaardiger kunnen opereren.’

Toeristen
Bij hoogtepunten hoort natuurlijk onvermijde-
lijk een dieptepunt. Na lang nadenken noemt
Van der Stoel het neerleggen van haar functie.
‘Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar
het was noodzakelijk. De discussies werden
niet meer goed gevoerd. Op een gegeven mo-
ment ga je jezelf dan afvragen of je de kiezer
met dit beleid nog recht in de ogen kan kijken.
Ik vond dat ik dat niet meer kon. We waren
het binnen de coalitie niet meer eens over de
richting die de binnenstad op moest. Dan moet
je denken aan het terrassenbeleid, goede ope-
ningstijden voor de horeca, meer hotels en
short stay-mogelijkheden, de bouw van par-
keergarages. Kortom, een variëteit. We zijn
immers wel de hoofdstad van Nederland, en
geen slaapstad. Het beleid remde de economi-
sche groei van de binnenstad. Zomaar roepen:
‘Ik wil geen toeristen zien’ werkt niet. Zij bren-
gen immers ook inkomsten mee en zorgen
voor werkgelegenheid, juist voor mensen aan
de onderkant van de samenleving. Denk aan al
die werknemers in hotels en horeca. Toeristen
geven ook die kleine zaakjes in de Jordaan be-
staansrecht. De stad Amsterdam wil terug in
de top 5. Dan heb je toeristen nodig, maar ook
voorzieningen als parkeergarages en hotels.
En je moet investeren in veiligheid.’
Volgens Van der Stoel is de essentie van het
conflict dan ook ‘de tegenstelling tussen het
eilanddenken en het grootstedelijk denken’.
Ook vindt ze dat er te weinig oog is voor de
middenklasse in de binnenstad. ‘Els Iping zei
altijd: ik wil geen stad voor rijke stinkerds. Dat
wil ik ook niet, maar het is een feit dat er te
veel sociale woningbouw is in de binnenstad.
Die jaagt de middenklasse de stad uit.
Natuurlijk, sociale woningbouw moet. Maar
als je doelgroep daarvoor kleiner wordt, dan
moet je het aantal woningen voor die groep
bijstellen. Niet langer de middeninkomens weg-
jagen, maar juist hen ook woonruimte bieden.’

Signaal
Dat de VVD toch door is gegaan met de coali-
tie is een keuze van de fractie. ‘Er is grote druk
geweest vanuit de Centrale Stad om de coalitie
in stand te houden. En mijn aftreden was een
signaal. De praktijk zal moeten leren of de 
coalitiepartijen nu inderdaad de ogen open
zijn gegaan. Mocht dat zo zijn, dan is dat een
stap voorwaarts.’
‘Ik zal het politieke debat overigens erg mis-
sen. En, sommigen zullen dat misschien moei-
lijk geloven, ook de gesprekken in de buurt.
Ook al stond je lijnrecht tegenover elkaar, er
was altijd de uitdaging een brug te slaan naar
de ander. De betrokkenheid bij de buurt is in
de Jordaan toch enorm. De laatste weken heb
ik me veel beziggehouden met het afronden
van politieke zaken, ik heb mijn archief op
orde gebracht en wil mijn adressenbestand
gaan rangschikken. Of ik terugkom in de poli-
tiek, weet ik nog niet. Ik heb een aantal af-
spraken en wil ook mijn eigen ideeën verder
uitwerken. Het is overigens goed om even af-
stand te nemen en het rustig aan te doen.’

Albert Stavast
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punten hanteerden die voor ons buurtbewo-
ners nieuw waren en waarmee wij NIET ak-
koord waren. Het gaat om een drietal zaken.
In 1998 is in nauwe samenwerking tussen
ambtenaren en buurt een ontwerp gemaakt
voor de herinrichting van het Haarlemmer-
plein. Dit ontwerp is bestuurlijk vastgesteld 
en is voor ons nog steeds het uitgangspunt
voor de toekomstige inrichting. In dit ontwerp
zijn duidelijke uitgangspunten geformuleerd
ten aanzien van het verkeer en de maaiveld-
inrichting. Dit heeft geleid tot een helder,
overtuigend en consistent ontwerp dat door
de buurt wordt omarmd. De ambtenaren
verwezen dit ontwerp naar de prullenmand.
Er moest per se over een nieuw ontwerp 
worden gepraat.

In tegenstelling tot 1998 werd het gebied van
de herinrichting nu beperkt tot het gebied
direct vóór de nieuwbouw. De omgeving van
de Haarlemmerpoort (óók Haarlemmerplein)
en de verkeerscirculatie blijven ongewijzigd!
Aanpassing van de verkeerssituatie, zoals in
het ontwerp 1998 was onbespreekbaar.

Van ‘bovenaf’ bleek opeens opgelegd dat er
én een fontein én een standbeeld van Van
Lennep op het plein zouden moeten komen.
Op aandringen van de ambtenaren is er wel
gepraat over een nieuw ontwerp, maar dat
heeft ons niet kunnen overtuigen. Zo zijn er
geen stedenbouwkundige en verkeerskundige
uitgangspunten geformuleerd voor dit ont-
werp, is het idee van een fontein vertaald in
een waterpartij met 2 ‘waterbakken’ midden

Aan het Dagelijks Bestuur 
van het stadsdeel Amsterdam-Centrum
c.c. de stadsdeelraad Amsterdam-Centrum

Amsterdam, 19 september 2007 

Geachte Dames,
De Wijkraad Jordaan & Gouden Reael heeft
d.d. 17 september 2007 besloten dat onder-
staande tekst die is opgesteld door de leden
van de Klankbordgroep Haarlemmerplein, na-
mens de Wijkraad aan U wordt toegezonden.
‘Ondergetekenden hebben deelgenomen aan
de bijeenkomsten van de Klankbordgroep
Haarlemmerplein die op initiatief van het
stadsdeel hebben plaatsgevonden. Aan de
orde was de herinrichting van het plein na
voltooiing van de nieuwe bebouwing eind
2009. Deze bijeenkomsten hebben plaatsge-
vonden in 2006 (de laatste was 5 sept. 2006). 
Recentelijk hebben wij een brief ontvangen
(d.d. 13 juli 2007) van Marco de Boer, project-
manager openbare ruimte, waarin hij een
afrondende bespreking aankondigt. Tevens
stelt hij in zijn brief: ‘Het toekomstig pleinont-
werp is in onze overleggen uitvoerig aan de
orde geweest. Zowel het oude ontwerp uit
1998 als het voorstel van het stadsdeel voor
een nieuw pleinontwerp zijn uitvoerig aan de
orde geweest.’

Met klem willen wij erop wijzen dat wij het
niet eens zijn met deze voorstelling van
zaken. Van het begin af heeft het overleg te
lijden gehad onder het gegeven dat de amb-
telijke gesprekspartners een aantal uitgangs-

Open brief Wijkraad Jordaan & Gouden Reael

Buurt en ambtenaren oneens
over Haarlemmerplein 

op het plein, en is het plein alleen maar bena-
derd als een verblijfsgebied, waardoor de
verkeersfunctie voor doorgaande voetgangers
en vooral voor het drukke fietsverkeer niet
goed is geregeld.

Onze conclusie is dan ook: uithuilen en op-
nieuw beginnen! Daarbij stellen wij voor om
de volgende uitgangspunten te hanteren:
Het gehele gebied van het Haarlemmerplein
tot aan het water van de Singelgracht, dus
inclusief de Willemsbrug, het gebied rond de
Haarlemmerpoort en het paardenweitje
wordt in de planvorming betrokken.

De verkeerscirculatie maakt een integraal
onderdeel uit van de planvorming. Dit is des
te belangrijker omdat in de komende jaren
ook de herinrichting van de Marnixstraat weer
op de rol staat. Dit biedt goede kansen om
een samenhangend plan te maken om de
verkeerssituatie voor openbaar vervoer, fiet-
sers en voetgangers in een groter gebied te
verbeteren. Naast de verblijfsfunctie moet ook
de doorgaande voetgangersroute over het
Haarlemmerplein worden meegenomen.
Overigens heeft het stadsdeel Westerpark al
een voorschot genomen op een nieuwe situ-
atie waarbij fietsers via een logische route aan
de zuidzijde van de Willemsbrug van en naar
de Staatsliedenbuurt kunnen rijden.

Het vastgestelde ontwerp uit 1998 moet uit-
gangspunt zijn voor de verdere gedachtevor-
ming. Waterpartij en/of standbeeld zijn hoog-
uit mogelijkheden, geen van bovenaf opge-
legde eisen.

Tot slot willen wij nog wat afsluitende 
opmerkingen maken. 
Recentelijk is een proef van een jaar gestart
om op woensdag een boerenmarkt op het 

Haarlemmerplein te houden. Wij hopen dat
deze markt een succes wordt. De inrichting zal
dus rekening moeten houden met een markt.
De openbare ruimte kan dus beter niet onder-
broken worden door obstakels.

In de door het stadsdeel gepresenteerde plan-
nen is sprake van een enigszins verhoogd
maaiveld. Wij vinden dat dit geen consequen-
ties behoort te hebben voor de toegankelijk-
heid van het plein en het nieuwe bouwcom-
plex voor gehandicapten en ouders met kin-
derwagens. Dit mede in verband met het
noodzakelijke gemaksverkeer tussen de 24
Wibo-woningen in de nieuwbouw en de zorg-
instelling De Rietvinck in de Vinkenstraat.

Tot onze verbazing is in het Meerjarenplan
Fiets het Haarlemmerplein niet als knelpunt
opgenomen. Dit is een omissie die hersteld
moet worden.
Vanuit de buurt is het project Haarlemmer-
plein, bestaande uit én nieuwbouw én maai-
veldinrichting, altijd als één samenhangend
geheel beschouwd. Vandaar dat wij deze brief
aan uw college in zijn geheel richten. Graag
willen wij met een vertegenwoordiger van uw
DB overleggen over het vervolg voor het
Haarlemmerplein, bijvoorbeeld bij de eerstko-
mende vergadering van de Klankbordgroep.
Dan kan ook de functie en status van de
Klankbordgroep aan de orde komen.

De leden van de buurtgroep
Haarlemmerplein: Piet Alberts, Roel
Beugeling, Arie van Dok, Meri Barends, Ria
Takens, Fred Lechner, Saar Muller, Leny van
Vliet-Smit, Paul Gofferjé, Fokko van der Zee,
Dick van der Heijden.

Hoogachtend, 
Wijkraad Jordaan & Gouden Reael
Leny van Vliet-Smit, voorzitter

In de vorige editie van Jordaan&GoudenReael
stond een stuk van Fjodor Molenaar over 
de herinrichting van de Marnixstraat. 
Als bewoner van deze straat hoop ik dat na
alle vorige pogingen er nu echt werk
gemaakt wordt om ‘racebaan’ Marnixstraat
veiliger en mooier te maken. 

Wie je ook willekeurig vraagt om de lelijkste
straat van de stad te noemen, de Marnixstraat
staat altijd in de top drie. Onterecht, want aan

beide kanten staan oude, gerenoveerde en
nieuwe mooie woonblokken. Het invoeren van
éénrichtingverkeer vanaf het Haarlemmer-
plein, het bereikbaar houden van de zijstraten
in de Jordaan, vrije fietspaden, groen en ver-
lichting die de Marnixstraat bij de Jordaan
doen aansluiten en bij het straks mooie
Haarlemmerplein... Prima plan!

Gerard Lohuis
Bewoner Marnixstraat-Noord

Half september kregen de omwonenden van
de Rozengracht en de Marnixstraat een brief
van stadsdeel Centrum over de komende
herprofilering van het kruispunt ter plaatse.
In deze brief werd vermeld dat het kruispunt
Rozengracht-Marnixstraat opnieuw ingericht
zou worden en van nieuwe tramrails zou
worden voorzien. Daarnaast werd ook een
verbod om daar ‘af te slaan’ aangekondigd. 

vanaf de Tweede Hugo de Grootstraat, niet
rechtsaf de Marnixstraat in mag. Dat verkeer
probeert dan via Lijnbaansgracht, Bloemstraat
en Akoleienstraat de Rozengracht op te gaan.
En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Inspraakronde
De gemeente wil nu de verkeersdruk wegha-
len bij de Marnixstraat, een brede verkeersa-
der langs de Jordaan, om die druk vervolgens
te leggen bij de smalle straatjes in de Jordaan.
Dat is geen goede ontwikkeling, want die
heeft juist een tegenovergesteld effect!
Daarnaast is het natuurlijk onhandig en onno-
dig om afslaan bij het kruispunt Rozengracht-
Marnixstraat te verbieden. 
Tijdens een inspraakronde waren er veel be-
zwaren van belanghebbenden tegen dit ‘af-
slagverbod’. Er waren niet alleen mondelinge,
maar ook twaalf schriftelijke inspraakreacties.
Van die twaalf waren er negen tegen en drie
vóór het ‘afslagverbod’. 
Eén van die voorstanders was de Fietsersbond,
waarvan een afgevaardigde zitting had in de
door het stadsdeel ingestelde projectgroep die
de gewraakte plannen maakte. Een andere
voorstander was iemand die hoe dan ook
tegen alle autoverkeer is. De derde voorstan-
der was iemand die graag groenvoorzieningen
op het kruispunt wil zien verschijnen. De meer-
derheid zou dus graag de mogelijkheid om af
te slaan willen behouden

De vraag of en in hoeverre het stadsdeel een
juiste belangenafweging heeft gemaakt, is
hier zeker op zijn plaats. Toch werd het besluit
op 2 oktober jl. genomen door het dagelijks
bestuur van stadsdeel Centrum. Hier is actie
geboden. Belanghebbenden beogen een ’te-
genoffensief’ in de vorm van bezwaarschriften
en inspreken bij het stadsdeel. Wie ook tegen
dit heilloze plan is, kan zich bij hen aansluiten.
Uiterlijk 12 november moeten de bezwaar-
schriften bij het stadsdeel ingediend zijn. Heeft
u hulp nodig bij het opstellen van een eigen
bezwaarschrift, neem dan contact met ons op. 
De werkzaamheden zullen nu nog moeilijk
tegen te houden zijn, maar een gewonnen be-
zwaarprocedure tegen het ‘afslagverbod’ zal
dat verbod weer ongedaan moeten maken. 

Valentijn Nilsson, namens ‘Plein-Vink’, 
e-mail: PleinVink@Gmail.Com
Marjolein Bakker en Léon Toepoel, 
bewoners Bloemstraat, 
e-mail: l.toepoel@chello.nl

Geen ‘afslagverbod’ bij kruising
Rozengracht/Marnixstraat!
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Het stadsdeel wil meteen van deze gelegen-
heid gebruik maken om het kruispunt ‘veiliger’
te maken, vooral voor fietsers en voetgangers.
Daar is natuurlijk niets mis mee, want dat vin-
den de meeste omwonenden een heel goed
idee. De kruising is inderdaad zeer gevaarlijk.
Wat niet zo’n goed idee is: in dit nieuwe plan
wordt het ook verboden om vanaf de Rozen-
gracht rechtsaf de Marnixstraat in te slaan.
Als dat niet meer mag, zal veel sluipverkeer
ontstaan, o.a. op de Lijnbaansgracht. Auto-
mobilisten zullen voor zo’n sluipweg kiezen,
om dan via de Marnixstraat hun weg toch nog
te kunnen vervolgen. Maar op de Lijnbaans-
gracht zullen ze dan vaak hopeloos vast
komen te zitten, want ze mogen daar niet
rechtdoor rijden en worden zo gedwongen bij-
voorbeeld de Bloemstraat in te gaan, om ver-
volgens het spoor bijster te raken. Dit leidt tot
een onveilige en onprettige woonomgeving!
Vooral omdat omwonenden nú al te maken
hebben met veel sluipverkeer dat, komende

Herinrichting Marnixstraat

De bouw van de parkeergarage op het Haarlemmerplein vordert gestaag, dat wil
zeggen: het gat dat er gegraven wordt, wordt steeds dieper. Door een recente uit-
spraak van de rechtbank over de bouwhoogte van het complex moet het bouwplan
waarschijnlijk bijgesteld worden. Intussen ligt de planvorming voor de inrichting
van het toekomstige plein al een jaar stil. Het stadsdeel heeft de ‘Klankbordgroep
Haarlemmerplein’, een groep buurtbewoners die meedenken over de vorm en de
functies van het toekomstige plein, in september van het vorig jaar voor het laatst
bijeengeroepen. Over de tot dan gemaakte resultaten was men in de klankbord-
groep niet tevreden. Tijd om namens de wijkraad het dagelijks bestuur van het
stadsdeel een brief te sturen.
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Fietsersbond: 
‘Maak Marnixstraat autoluw’ 

De wens de Marnixstraat te verbeteren is niet
nieuw. Al in 1983 bestempelde de gemeente-
raad de binnenring (Sarphatistraat, Wetering-
schans en Marnixstraat) tot hoofdroute voor
fietsers. Grote stukken zijn sindsdien veiliger
en prettiger ingericht, behalve de noordelijke
Marnixstraat. Het stadsdeelbestuur propageert
de aanleg van fietsstroken. Daar valt volgens
ons nauwelijks heil van te verwachten. Zonder
aanvullende maatregelen dreigt een averechts
effect: fietsstroken creëren schijnveiligheid 
en nodigen automobilisten uit tot harder rij-
den. Dit voorstel van het stadsdeel doet geen
recht aan de wensen van de buurt die naar
voren kwamen tijdens een informatieavond in
februari 2006. 

Buurtverkeer
Begin oktober heeft de deelraad op initiatief
van GroenLinks en de PvdA het stadsdeelbe-
stuur opgedragen de buurt meer varianten
voor te leggen. De partijen willen een daad-
krachtige aanpak. Ze willen de straat bestem-
men voor buurtverkeer; met brede trottoirs,
bomenrijen en veilige, vrij liggende fietspaden.
Zo’n aanpak is veelbelovend. Alleen het ook
geuite idee van eenrichtingsverkeer volgen wij
niet op voorhand. Het risico bestaat namelijk
dat het autoverkeer in een richting blijft voort-
jakkeren. Bovendien wordt de straat aan één
kant voor auto’s onbereikbaar, waardoor on-
nodig veel parkeerplaatsen verdwijnen. De tal-
rijke autobezitters in de buurt hebben baat bij
een afgewogen en doeltreffende variant: haal
het sluipverkeer eruit.

De Fietsersbond verlangt dat eindelijk het
doorgaand autoverkeer – zoals sinds dertig
jaar de bedoeling is – de Nassaukade neemt.
Dat kan door het maken van twee knips (af-
sluitingen) in de Marnixstraat; de eerste iets
noordelijk van de Bloemgracht, de tweede op
de brug over de Brouwersgracht. Auto’s kun-
nen de straat nog in en uit via de Westerstraat,
Nieuwe Willemstraat en het Marnixplein. Het
beperkte bestemmingsverkeer kan de rijbaan
zonder bezwaar delen met het openbaar 
vervoer. De ruimte die vrijkomt is voldoende
voor tegelijk de aanleg van fietspaden, bomen
én parkeerhavens. Alleen op het smalle stuk

Fjodor Molenaar (GroenLinks) heeft in de vorige editie van deze krant een 
lans gebroken voor een ambitieuze herinrichting van de noordelijke Marnixstraat.
Hij bepleitte de aanleg van een vrij liggend fietspad en een lommerrijke wandel-
promenade. De Fietsersbond steunt Molenaars ideeën, liefst in een variant 
met twee afsluitingen.

Inspraakplannen aanpassing 
kruising Rozengracht-Marnixstraat

Geachte Raad,
Met uw voornemen om de kruispunten in
Amsterdam (Centrum) veiliger te maken, is
natuurlijk niets mis. Hoog tijd wat deze krui-
sing betreft, zou ik zeggen, want toen wij
twintig jaar geleden in de Bloemstaat gingen
wonen, werd het links afslaand fietsverkeer
op bedoeld kruispunt jarenlang door een
halve zool geregeld. Een man waarover het
verhaal ging dat hij een tik van de molen
kreeg nadat zijn vrouw en kind daar veronge-
lukten. Vele incidenten volgden in de jaren
daarop.
Deze anekdote betreft echter het links af-
slaand fietsverkeer dat natuurlijk heel onge-
lukkig staat voorgesorteerd, met het vele
verkeer dat op centimeters afstand rechtdoor
dendert. (‘Niet wachten om linksaf te slaan
maar rechtdoor rijden naar de brandweerka-
zerne’, was ons devies.) Dat de verkeerssitu-
atie er een stuk veilig op zou worden wan-
neer het rechtsafslaand verkeer verboden
wordt, ben ik daarentegen in het geheel niet
met u eens. Dat geldt zowel het veiligheids-
element als ook het sluipverkeer. 
Als bewoner die deze weg dagelijks neemt
krijg ik niet echt het idee dat dit een sluiprou-
te is. Een sluiproute waarheen, en over hoe-
veel auto’s praten we, of liever over hoe wei-
nig, want dat zijn er echt niet veel. De
Marnixstraat fungeert als een soort ring voor
de Jordaan, waarbinnen het tenslotte vragen
om moeilijkheden is wanneer men zijn weg
door de vele zijstraatjes probeert te ontwar-
ren. De Marnixstraat ontsluit zo een heel
gebied en is tenslotte ook de doorgang rich-
ting Haarlemmer Houttuinen. 
Afsluiting is dus niet wenselijk voor de bewo-
ners en legt bovendien een extra druk op de
verkeerssituatie richting Nassaukade omdat
daar dan een zeer belastend blokje omgere-
den zou moeten worden om je weg te kun-
nen vervolgen. Een afsluiting in beide richtin-
gen van dit betreffende stukje Marnixstraat
geeft een enorme verkeersdruk in het traject
daaromheen! Wanneer de Marnixstraat wordt
afgesloten, wordt er daarmee dus geen sluip-
verkeer voorkomen maar gecreëerd, want
men zal dan ook geneigd zijn een afslag eer-
der nemen, de Lijnbaansgracht op, om vervol-
gens de Bloemstaat in gestuurd te worden om
eigenlijk nergens te eindigen. Tenslotte wordt
de verkeerssituatie vanuit het centrum mo-
menteel enorm gefrustreerd door het werk
aan de Jan van Galenstaat, die als verkeersa-
der richting Ring fungeert. De verkeershinder
zou onaanvaardbaar worden wanneer met 
dit werk begonnen wordt voordat de Van
Galenstraat weer open is. Conclusie; veiliger
maken: Ja, graag. Afsluiten: Nee, beslist niet.
Wanneer: Als het werk aan de Jan van
Galenstraat gereed is!

Drs. M.P. Fluks, bewoner en ondernemer
Bloemstraat 189

Inspraak commissie 
Openbare Ruimte en Verkeer 

Geachte commissie,
Mijn naam is Bart Winnubst. Ik woon op de
Marnixkade tussen zwembad en Haarlemmer-
plein, en ben lid van de werkgroep Meer
Groen in de Jordaan. Deze werkgroep van
Jordaanbewoners, de naam zegt het al, zet
zich in voor meer groen in de Jordaan, in alle
soorten en kwaliteiten, van geveltuinen en
zelfbeheer tot publiek groen, en heeft een
breed draagvlak in de buurt. Ik spreek hier
namens de werkgroep. 

Nu er een herprofilering van het noordelijk
deel van de Marnixstraat is gepland, en de
straat daarbij open moet voor werk aan de
rioleringen, pleiten wij voor een herziening
van het profiel die één of twee rijen bomen in
de Marnixstraat mogelijk maakt. 
De huidige straat heeft een erg onaantrekke-
lijk karakter en wordt door de meeste bewo-
ners en gebruikers ook als zodanig ervaren. Al
jaren pleiten bewoners van de Marnixstraat
voor bomen. De op stapel staande herprofile-
ring is een uitgesproken kans om deze wens
te realiseren. De beoogde variant van het
dagelijks bestuur, met slechts kleine aanpas-
singen aan het bestaande profiel, zien wij
daarentegen als een gemiste kans. Wij zouden
zeer teleurgesteld zijn als dit de enige variant
is die aan de buurt wordt voorgelegd.

De plannen van GroenLinks en de
Fietsersbond spreken ons zeer aan, want vrij
liggende fietspaden, ruime trottoirs en nadruk
op bestemmings- in plaats van doorgaand
verkeer zijn daarin uitgangspunt. Dit omdat
het, samen met bomen, bijdraagt aan een
aangename en veilige verblijfsruimte en een
schoner milieu. Ook in deze varianten is ruim-
te voor bestemmingsverkeer, parkeren en
openbaar vervoer, maar… in combinatie met
één of twee rijen bomen! Een overweging
daarbij is dat bomen in de volle grond beter
gedijen dan in bakken. Wij pleiten ervoor het
uiterste te doen om bomen in de volle grond
mogelijk te maken.

Ik hoop dat de raad bij het dagelijks bestuur
aandringt op meerdere varianten voor de
Marnixstraat, waarvan zovéél mogelijk met
bomen, zodat de buurt tot een keuze kan
komen van de variant die het meeste aan-
spreekt, en niet gedwongen wordt om één
voorliggend plan te moeten aanvechten.

Bart Winnubst

Dit is niet altijd zo geweest. Begin 2006 is 
het gedeelte van de Marnixkade tussen het
Tweede Marnixplantsoen en het Marnixplein
aangepakt door het stadsdeel. Ook daar was
ingrijpen hard nodig omdat de 23 aanwezige
bomen langs de kade door zogenaamde wor-
telopdruk het wegdek onbegaanbaar hadden
gemaakt. Een door het stadsdeel ingeschakeld
bureau beoordeelde na onderzoek de conditie
van in ieder geval een deel van de bomen 
als slecht, en achtte de overlevingskansen bij
een ingrijpende herprofilering gering. Hierop
werden dan ook twee ontwerpvarianten ge-
maakt. Eén waarbij de zeven grootste bomen
zouden worden gekapt, en één waarbij alle
bomen zouden worden vervangen. Dit was
tegen het zere been van de bewoners, die in
allerijl de buurtgroep ‘Behoud Bomen Marnix-
kade’ oprichtten.

Ontwerpvarianten
Na een drukbezochte en tumultueus verlopen
inspraakbijeenkomst stemde het stadsdeel in
met een contra-expertise op de conditie van de
bomen, die uiteindelijk uitwees dat onder be-
paalde voorwaarden alle bomen op een na
konden worden behouden. Ook werd een zo-
genaamde klankbordgroep ingesteld, waarin
leden van de buurtgroep konden meedenken
over een ontwerp van de Marnixkade met be-
houd van die bomen. De ontwerpers werden
vervolgens teruggestuurd naar hun tekenta-
fels, met twee nieuwe ontwerpvarianten als
resultaat. Na een nieuwe inspraakprocedure
werd gekozen voor de variant die ook wordt
toegepast in het deel van de Marnixkade dat
nu onder handen wordt genomen.
De Bomenstichting heeft onder de titel 

’Samenspel tussen bomen en bouwen’ een
boekje uitgegeven waarin de tien meest inspi-
rerende projecten in Nederland van de afgelo-
pen tijd worden beschreven en waarbij het be-
houd van bestaande bomen als uitgangspunt
leidde tot creatieve oplossingen bij de planvor-
ming. De herprofilering van de Marnixkade,
zoals die onder invloed van de bewoners uit-
eindelijk vorm kreeg, behoorde hier naar de
mening van een vakjury ook toe. Dit boekje is
te bestellen via: www.bomenstichting.nl.

Rob Versluijs
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

Herprofilering Marnixkade

Behoud van het groen 
staat voorop 
Alweer enkele maanden wordt aan de Marnixkade tussen het Marnixplein en het
Eerste Marnixplantsoen hard gewerkt aan een ingrijpende herprofilering. De wal-
muur wordt iets opgehoogd, kabels en leidingen worden verlegd, de straatlan-
taarns worden naar de waterkant verplaatst en in plaats van parkeren aan weers-
zijden van de rijbaan wordt het geheel zo ingericht dat er in de toekomst alleen
schuinparkeren langs de kade mogelijk is. Het trottoir wordt iets versmald. Dit alles
levert meer levensruimte voor de aanwezige bomen op, want uitgangspunt bij het
ontwerp was het behoud van deze bomen.

tussen de Bloemgracht en het Marnixplein zal
men niet ontkomen aan een keuze. Maar door
de aanwezigheid van zijstraten en kades aan
beide zijden, is de parkeerdruk hier minder
groot dan in de rest van de Marnixstraat. Met
het plan van de Fietsersbond kan de Marnix-

straat eindelijk worden wat ze eigenlijk is: een
woonstraat zonder doorgaand autoverkeer.
Zie ook www.fietsersbond.nl/amsterdam

Jan Pieter Nepveu 
namens de Fietsersbond afdeling Amsterdam 

Marnixstraat: eigenlijk woonstraat zonder doorgaand autoverkeer

Dwarsdoorsnede Marnixstraat fietsstroken plus
halfvrijliggende trambanen met 2 knips

Inspraak
herprofilering
Marnixstraat
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In deze Huizen van de Buurt kunnen bewoners
en buurtondernemers terecht met al hun vra-
gen over zorg, welzijn, wonen en de buurt.
Daar kunnen ze elkaar ontmoeten en met el-
kaar overleggen waar en van waaruit buurtac-
tiviteiten worden georganiseerd. Daar worden
bewoners en ondernemers ook geholpen en
gestimuleerd om initiatieven m.b.t. zorg voor
de buurt en voor elkaar vorm te geven. Dit kan
variëren van een buurtfeest, een opzomerdag,
burenhulp of een telefooncirkel tot het ken-
baar maken van je mening bij het stadsdeel,
over beleid, bestemmingsplannen, herprofile-
ringen etc. Het logo van het huis van de Buurt
zult u steeds vaker in deze krant aantreffen bij
aankondigingen van al deze activiteiten en
dienstverlening.

Zoals diegenen die al vaker met wijkcentrum
Jordaan & Gouden Reael, Stichting IJsterk en
de Blankenberg Stichting te maken hebben
gehad uit bovenstaande beschrijving zullen
kunnen opmaken, zal het wijkcentrum ál haar
activiteiten in het Huis van de Buurt inbren-
gen, stichting IJsterk het buurthuiswerk en de
Blankenberg Stichting het projectwerk op het
gebied van senioren en vrijwilligers. Deze acti-
viteiten zullen vanaf 2008 onder één gezamen-
lijke aansturing (met één coördinator) plaats-
vinden, waardoor we elkaar meer kunnen ver-
sterken en er nóg betere samenhang en
afstemming tussen de activiteiten ontstaan.

Dit werkplan is door stadsdeel Amsterdam-
Centum, onze subsidiegever, en door de wijk-
raad met instemming begroet.
Speerpunten voor 2008 zijn wat ons betreft:
goede afstemming van wat er in het Huis van
de Buurt te halen valt (o.a. van alle vormen
van informatie en advies), goede communica-
tie hierover met de buurt, aandacht voor socia-
le samenhang in de buurt (door gezamenlijke
activiteiten, ontmoeting en goed overleg) met
daarbij extra inspanning om nieuwe bewo-
ners, buurtondernemers, ouderen, jeugd en
kwetsbare groepen te laten meedoen, en aan-
dacht voor vrijwilligers en mantelzorgers. Het
Huis van de Buurt willen wij positioneren als
een plek van en voor buurtbewoners en –on-
dernemers, een spil in het buurtnetwerk, met
lijntjes naar allerlei organisaties op het gebied
van zorg, welzijn, veiligheid, wonen, onderwijs
en opvoeding, recreatie, kunst en cultuur,
openbare ruimte, buurteconomie, etc.

De plannen m.b.t. de huisvesting van het Huis
van de Buurt, waar ik eind 2006 in deze krant
al over schreef, vorderen helaas niet zo snel als
we zouden willen. In buurtcentrum Straat &
Dijk, de locatie van het Huis van de Buurt
Gouden Reael, zal in de eerste helft van 2008
een verbouwing plaatsvinden om e.e.a. nog
beter in te richten voor de dienstverlening en
activiteiten die daar moeten plaatsvinden. In
de Jordaan zijn we nog steeds gehuisvest in
dienstencentrum de Laurierhof (wijkcentrum,
Wijksteunpunt Wonen - waaronder Huurteam
Binnenstad, loket Zorg en Samenleven en
Blankenberg Stichting) en in buurtcentrum het
Claverhuis (Stichting IJsterk). De plannen om
met het wijkcentrum, het Huurteam, het loket
Zorg en Samenleven en de Blankenberg
Stichting in te trekken in het Claverhuis, zodat
dit het Huis van de Buurt Jordaan kan worden,
blijken wat lastiger realiseerbaar. De bovenste
verdieping van het Claverhuis, die tot 2010 ver-
huurd is, is nodig om alles in te kunnen passen.

Daarna zal ook daar nog verbouwd moeten
worden. Tot en met 2010 zal de huisvesting in
de Jordaan dus nog bij het oude blijven. Dit
neemt niet weg dat wij ook vóór 2010 zullen
streven naar goede samenwerking en een dui-
delijke plek en positie voor het Huis van de
Buurt in de Jordaan. 

Een punt van grote zorg is wel dat het stads-
deel vanaf 2009 een flinke bezuiniging hoopt
te realiseren met betrekking tot het werk dat
in het Huis van de Buurt zal worden verricht.
Het stadsdeel spreekt daarbij van een ‘efficien-
cyslag’ en een ‘herijking van de opdracht’ voor
de organisaties die in het Huis van de Buurt
deelnemen. Wij zullen proberen het stadsdeel
te overtuigen dat wij graag méér doen met de-
zelfde middelen maar dat een aanzienlijke ver-
mindering van de middelen de nekslag zal be-
tekenen voor het Huis van de Buurt nog vóór
dit goed en wel op gang is gekomen.

Tryntsje Bakkum 
voorzitter wijkcentrum Jordaan 
& Gouden Reael

Waar nodig en nuttig zal met de andere activi-
teiten van Stichting IJsterk, zoals het tiener- en
jongerenwerk, de opvoedingsondersteuning
en het speeltuinwerk en met onderwijs en bui-
tenschoolse opvang samenwerking worden
gezocht. Daarnaast zal de Blankenberg Stich-
ting met het maatschappelijk werk, het oude-
renadvieswerk en het sociaal raadswerk als
‘medebewoner’ in het Huis van de Buurt aan-
wezig zijn en met ons samenwerken, evenals
het loket Zorg en Samenleven (het gemeente-
lijk loket voor informatie en advies op het ge-
bied van zorg en welzijn) en het Wijksteun-
punt Wonen. Het Huis van de Buurt is wat ons
betreft ook de ideale plek voor een politie-
spreekuur, een juridisch spreekuur, een inbur-
geringsloket, etc.

Werkplan
In het kader van het Huis van de Buurt organi-
seerden we al gezamenlijk de seniorenmarkt
en de vrijwilligersdag, die deze maand zal
plaatsvinden, en gaven we 2 informatiekran-
ten voor vrijwilligers uit. Tevens organiseerden
we buurtpanels waar we met bewoners en
buurtondernemers overlegden over de visie op
en de behoeftes van de buurt. 
Voor 2008 hebben Stichting IJsterk, wijkcen-
trum Jordaan & Gouden Reael en de Blanken-
berg Stichting een gezamenlijk werkplan Huis
van de Buurt opgesteld waarin onze speerpun-
ten en activiteiten in 2008 worden benoemd.

Voortgang Huis van de Buurt 

De Jordaancanon vertelt het bijzondere ver-
haal hoe de buurt veranderde van drassig boe-
renland in een dicht opeengepakte fabrieks-
en volksbuurt, van toevluchtsoord voor ge-
loofsvervolgden uit Frankrijk tot broedplaats
en toneel van volksoproeren tegen armoede
en onderdrukking, van bakermat van sociale
woningbouw en sociaal werk en van veelbe-
zongen krottenwijk tot de Jordaan van nu. 
Daarbij passeren tal van thema’s die ook de
Canon van Nederland niet hadden misstaan:
de hofjes, de Woningwet, de sociale woning-
bouw, de stadsvernieuwing en het Bouwen-
voor-de-Buurt van Jan Schaefer, de oproeren,
het eerste buurthuis van Nederland en de grote
Jordaanartiesten. 

De Jordaancanon is voor € 5,- verkrijgbaar 
bij het Wijkcentrum, 1e Laurierdwarsstraat 6
en Haarlemmerstraat 132-136, 
Boekhandel Dolfijn Haarlemmerdijk 92, 
Island Bookstore Westerstraat 15, 
Oud Hollandsch Snoepwinkeltje 2e
Egelantiersdwarsstraat 2 
en in de Westerkerk. 
Met het boekje kunt u trouwens ook heerlijk
op eigen gelegenheid door de buurt zwerven.
Het wordt zelfs gebruikt om familie- en 
verjaardagen, puzzeltochten en personeels-
uitjes inhoud te geven. 

Eibert Draisma

Wandelen langs de Jordaancanon 

30 november: Sociale Opvang 

Dit jaar hebben we (ook in deze krant) teruggekeken op 50 jaar wijkcentrum
Jordaan en op 50 jaar sociale samenhang in deze buurt, uitmondend in een gezellig
en bruisend buurtfeest op de Palmgracht. Het wijkcentrum is echter ook bezig ge-
weest met plannen voor de toekomst. Zoals ik eind 2006 in deze krant schreef is het
wijkcentrum een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Welzijn
Binnenstad (nu stichting IJsterk) en de Blankenberg Stichting, om in de Jordaan en
Gouden Reael te werken in en vanuit zgn. ‘Huizen van de Buurt’. 

Beesten 
in de buurt 
In maart volgend jaar verschijnt de nieuwe
wijkgids voor de Jordaan en de Gouden
Reael. Deze wordt in samenwerking met
stadsdeel Amsterdam-Centrum gemaakt. Er
komt dus geen aparte stadsdeelgids in 2008.
Omdat we niet alleen tekst willen opnemen,
zijn we op zoek naar foto’s. 

Als onderwerp hebben we gekozen voor die-
ren in de wijk Het mooiste beestje krijgt een
plek op de voorpagina, mits duidelijk is te zien
dat de foto is genomen in onze wijk. Als uw
kat bereid is om op de Posthoornkerk te klim-
men en u neemt daar een foto van, dan maakt
die een goede kans om beroemd te worden.
Uw hond op een markant punt in de wijk mag
natuurlijk ook, maar dan wel aan de lijn. Het
hoeven natuurlijk geen huisdieren te zijn, al is
een poes op schoot terwijl u voor uw huis zit 
te genieten van de zon best kansrijk. Zwanen
in een gracht zijn bijvoorbeeld een prima
plaatje. Ook zijn we benieuwd of u de enige
mus van de Jordaan op de foto weet te ver-
eeuwigen. Verder laten we het geheel aan uw
fantasie over. 

Stuur uw foto voor 1 december naar
Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, Eerste
Laurierdwarsstraat 6, 1016 PX Amsterdam, 
ter attentie van Tine Sybesma, met vermelding
van uw naam, adres en telefoonnummer.
Digitale foto’s zijn ook welkom 
op wijkgids@jordaangoudenreael.nl 

Cursus Digitale Fotografie Gevorderden
Op woensdag 28 november start de gevorder-
dencursus Digitale Fotografie. In deze cursus
kiest de cursist zelf het thema waarin hij of zij
zich verder wil verdiepen. Elke les begint met
de bespreking van de foto-opdracht van de vo-
rige les: u moet dus rekening houden met (een
beetje) huiswerk! En uw camera meenemen,
uiteraard. Zes lessen van 19.00 tot 21.00, kos-
ten € 65,- (of € 55,- met stadspas).

Lezing ‘Positief Communiceren’
In deze lezing laat Aine Howard ons zien hoe
we doorgaans communiceren en hoe vaak we
onze relaties hierbij onbewust ‘geweld’ aan-
doen. Aan de hand van een model van
Marshall Rosenberg (‘Geweldloos Communi-
ceren’) leren we een taal die niet veroorde-
lend, moraliserend of beschuldigend is. Met
deze taal geven we de neiging tot aanvallen
en verdedigen op, zodat we ons open durven
te stellen voor wat er werkelijk in ons en de
ander leeft. De lezing bevat uitleg over ge-
weldloos communiceren en biedt aanwezigen
de kans dit model toe te passen op iets verve-
lends uit hun eigen leven. Geïnteresseerden
kunnen zich vervolgens inschrijven voor een
korte cursus, die in januari en maart 2008 start!
De lezing is gratis toegankelijk op dinsdag 20
november van 20.00-22.00 uur. 

Meer informatie over Geweldloos
Communiceren is te vinden in 
het tijdschrift Happinez (nr 3, 2007) of  
www.geweldlozecommunicatie.nl

Lezingen ‘7 wandelingen door de Jordaan’
Op maandag 3 december om 20.00 uur volgt
de derde lezing uit een serie van 7 boeiende
powerpointpresentaties van een echte Jordaan-
specialist! Minne Dijkstra vertelt met ruim 200
dia's per lezing, aan de hand van oude en
nieuwe foto’s, kaarten, plattegronden en ani-
maties over alles wat er toe doet. Zoals huis-
vesting, geschiedenis, architectuur, industrie,
woningbouw, saneringsplannen et cetera.
Iedere lezing volgt een vastgelegde route in
steeds een volgend deel van de Jordaan: dit-
maal van Laurierstraat naar Bloemstraat.
Kosten: € 2,50 (inclusief koffie/thee).

Esther Blok, 
Buurtcentrum Claverhuis 
Tel. 6248353,  Elandsgracht 70

Groenactiviteiten
wijkcentrum 
Snoeicursus en onderhoud 
stads- en geveltuinen
Een snoeicursus (theorie en praktijk) voor
groenliefhebbers en geveltuiniers in Jordaan
en Gouden Reael. De cursus wordt gegeven
door mevrouw Loes Pool en beslaat twee
ochtenden (vrij/za). Afwisselend in de Jordaan
en de Gouden Reael. Deelname is gratis. 

Vrijdag 16 november 10.30 uur
Jordaan, 1ste Laurierdwarsstraat 6. 
Informatie: Rob Versluis, tel. 6237272 of
6220514
rob@jordaangoudenreael.nl – onderwerp:
Snoeicursus vrijdag
(vervolgcursus 23 november, Haarlemmer-
straat 132, bij slecht weer 30 november)

Zaterdag 17 november 10.30 uur
Gouden Reael, Haarlemmerstraat 132. 
Informatie: Marc Hansenne, tel. 6220514
marc@jordaangoudenreael.nl – onderwerp:
Snoeicursus zaterdag
(vervolgcursus zaterdag 24 november, 
1ste Laurierdwarsstraat, bij slecht weer 
1 december)

Cursussen en lezingen Claverhuis
SketchUp Club 
‘Ruimtelijk tekenen op computer’
Leer van een echte ontwerper de kneepjes van
het vak en ontwerp je eigen droomkasteel!
Een beetje ruimtelijk inzicht en ervaring met
een computer is wel nodig. Hoe ziet jouw
droomkasteel eruit? Straks kun je het van alle
kanten, van binnen, buiten en eromheen, be-
wonderen en laten bewonderen. Ontdek je ta-
lent en word architect! Neem zelf een USB-
stick mee. De cursus start woensdag 14 novem-
ber: 6 lessen van 15.30 tot 17.30 uur voor € 40,-
of € 35,- met stadspas. Voor kinderen van 10
tot 100 jaar. Schrijf je snel in!

De enige buurt die in de Dikke van Dale staat heeft nu ook als eerste zijn 
eigen canon. Elke laatste vrijdag van de maand van vier tot half zes organiseert 
het jarige wijkcentrum in de Jordaan bijzondere wandelingen ‘Langs de
Jordaancanon’. Op 30 november voert de jubileumtocht langs oude en nieuwe 
vormen van sociale opvang.
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Een standaard geveltuin is een strook van 30
cm breed (binnenmaat) langs de gevel (lengte
is afhankelijk van de breedte van de gevel).
Wie een geveltuintje wil onderhouden, moet
rekening houden met een aantal voorwaarden:
De stoep moet breed genoeg zijn, er moet 1.50
meter doorloopruimte overblijven, ook daar
waar bomen, amsterdammertjes, lantaarnpa-
len e.d. staan. De geveltuin wordt aangelegd
door het stadsdeel; er worden smalle trottoir-
banden ingelegd en de geveltuin wordt ge-
vuld met aarde. U bent verantwoordelijk voor
het onderhoud. Gemeentelijke diensten en be-
drijven mogen geen hinder ondervinden van
de gevelbeplanting (Soms moet beplanting he-
laas worden verwijderd i.v.m. werkzaamhe-
den, zoals schilderwerkzaamheden of werken
aan de weg. Eventuele schade aan de plantjes
wordt niet vergoed).
Klimplanten mogen alleen met schriftelijke
toestemming van de huiseigenaar geplant
worden. Geen bomen. Stekelig planten moe-
ten goed gesnoeid worden en mogen niet over
het voetpad uitsteken. Geen diep wortelende
struiken. Het stadsdeel behoudt het recht de

geveltuin te verwijderen, als deze bijvoorbeeld
niet onderhouden wordt.

Voor beplanting rond schakelkasten telefonie
en aansluitingen/leidingen van energiebedrij-
ven of straatverlichting worden geen vergun-
ningen afgegeven. Tevens moet u bedenken
dat sommige klimplanten regenpijpen kunnen
beschadigen of verstopping van dakgoten en
afvoertrechters kunnen veroorzaken. Wij advi-
seren u om hierover met de huiseigenaar te
overleggen. Indien u gaat verhuizen, willen wij
graag een verhuisbericht, zodat uw geveltuin
niet onbeheerd achterblijft.
Elk voorjaar wordt in aansluiting op de aanleg
van nieuwe geveltuinen in verschillende
Amsterdamse stadsdelen een Groene Straat-
dag georganiseerd. Ook de Jordaan en de
Gouden Reael sluiten zich weer bij dit evene-
ment aan. In april 2008 wordt, in samenwer-
king met de Werkgroep Meer Groen in de
Jordaan, een Informatie- en Plantenmarkt ge-
organiseerd om de nieuw aangelegde gevel-
tuintjes een startimpuls te geven. Ook mensen
die al een geveltuin of plantenbak hebben,

kunnen voor aanvulling of herbeplanting hier-
aan meedoen. Op deze dag kunt u bij het wijk-
centrum in de Jordaan de plantenpakketten,
samengesteld door een ecologisch tuiniersbe-
drijf, voor het (her)beplanten van uw geveltuin
ophalen.

Meer informatie Groene Straatdag en bestel-
bon plantenpakketten in de februari/maart
editie van deze krant. 

Sluitingsdatum geveltuinenaanvraag: 
11 januari 2008
Onderstaande strook-met-schets kunt u stu-
ren/afgeven bij Wijkcentrum Jordaan &
Gouden Reael, tav Marc Hansenne, Haarlem-
merstraat 132-136, 1013 EX Amsterdam. U
kunt ook met Marc overleggen of de locatie
voor de geveltuin voldoet aan de voorwaar-
den, tel. 6220514. Aanvragen die na 11 januari
binnenkomen, worden door het stadsdeel niet
meer uitgevoerd in het voorjaar 2008!

Ze kregen ongelijk de mopperkonten en de
pessimisten: op zaterdag 22 september bruis-
ten en zongen de feestgangers onder een strak-

blauwe hemel op de Palmgracht. Aanleiding
tot het feest was het feit dat 50 jaar geleden
Wijkcentrum Jordaan werd opgericht. Daaraan
refereerde stadsdeelbestuurder Wil Codrington
die het feest opende.  Maar een aanleiding voor
zo’n feest zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. 

Eten, drinken, muziek! Kinderactiviteiten, be-
zocht door honderden ouders en kinderen.
Een kleine kermis met zweefmolen en kop van
jut. Een open podium met fantastische zangers
en muzikanten. En niet alleen het Jordaanlied.
Er was reggae en folkmuziek. Pop en zigeuner-
jazz. Namen noemen we maar niet. Dat wordt
weer zo’n lijst, en daar houdt de eindredactie
niet van. Wel willen we alle vrijwilligers, 
zangers, muzikanten, mensen van de techniek,
de catering, het KNMI en niet te vergeten 
de sponsors  bedanken voor een prachtige dag
op de Palmgracht. Volgend jaar weer, gewoon
omdat het leuk was!

Dick van der Heijden

Aanvraag geveltuin 
Jordaan & Gouden Reael 

  

 
  

 
  

  
 

  

Bewoners die komend voorjaar een geveltuin voor hun woning willen, kunnen 
nu een aanvraag indienen. Eenmaal per jaar (maart) wordt een geveltuinenronde
gehouden, zodat alle geveltuintjes medio april aangelegd zijn. De aanvragen 
die de reglementaire toets van sector Openbare Ruimte doorstaan, gaan naar de 
stratenmakerij ter uitvoering. Alle nieuw aangelegde geveltuinen worden plantrijp
afleverd, d.w.z. voorzien van bemeste tuinaarde. Er zijn voor de aanvrager geen
kosten aan verbonden.

Al geruime tijd wordt De Rietvinck in de
Vinkenstraat bewoond door een anti-kraak-
groep. Het valt de buurtbewoners op dat er
nog geen bouwactiviteiten plaatsvinden en
zij hebben daar hun verontrusting over uitge-
sproken bij het wijkcentrum. Het lijkt Osira
(voorheen Fontis ) een goede zaak om via
deze krant de buurt te informeren over de
stand van zaken. Osira hoopt hiermee de
ontstane onrust weg te kunnen nemen.

Er is een forse vertraging opgetreden om meer-
dere redenen. Alhoewel de procedure voor de
aanbesteding van de verbouwing van De
Rietvinck aan de gang is, neemt dit meer tijd in
beslag dan aanvankelijk gedacht werd. Op dit
moment is de bouwmarkt zodanig overspan-
nen dat het moeilijk is om een bouwonderne-
mer te vinden die voor een redelijke en betaal-
bare prijs het project wil aannemen. Mede
hierdoor waren budgettaire problemen ont-
staan die veel tijd voor onderhandelingen op-
eisten. Deze problemen veroorzaken een ver-
traging in de bouw waardoor oplevering niet
voor eind 2008 begin 2009 verwacht wordt. Op
dit moment is de bouwafdeling van Osira nog
in gesprek met twee aannemers. Zodra er een
definitieve planning is, zal daarover bericht
worden.
Gebeurt er dan helemaal niets? Toch wel, er is
een projectgroep actief die samen met de ar-
chitect bezig is om alles op het gebied van in-
richting te ontwikkelen. Dan praten we over
behang tot en met de keuken, badkamer etc.
De besluitvorming hierover is al in een verge-
vorderd stadium. In het eerste kwartaal van
2008 zullen er gesprekken plaatsvinden met
ex-bewoners van De Rietvinck, die hebben
aangegeven terug te willen keren na de ver-
bouw. Dit zal ook gebeuren met de vroegere
medewerkers van De Rietvinck. 

Philip van der Plas

Naam: _________________________________________

Adres:   _______________________________________

Postcode:_____________  Tel.: ____________________

Datum aanvraag:______________________________

Schets hieronder de gewenste geveltuin (plattegrond
locatie); elk vakje stelt een stoeptegel voor (30 x 30cm);
plaats van de deuren, ramen, regenpijpen, obstakels en
stoeprand schetsmatig aangeven a.u.b. In de regel mag 
de geveltuin slechts 1 stoeptegel (bruto) diep zijn.

Ik wil graag een geveltuintje
voor mijn woning

✃

Ja

‘Ach, daar krijg je de mensen niet meer warm
voor. Vroeger kon dat, toen werd er nog 
gedanst en gezongen op straat. Dat heb je niet
meer, hè. Tegenwoordig is iedereen op z’n eige.
D’r is toch geen buurtgevoel meer. Je kent je
eigen buren niet eens, als ze je al kan verstaan.’ 

Feest op de Palmgracht

Nieuws 
van De Rietvinck
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Terwijl ze aan tafel plaatsneemt in haar met
licht overgoten woonkamer, zet haar man
Willem, kunstenaar van beroep, thee. Overal
in huis hangt kunst. ‘Door de jaren heen verza-
meld.’ De lichtval in huis door een raam in het
plafond vindt ze prettig. Ze wonen nu vijf jaar
in deze parterrewoning, een voormalige druk-
kerij. Hun enige dochter woont in Amstelveen. 

Lesgeven
Margaret Roovers begon haar carrière als do-
cente Nederlands op 24-jarige leeftijd. ‘Ik heb
33 jaar lesgegeven aan havo- en vwo-leerlin-
gen in Amstelveen. Daarnaast heb ik nog tien
jaar trainingen in gedragsvaardigheid gegeven
aan mensen die schoolleider willen worden.
Maar toen moest ik daarmee ophouden.’ 
Margaret werd namelijk geveld door een paar
ernstige ziektes, iets waar ze liever niet te veel
over praat. ‘Het was in ieder geval heftig ge-
noeg om met dat werk te stoppen.’ Rond die
tijd, in 1997, attendeerde een vriendin van de

oud-docente haar op het seniorennieuws. ‘Ze
hadden nog iemand nodig die stukjes wilde
schrijven voor de wijkkrant. Zodoende dus.’
Naast haar werkzaamheden voor de krant
heeft de inmiddels 67-jarige Roovers nog aller-
lei andere bezigheden, onder meer als be-
stuurslid voor het Huurteam Binnenstad. Ze zit
nog steeds in de Projectgroep Senioren en
draait regelmatig mee in het dagelijkse woon-
spreekuur van het wijkcentrum in de Jordaan.
‘Wonen gaat me erg aan het hart’, zegt ze
daarover. ‘Ik vind het verschrikkelijk als ik hoor
dat ouderen hun huis uit worden gepest door
de huisbaas. Dan zet ik me graag voor hen in.’
Voor de krant heeft ze hele series artikelen
over wonen voor ouderen geschreven. Volgens
haar zijn er van ‘zelfstandig wonen’ tot ‘ver-
zorgingshuis’ nog zo veel tussenvormen. 

In het verleden heeft Margaret Roovers samen
met de projectgroep de Stichting Ontmoetings-
ruimte Ouderen Jordaan (SOOJ) opgericht.

Margaret Roovers stopt met Seniorennieuws

Oog voor duidelijke
schrijftaal, geen blabla
Na tien jaar stopt vrijwilligster Margaret Roovers met haar werkzaamheden 
voor buurtkrant Jordaan&GoudenReael. Zevenmaal per jaar schreef de oud-docente
Nederlands haar stukken voor senioren in het hele westelijke gebied van de
Amsterdamse binnenstad. Haar werkzaamheden voor de Projectgroep voor
Senioren houdt ze voorlopig nog aan. ‘Eén voor één, hè?’ Een goedlachse vrouw 
die liever geen interviews geeft – maar vooruit, voor deze keer dan… 
Zij blikt terug op het afgelopen decennium. 

De Island Bookstore is jarig. Al 25 jaar is deze
boekwinkel een begrip in de Jordaan. Eerst in
de Tweede Tuindwarsstraat en sinds 1992 in
de Westerstraat. Op 27 oktober jl. werd dit
heuglijke feit gevierd met allerlei feestelijke
literaire activiteiten in de winkel. 

In de aanloop naar deze dag waren de klanten
uitgenodigd hun meest bijzondere, ontroeren-
dste, spannendste of mooiste boek van de af-
gelopen 25 jaar mét motivatie in te leveren.
Samen met de best verkochte boeken uit deze
periode is daarvan een feestelijke jubileumeta-
lage gemaakt. Inmiddels hebben eigenaren
Monique Burger en Jaap van Straalen een
klein imperium opgebouwd: zes winkels, alle-
maal met een eigen naam en specialisme. 
Voor literatuur en poëzie ga je naar de eerste-
ling Island Bookstore, reisboeken vind je bij A
la Carte in de Utrechtsestraat en kunstboeken
koop je bij Premsela in het Museumkwartier
aan de Van Baerlestraat. Daarnaast zijn er win-
kels in Beverwijk, Purmerend en IJmuiden.
De Island Bookstore is geen gewone winkel
maar een plek waar buurtbewoners, Amster-
dammers en toeristen kunnen rekenen op per-
soonlijke aandacht, vakkundig advies en altijd
een vers kopje koffie.

Island Bookstore, Westerstraat 15

Gefeliciteerd,
Island
Bookstore!

Dit voorjaar verscheen ‘Zondagsgeldkind’,
debuut van Philip Snijder, bij uitgeverij Mouria
in Amsterdam. Redacteur Ada Iest las het.

Het Bickerseiland van voor de renovatie,
‘Eigenlijk bewoonden wij gezamenlijk één
enorm onderkomen, met lange gangen en vele
kamers, dat zich uitstrekte van het Bickersplein
tot de brug naar het Realeneiland.’ 
In zijn kindertijd bestond er op het Bickers-
eiland geen privé-domein. Het dagelijks leven
van zijn moeder en zijn tantes speelde zich af
in het huisje van zijn opa en opoe. Daar lag
opa in bed en bakte opoe platvis voor hem.
Daar aten hij en zijn neefjes en nichtjes brood
met bloedworst dat hun moeders en tantes, el-
kaar verdringend in het kleine keukentje, voor
hen klaarmaakten. Zijn familie voelde geen
echte scheiding tussen de eigen woning en die
van een zuster of een nicht om de hoek. Ze
stapten onbelemmerd elkaars huiskamer bin-
nen en vielen met hun jas nog aan in een stoel
om te praten. Eigenlijk bewoonden zij geza-
menlijk één enorm onderkomen, met lange
gangen en vele kamers, dat zich uitstrekte van
het Bickersplein tot de brug naar de Realen-
gracht. Ze waren ‘eigen’ van elkaar, en wat
eigen was, ‘zat voor het leven aan elkaar vast-

gegroeid, met alle bescherming en verplich-
ting die daarbij hoorde.’ Elk gezin in dit hecht
ineen gegroeide familieleven had wel een zon-
dagsgeldkind: een neefje of een nichtje dat
kort na de geboorte werd aangenomen als
een te vertroetelen extra kind naast de eigen
kinderen. Vanaf een jaar of zes mocht dit kind
elke zondag een piekie komen ophalen bij zijn
tweede ouders, om naar de bioscoop op de
Haarlemmerdijk te gaan.

In dit benauwde en benauwende wereldje
komt de elfjarige ‘jongen van Beppie’ tot de
ontdekking dat hij niet eigen is. Dat komt door
zijn vader, die niet van het Bickerseiland af-
komstig is. In hilarische, maar ook schrijnende
verhalen, bij voorbeeld over opoe in onder-
handeling met de voddenboer of een 25-jarige
bruiloft waar de familie in een stratenlange,
Fellini-achtige optocht heentrekt, wordt merk-
baar dat het kind zich er niet meer bij voelt
horen. Zonder nadruk wordt duidelijk dat hij
op den duur zijn omgeving zal ontgroeien.

Philip Snijder ‘Zondagsgeld,’ Mouria 2007,
ISBN 978 90 458 4934 8

Ada Iest

Zondagsgeldkind

Benauwd en benauwend ‘eigen’

Daar kijkt ze met trots op terug, evenals op de
ouderenmanifestaties die ze daar samen regel-
den. Maar nu, na tien jaar, vindt ze het wel ge-
noeg geweest, wat het schrijven betreft. ‘Nu
moet een ander het stokje maar eens overne-
men.’ Schrijven voor de krant heeft de oud-do-
cente altijd als erg positief ervaren. Wel hoopt
ze dat haar opvolger net als zijzelf oog heeft
voor ‘duidelijke taal’. Volgens haar wordt er
tegenwoordig veel te veel ‘blabla’ geschreven.
‘Je kunt wel in mooie, chique woorden schrij-
ven, maar dat begrijpt toch niet iedereen. Ik
vind dat er meer in ‘gewoon Nederlands’ moet
worden geschreven. Zeker in wijkkranten
moet je duidelijk zijn naar mensen. Er zijn er
ook die een lagere opleiding hebben gehad.’
Zelf probeerde ze dit altijd zoveel mogelijk te
doen in het seniorennieuws. Wie haar gaat op-
volgen is nog niet bekend, al heeft ze wel ie-
mand op het oog. ‘Het neemt helemaal niet zo
veel tijd in beslag, gewoon om de zoveel tijd
een stuk.’

Steile trappen
Wat heeft ze zelf eigenlijk met ouderen?
‘Behalve dat ik er zelf inmiddels één ben?’ zegt
ze lachend. ‘Eigenlijk helemaal niets.’ Volgens
haar was het puur toeval dat ze destijds voor
de krant werd gevraagd. ‘Maar’, zo beaamt ze,
‘ik vond het zelf ook wel goed dat er eens
meer aandacht aan senioren werd besteed. En
hier in de wijk wonen nu eenmaal heel veel
ouderen.’ Problemen in het gebied signaleert
ze niet echt. Behalve dan de steile trappen in
oude huizen, voor ouderen. ‘En daar hebben
we hier nogal veel van. Nee, het is denk ik echt
een voordeel als je hier zit als oudere. Ze zitten
hier tenminste niet zo geïsoleerd; het is soms
net een klein dorp.’ Hierdoor maken de men-
sen volgens Margaret ook sneller een praatje
met elkaar.
Voorlopig is ze nog met van alles en nog wat
bezig. Bang om in een zwart gat te vallen is ze
helemaal niet. ‘Ik kom zelfs tijd te kort. Ik zou
bijvoorbeeld meer tijd willen hebben om te
lezen.’ In haar vrije tijd gaat ze graag varen
met haar man, met wie ze samen een boot
heeft. Verder treedt deze ‘bezige bij’ regelma-
tig op met het zangkoor Puur Mokum. ‘Maar
ik wil nu langzaam maar zeker met een hele-
boel dingen ophouden, elke keer pak ik er
weer iets uit.’ 

Natascha Pelgrom

Harry
‘Hier’, zegt hij vrolijk en steekt me een lolly op
een stokje toe, ‘bij de Liddle een euro de drie.’
Dat is bijna altijd het eerste dat hij tegen 
me zegt als we elkaar bij de sluizen van het
Nieuwe Meer tegenkomen. Hij is al jaren
gepensioneerd. Eerst was hij zeeman en werk-
te als olieman bij een Amsterdamse scheep-
vaartmaatschappij die op Zuid-Amerika voer.
Later, toen hij genoeg van varen had, werd hij
vuilnisman in Amsterdam. Zijn vrouw is al lang
overleden en nu woont hij alleen in een jaren-
vijftighuisje in de buurt van de
Westlandgracht. Hij liet me eens een foto zien
van zijn kleine vierkante tuintje achter zijn
huis. Het staat vol met gekleurde kabouters
met in het midden een houten windmolentje
dat iedere winter binnengezet moet worden.
Hij koopt mislukte gipsen tuinbeeldjes in
Volendam, neemt ze mee in zijn fietstassen en
repareert ze thuis. Dan schildert hij ze en zet
ze in zijn tuin neer.. Ieder dag fietst hij op zijn
Halford of rijdt hij op zijn bromfiets. Enorme
afstanden. Laatst is hij op een dag op zijn
bromfiets heen en weer naar Maastricht gere-
den. ‘Dat doe ik nooit meer Joop, ik was ’s
avonds pas om elf uur thuis.’ Ook gaat hij
vaak mee met verkoopreizen met een bus.
Niet om iets te kopen, maar vanwege de lage
kosten van de reis en de gratis lunch. Hij weet
precies wanneer er zulke reizen zijn en waar
ze vertrekken. Op die manier bekijkt hij aller-
lei steden.
Eergisteren maakte hij een fietstocht naar
IJmuiden. Daar gaat hij eerst bij de sluizen
zitten en kijkt dan naar de zeeschepen. Aan
het eind van de middag gaat hij naar het
houten strandpaviljoen Zuidpier (ook wel
Zuipdier genoemd), waar Lineke en ik ook
soms naar toe gaan, en eet daar een gebakken
vis. Hij heeft altijd een goed humeur en heeft
heel goede filosofische gedachten om het
leven aan te kunnen. Het is een verschrikkelijk
aardige man, waar ik altijd lang mee praat. 

Joop Troedel
Jordaanbewoner 

‘Metallieken’ 
van Willem Stokkel
Willem Stokkel maakt bijzondere kunstwerken
van zink, koper en messing. 
Van deze kunstwerken, die hij Metallieken
noemt, is vanaf 2 december een tentoon-
stelling ingericht bij café De Nieuwe Lelie,
Nieuwe Leliestraat 83. 

Woensdag 21 november 14.00-16.30 uur 
Rommelmarkt en Kerstmarkt
Toegang gratis, tafelhuur € 2,50

Dinsdag 27 november 13.00-16.30 uur 
Lezing met dia’s over de Amstel
Toegang gratis

Donderdag 29 november 14.00-16.30 uur
Bingo, deelname € 1.- per plankje, 
toegang gratis

Vrijdag 30 november
Museumbezoek met rondleiding,
Rembrandthuis. Deelname € 3.-

Informatie en inschrijving
SOOJ, tel. 3302017, Tichelstraat 50
Ma 11-17 uur, di, do, vrijdag 13-17 uur

Extra
activiteitenSOOJ 55+ 
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Dichter-wereldburger Halil Gür

De oorzaak die je hart 
doet kloppen

Halil Gür is een echte dichter. Daarover kan
geen twijfel bestaan. Niet als je hem hoort pra-
ten en niet als je zijn boeken leest. Ongeveer
tien boeken schreef hij, gelijk verdeeld over ro-
mans, kinderboeken en dichtbundels. Dit is zijn
derde boek met gedichten. Prozagedichten,
niet op rijm, maar wel op ritme als je ze hard-
op leest. Mooie gedichten ook. Halil wil met
zijn gedichten begrip wekken voor de samen-
hang tussen mensen, religies en de natuur. Hij
wil een oerbesef weergeven van de aarde en
de verbondenheid die daaruit moet voortko-
men. Hij wil warmte en communicatie. Maar hij
wil dit gevoel ook vertalen naar de praktijk: hij
pleit voor een warme maaltijd tussen de mid-
dag voor schoolkinderen in de Jordaan, net
zoals dat in Turkije gebeurt. ‘Mensen zijn sociale
beesten; het bloed moet weer gaan stromen.’

Rijke koopman
Veel prijzen kreeg hij voor zijn boeken. Boeken
over zijn ‘dappere’ moeder, over zichzelf als
kind in Turkije (Een kind vliegt door de nacht),
waaruit hij als langharige hippie in de jaren ze-
ventig vertrok naar Amsterdam dat toen het
‘magisch centrum’, de ‘navel’ van de wereld
was. Hij kwam hier thuis en voelde dat hij hier
al eerder had geleefd als zeventiende-eeuwer,
als rijke koopman in specerijen, vlak bij waar
hij nu woont in de Jordaan. ’Toen verdiende ik
met bloed besmeurd geld in de slavenhandel.
Nu doe ik hier als immigrant boete door geld
om te zetten in liefde.’ En daarom, zegt hij, be-
grijpt hij deze stad zo goed en zou hij nergens
anders willen wonen. De muren van de oude
gebouwen leest hij als de pagina’s van een
boek. Hij schrijft erover in zijn nieuwste ge-
dichtenbundel. Maar tegelijkertijd heeft hij
het over de plek waar hij vandaan komt, haalt
constant Turkse spreekwoorden aan en heeft
hij het migrantenbestaan zelf ook meege-
maakt. Hij voelt zich wereldburger, die zijn
wortels ergens anders heeft terwijl zijn be-
stemming en vaste plek hier liggen. De dichter
Halil ziet zichzelf als een vuurtoren in de nacht
die zonder onderscheid zijn licht laat schijnen
voor ieder schip dat langskomt. Het geeft niet
waar het vandaan komt of waar het heen
gaat. ‘Dat is mijn bestemming, mijn bestaans-
recht op deze aarde.’

Religie
Die instelling van hem is ook bepalend voor
zijn opstelling tegenover de religie, tegenover
God. Opgegroeid als moslim is hij gelovig,
maar hij voelt zich niet gebonden aan slechts
een geloof, want een geloof is geen God. God
is de bron van alles, dus voelt Halil zich net zo
thuis in een kerk als in een moskee of in een sy-
nagoge, die allemaal het huis van God zijn. ‘Je
zegt God in het Hollands, Allah in het Arabisch
en Joods Jahweh. Wat is het verschil? Niks. Eén
god, drie namen. Is daar oorlog voor nodig?
Als je om je heen kijkt, zou je denken van wel.
Waarom? Het verschil zit alleen in de talen die
we gebruiken.’ Halil ziet God in de lach die op-
borrelt uit je tenen. Als de oorzaak die je hart
doet kloppen en die je niet kunt stoppen. In de
gedichten van Halil wordt de poëtische ver-
taling tastbaar van maatschappelijke thema’s:
angst, dood, liefde, vriendschap en religie, het
zichtbare en het onzichtbare en alles wat tus-
sen hemel en aarde is. 
Wie het nu allemaal wat te zweverig wordt,
kan zich misschien beter vinden in zijn gevoel
over de buurt waar hij woont. Halil: ‘Als ik ach-
ter uit mijn raam kijk, zie ik de halve maan van
de Fatih-moskee aan de Rozengracht en naar
rechts het kruis van de Westertoren. Dat geeft
een gevoel van vertrouwen en van houvast. Ik
hou van Amsterdam en mijn buurt, de Jordaan.
Het is een smeltkroes van culturen, het stimu-
leert mijn schrijverschap. En schrijven doe je bui-
tenshuis in een mooi café met een lange leesta-
fel. Op zaterdag heb ik een vast ritueel, dan
doe ik boodschappen op de boerenmarkt en de
Lindengrachtmarkt. Dat duurt een hele tijd
want onderweg praat ik met veel bekenden. Ik

Halil Gür is dichter. Hij kwam in 1974 uit Antakya, het oeroude christelijke Antiochie,
daar waar de Turkse kust naar het zuiden buigt. Hij heeft sindsdien in de Jordaan
gewoond. Hoewel de buurt vanaf het begin aanvoelde als een thuiskomst en hij
nergens beter op zijn plek zou zijn dan hier, denkt hij als een wereldburger. 
Deze zomer verscheen zijn nieuwste dichtbundel Stamppot voor iedereen. 

ga altijd langs bij de Kroatische hoedenmaker,
die mij zomers en winters van prachtige hoe-
den voorziet en die een levensgenieter is.’
Halil houdt lezingen, in dit land en daarbuiten,
maar te weinig in deze stad en dat zou hij
vaker willen doen omdat hij iets voor
Amsterdam wil betekenen. Hij wil naar scho-
len, naar kinderen – veel van zijn verhalen zijn
opgenomen in bloemlezingen voor volwasse-
nen en vooral voor kinderen. Die wil hij ont-
moeten – ‘als de boom jong is kun je hem nog
buigen’ zei zijn moeder vroeger en die leerde
hem dat we moeten investeren in kinderen.
Dat motiveerde hem om voor kinderen gaan
schrijven Vandaar zijn idee voor die warme
maaltijd tussen de middag.
Halil hoort hier, niet alleen vanwege zijn erva-
ring als 17e-eeuwse koopman en ook niet
omdat zijn oma, die de toekomst kon voorspel-
len, zei dat hij naar een ver en waterrijk land
zou gaan, maar omdat hij hier perfect past als
wereldburger met zijn liefde voor de mensheid.

Paul Reinshagen

ingezonden mededeling

VVD-fractie Amsterdam
Stadsdeel Centrum

De VVD luistert
Bel of mail voor een afspraak 
voor ons spreekuur op:
18 juni, 16 juli, 
24 september, 15 oktober,
19 november, of 17 december

Van 18.30 uur tot 20.00 uur
Haarlemmerplein 15
Tel. 020-5524560, 
Hans Mensink 06-54968555 
en Olga de Meij 06-23720444

vvd@centrum.amsterdam.nl
www.vvdcentrum.nl

Er is een nieuwe bestemming voor 
de voormalige brandweerkazerne op het
Haarlemmerplein. In november start daar 
een project voor begeleid/beschermd wonen
voor meiden van 17 tot 27 jaar. 
Het is in Amsterdam moeilijk om woonruimte
te vinden voor alleenstaande jonge vrouwen
en moeders.

In de kazerne is woonruimte voor negen mei-
den, onder wie maximaal drie met een kind.
Een grote verbouwing was niet nodig, alleen
een flinke verfbeurt. De voormalige slaapver-
trekken van de brandweermannen zien er spik
en span uit. De gemeenschappelijke ruimte
annex keuken op de eerste verdieping van het
gebouw lijkt uitstekend geschikt voor een pro-
ject als dit. De kazerne is een gezamenlijk pro-
ject van OCTRA & Partners BV, een reïntegra-
tiebedrijf voor mensen in kwetsbare posities,
en de Volksbond, bekend van het dagbeste-
dingproject en koffiehuis voor daklozen in de
Haarlemmerstraat. ‘Leren, wonen en werken’
is het doel. 
De meiden nemen vier dagen per week deel
aan het traject bij OCTRA om te leren econo-
misch zelfstandig te worden, of door te stro-
men naar een opleiding. Het vinden van kin-
deropvang is een onderdeel van dit traject.
Van drie uur ’s middags tot elf uur ’s avonds is
er woonbegeleiding, verzorgd door de
Volksbond. In deze uren wordt er geleerd hoe
je zelfstandig een huishouden kan bestieren:
boodschappen doen, koken, met geld om-
gaan, enz. Ook ’s nachts is er begeleiding aan-
wezig. De meiden zullen gemiddeld negen
maanden in de kazerne wonen. Het maximum
is 14 maanden. OCTRA hoopt voor deze doel-
groep meer van deze plekken in Amsterdam te
vinden, want de behoefte is groot.

Dick van der Heijden

Meidenopvang 
in brandweer-
kazerne 
Haarlemmerplein

In het Vondelpark
In de tover van een warme zomerdag
Liep ik te wandelen in het groene Vondelpark.
Ik passeerde de brug, 
Daar stond een muzikant viool te spelen,
En mijn geest dwarrelde als een vlinder op.
Ineens stopte hij en zei:
He vriend, zeg eens, waar kom jij vandaan?
Uit welk land? Zonder aarzelen zei ik: 
Ik kom uit het land dat de wereld heet.
He wat? Wat zei je?
Ik kom uit het land dat de wereld heet.
O… wat ben ik een stommeling, zei hij
Ik heb je de verkeerde vraag gesteld.
Maar gelukkig heb jij mij het juiste 
antwoord gegeven.
Mijn volgend lied is een groet aan jou… 
Het ga je goed.

Uit: Stamppot voor iedereen 
Uitgeverij De Geus, www.degeus.nl 

Dit licht heeft de fotograaf naar Hollandse Tuin
11 op het Bickerseiland geleid. Daar wonen
Jan Witte en zijn vrouw Maria Magdalena
Witte-Coelen. Beiden hebben zich vanaf begin
jaren ‘70 met hart en ziel ingezet voor wat het
Bickerseiland nu (nog) is: een fijne buurtge-
meenschap met betaalbare huren. 

Jan is dichter, schilder en zanger, o.a. op de lp
Bickers Buurt Band 10%, maar bovenal actie-
voerder in ruste voor behoud van betaalbare
woningen en dus een leefbare omgeving. Zijn
vrouw Maria Magdalena ‘staat altijd achter

hem’ en verzamelt keramiek en enige springle-
vende poezen. Hun huis valt binnen een ingrij-
pend renovatieproject dat dit echtpaar bin-
nenkort doet verhuizen naar een naburige
wisselwoning. 

De stillevens van honderden poezenbeeldjes
zullen worden afgebroken en in dozen hun te-
rugkeer op de Hollandse Tuin afwachten. Niet
tevergeefs: Jan en Maria Magdalena zullen on-
getwijfeld in hun poezenwoning terugkeren.
Aan hun horizon, de Westerdoksdijk, groeit in-
tussen de schaduw van de nieuwbouw. 

Martin Pluimers’ Buurt & Bickels
Dit is de eerste aflevering van fotorubriek Buurt & Bickels. Hierin portretteert 
fotograaf Martin Pluimers Amsterdammers op en rond het Bickerseiland, die ziel 
en smoel geven aan hun leven, huis en buurt. Het zijn portretten van eigenzinnig
licht in de groeiende schaduw van de gigantische bouwprojecten in onze stad.
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Cultuur
agenda
MUZIEK
Noorderkerk, Noordermarkt 44, 
tel. 020-6203119; kaartverkoop via 
AUB 0900-0191 en vanaf 60 min voor 
de aanvang in de kerk. 
10 nov 14.00u: Werken van Federico
Mompou, m.m.v. o.a. Irene Maessen, sopraan.
17 nov 14.00u: Ensemble Holland Baroque
Society, werken van 17eeeuwse componisten,
o.a. Biber, Schmelzer.
24 nov 14.00u: Amsterdams kamerkoor
Vocoza o.l.v. Ira Spaulding, werken van
Brahms, Wolf, Bruckner.
Pianolamuseum, Westerstraat 106, 
tel. 6279624, open zo 14 -17 uur.
11 nov 13.00u: Kinderconcert, voor 4 -12 jaar.
16 nov 20.30u: Jazzavond, verzorgd door
Harrie van de Voort, oude jazz en ragtime op
de pianola.
9 dec 13.00u: Kinderconcert, 
voor kinderen van 4-12 jaar.
Het Perron, Egelantiersstraat 130, 
tel. 3307035, weekdagen 21.00u, zondag
14.30u, theater open vanaf 1⁄2 uur voor de
voorstelling. 

THEATER
Try-out podium Het Perron, 
Egelantiersstraat 13, www.hetperron.nl
De Roode Bioscoop, Haarlemmerplein 7, 
tel. 6257500
Circus Elleboog, Passeerdersgracht 32, 
tel. 6269370. Zaterdagen 14.00u:
‘Verjaardagspartijtje’, vanaf 6 jr.

MUSEA E.D.
Bibliotheca Philosophica Hermetica,
Bloemstraat 15, ma t/m vrij 9.30–12.30 
en 13.30-15.00u
Fotogram, Korte Prinsengracht 33, 
ma/di 11-22u, vrij/za: 11-16.30u 
Theo Thijssenmuseum, 
1e Leliedwarsstraat 16, do t/m zo 12-17u
SM Bureau Amsterdam, Rozenstraat 59, 
di t/m zo 11-17u, -11 nov Gertjan Kocken,
fotografie over beeldvernietiging.
Woonbootmuseum, Prinsengracht t.o. 296,
www. woonbootmuseum.nl 
nov t/m febr vrij t/m zo 11-17.00u. 
Gesloten op 26 en 31 dec en 1, 2 , 3 jan.  

GALERIEËN
De meeste galerieën zijn geopend van
woensdag t/m zaterdag en de eerste zondag
van de maand tussen 13.00 uur en 17.30 uur.
Artline, Bloemgracht 65, z.d.‘Constructivisten
& fundamentalisten uit de 20e eeuw’,
Nederlandse en buitenlandse abstracte kunst.
Suzanne Biederberg, 1e Egelantiersdwars-
straat 1, t/m 14 nov: Fatima Barznge,
‘Herdenken’, schilderijen en tekeningen n.a.v.
van een jeugd in Iraaks Kurdistan.
Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207 a, -
24 nov Joanna Nemes en Andrei Cadere.
Van Gelder, Planciusstraat 9 B, - ‘Colour First’,
groepstent.
Galerie Buuf, 1e Anjeliersdwarsstraat 36
Annet Gelink Gallery, Laurierstraat 187-189 
Grimm Fine Art, Hazenstraat 17
Hof en Huyser, Bloemgracht 135, - tot 1 dec:
Franz Baumgartner, schilderijen.
Kunsthuis Marc Chagall, Bloemgracht 134,
litho's van Marc Chagall en Kees van Dongen.
Wouter van Leeuwen, Hazenstraat 27, - 24
nov: David Mc Cabe e.a.: ‘Warhol Portraits.’ 
My Own Choice, Bloemgracht 136, kunst en
kunstnijverheid uit Zuid Afrika.
Motive Gallery, Elandsgracht 10. 
Onrust, Planciusstraat 9a, – 10 nov: 
Han Schuil, schilderijen. 
Galerie Gabriel Rolt, Elandsgracht 34. 
Steendrukkerij Amsterdam, Lauriergracht 80.
Galerie Diana Stigter, Elandsstraat 90, -24
nov: ‘Groupshow’, samengesteld door 
Tom Morton.
Torch Gallery, Lauriergracht 94,- tot 22 dec:
Hans Broek, schilderijen 2006/2007. 
Fons Welters, Bloemstraat 140, - 24 nov:
Pauline Oltheten, Anthea Hamilton, cut-outs.
Artspace Witzenhausen Gallery, 
Hazenstraat 60. 
WM Gallery, Elandsgracht 35, - 17 nov: 
Renan Cepeda, fotografie.
Martin van Zomeren, Prinsengracht 276, 
tot 24 nov: Jeroen Kooijmans.

Jordaan, 1e Laurierdwarsstraat 6 
Receptie tel. 5573300 
Gouden Reael, Haarlemmerstraat 132
Receptie tel. 6238815 

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

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

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

Huurdersvereniging Centrum
Verenigt huurders om hun belangen 
voor nu en in de toekomst veilig te stellen. 
Informatie, tel. 6237272

info@huurdersverenigingcentrum.nl
www.huurdersverenigingcentrum.nl

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

Blankenberg Stichting
Loket Zes (Zorg en samenleving)
Telefonisch-spreekuur, tel. 5573338 
ma t/m vr 9.00-15.00 uur
Inloopspreekuur Jordaan 
di/do 9-13uur, ma/woe 13-16.uur
1ste Laurierdwarsstraat 6
Spreekuur Gouden Reael (tijdelijk gesloten)

Welzijn IJsterk
www.ijsterk.nl

Buurtbemiddeling Binnenstad
Voor het oplossen van conflicten tussen buren. 
tel. 5287782, buurtbemiddeling@blankenberg.nl

Politie: alarm (spoed) 112
Politie algemeen, tel. 0900 8844
Alle onderstaande 06-nummers alleen tijdens 
kantooruren!
Buurtregisseur Max Engelander, 06-51308685 
(Zuid-Jordaan)
Politiebureau Raampoort, tel. 0900 8844 
Buurtregisseur Dyanne Venema, 06-22217004
(Midden-Jordaan) 
Buurtregisseur Dick Eénhuizen, 06-51413886
Spreekuur Noord-Jordaan: 
elke donderdag 19-20 uur, Tichelstraat 50

Buurtregisseur Fred Sterk 06-51475791
(Haarlemmerstraat e.o.) 
Buurtregisseur Harold van Dam 06-53142687 
(Haarlemmerdijk e.o.)
Spreekuur Haarlemmerbuurt: 
elke donderdag 19-20 uur, Haarlemmerstraat 132
Buurtregisseur Jack Druppers 06-53457952
(Westelijke Eilanden, Planciusbuurt en
Westerdokseiland)

Zoekertjes

Uitgave van wijkcentrum 

Oplage 21.000, 7x per jaar.
Het verspreidingsgebied wordt omsloten
door het water van Prinsengracht,
Leidsegracht, Singelgracht, Westerkanaal,
Zoutkeetsgracht, IJ, Westertoegang, 
Singel en Brouwersgracht.
Bezorgklachten: tel. 6237272

Kopij/advertenties
Deadline: 21 november 2007

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

Redactie Jordaan&GoudenReael
Dick van der Heijden, Ada Iest, 
Paul Reinshagen, Albert Stavast 
Eindredactie Astrid Brand (ism R.Baan) 

Medewerkers
Win Wassenaar, Eibert Draisma
Margeret Roovers, Mieke Krijger, Drs P,
Hans Sizoo, Raymond Baan, Elly Pronk,
Ieneke Suidman, Jan Berns, Henny Cruyff,
Eddy Terstal, Martin Pluimers

Vormgeving
Jan Nanne

Druk
Dijkman Offset, Diemen

De volgende Jordaan&GoudenReael 
verschijnt 12 december 2007

In de rubriek Zoekertjes kunt u als particulier/stichting een
advertentie plaatsen. Uw tekst moet uiterlijk 21 november
bij de redactie zijn. Zoekertjes tot 150 tekens € 7,- (incl.
spaties en leestekens). Tot 250 tekens € 12,-. Tot 500 tekens
€ 23,-. Betaling graag vooraf bij het wijkcentrum,
1ste Laurierdwarsstraat 6, tel. 6237272

Leer schermen bij Schermschool ASV. In specifieke gezellige
schermzaal in de Jordaan. Jeugd vanaf 5 jaar. Dames en
Heren vrijblijvend proefles. Mat.aanw. Beginners en gevorder-
den. Palmstraat 34. Per februari start nieuwe groepen.
www.schermschoolasv.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------
Alles weten over het denkspel go? 
Kijk op www.xs4all.nl/-rrehm/
--------------------------------------------------------------------------------------------
Woningruil: Aangeboden op toplocatie, mooie 2-kamerwo-
ning 5e etage met lift. Fraai uitzicht. Nabij Leidseplein. Huur
€ 355,-. Gevraagd: 3⁄4 kamerwoning in centrum/Jordaan.
Tel. 020-6261935, 06-23138189
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bij/les in de Jordaan, Nederlands, Frans, Duits, Engels,
Spaans of Portugees.
Bel Paul Geukens, tel. 6248631, 06-21268446
--------------------------------------------------------------------------------------------
OPEN DAG 18 november 12.00-16.00 uur 
'De Zondagsschilders', Centrum voor Beeldende Kunst,
Geldersekade 101. Dagelijks tekenen, scjhilderen, grafiek,
beeldhouwen. Prof. begeleiding, lage prijzen, goede sfeer,
gratis proefles. Tel. 020-6243933, info@dezondagsschil-
ders.nl, www.dezondagsschildersschilders.nl 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Behoefte aan ontspanning en rust? HATHA YOGA, woe.
of vrij.9.30 -10.45 uur. Locatie: Karthuizerhof (Jordaan)
www.jyo.nl info@ jyo.nl tel. 020-6122780
--------------------------------------------------------------------------------------------
Speciaal voor (ex-)kankerpatiënten: HELENDE YOGA,
ma.10.45-12.00 uur, woe of vrij11-12.15 uur. Locatie:
Karthuizerhof (Jordaan) www.jyo.nl, info@ jyo.nl,
tel. 020-6122780
--------------------------------------------------------------------------------------------
Gezocht: een erudiet academicus voor Duits lezen en 
spreken. Tel. 020-4284669
--------------------------------------------------------------------------------------------
Appartement gezocht vanaf begin 2008 voor getrouwd stel,
huur/huisbewaring, minimaal 50 m2 met inschrijving!
Contact, 06-5426845, e-mail: gerritvandenberg@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bonjour! Uw Frans opfrissen? Privéles Frans in de Jordaan.
Tel. 6233070, www.fransetaal.nl. Veel conversatie!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hola! Vlot Spaans leren” Privéles Spaans in de Jordaan.
Tel. 6233070, www.spaansetaal.nl Veel Conversatie!
--------------------------------------------------------------------------------------------
TIMBOEKTOE BIGBAND zoekt klarinettist! Informatie: Dolf
Pleiter, tel. 020-6242180, www.bigbands.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------
SAXOFOONLERAAR (lid NTB) kan nog enkele leerlingen
plaatsen. Tel. 020-7763289, 06-15156414
--------------------------------------------------------------------------------------------
Privé Zangles: Wil je leren zingen? Wil jij je stem ontdekken?
Zangdocent heeft nog enkele plaatsen voor nieuwe leerlin-
gen. Bel voor info 020-6382683
--------------------------------------------------------------------------------------------
Simone Mobron Pedicure voor uw totale voetverzorging,
ook voor diabetes. Bel voor een afspraak, 06-44896269
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hondeneigenaren opgelet! Wel eens oppas nodig voor een
weekend, weekje of een langere periode? Bij Happy Dogs
Days krijgt uw hond het gegarandeerd goed! Al vanaf € 21,-
p.d. incl. voer en volop liefde! Meer weten? Bel Marleen op
tel 06-27858769
--------------------------------------------------------------------------------------------
Yoga? Natuurlijk, surf meteen naar: www.yogainc.nl 
Of bel 020-6268337, Yoga inc, Laurierstraat 46hs,
1016 PN Amstedam
--------------------------------------------------------------------------------------------

Pianoles voor iedereen. Klassiek geschoold pianiste (D.M en
U.M allround ervaring) Tel. 6254702

COMPUTERHULP Microsoft Windows en Apple. Hardware 
en software installatie, draadloos netwerk, beveiliging,
gegevensherstel, spyware, enz. Voor probleemoplossing 
in de buurt, e-mail: help@yuroon.com of bel 06-53671471
(Jeroen)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tekenen & Schilderen. Portret: maandag. Model: dinsdag &
woensdag. Vrije-expressie: donderdag. Info 020-7787869,
06-10818210, Rozengracht 92, Paula Vermeulen.
--------------------------------------------------------------------------------------------
GESTALTTHERAPIE en lichaamswerk. Meer jezelf.
Waardevollere contacten, Een zinvoller leven. Tien groepsbij-
eenkomsten om jezelf te onderzoeken en nieuwe ervaringen
op te doen. Wekelijks dinsdagagvond 19-22 uur. Max. 8
deelnemers. Marian Peereboom. Info 020-6241775 of
www.gestalttherapiebloemgracht.nl

LEZING,  WANDELING
Claverhuis, Elandsgracht 70, 
elke 1ste maandag v/d maand 20.00 uur: 
Lezing over de Jordaan door Minne Dijkstra,
Jordaan-expert. 
Maandag 3 dec: de 3de uit een serie van
zeven. Toegang per lezing € 2,50.   
Café Duende, Lindengracht 62, zo 18 nov.
13.30 u: ‘Nijverheid in de17e eeuw in de
Jordaan en de Gouden Reael’, 
lezing door Clé Lesger. Toegang gratis. 
Jordaanmuseum, wandelingen 
met bezoek aan traditioneel Jordaanpand, 
zie www.jordaanmuseum.nl 

Heeft u foto’s 
of filmpjes 
van Koninginnedag 
in de Jordaan? 
Begin maart 2008 opent in het Amsterdams
Historisch Museum de tentoonstelling
‘Amsterdam & de Oranjes’. Op de tentoonstel-
ling staat de relatie tussen Amsterdam en het
koningshuis centraal, een verhouding van
afwisselend liefde en afkeer. 

Er wordt aandacht geschonken aan de geschie-
denis van het koningshuis, de vele feesten en
inhuldigingen, maar ook de protesten. Natuur-
lijk komt ook de viering van Koninginnedag
aan bod. Voor dit onderwerp is het Amsterdams
Historisch Museum nog op zoek naar beeldma-
teriaal. Heeft u misschien nog foto’s of filmpjes
van vroeger? 

Neemt u dan contact op met Annemarie de
Wildt, dit kan per tel. 020-5231738 of per 
e-mail: AnnemariedeWildt@ahm.amsterdam.nl.
U kunt ook een briefje sturen naar
Amsterdams Historisch Museum, t.a.v. 
A. de Wildt, Postbus 3302, 1001 AC Amsterdam.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Dierenlampions en 
sinterklaasfeest
Op 10 november kunnen kinderen op kinder-
boerderij ‘de Dierencapel’ dierenlampionnen
maken, en op 1 december is er een sinterklaas-
feest! Beide activiteiten zijn van 12.00 tot
15.00 uur. De kinderboerderij is verder drin-
gend op zoek naar vrijwillige hulp voor geva-
rieerde werkzaamheden. Alle hulp is welkom!

Pascale Kleintjens, 
tel. 4206855, 06-38769153
Kinderboerderij De Dierencapel, 
Bickersgracht 207

Spreekuren Huis van de Buurt

Stichting
Jordaanmuseum
zoekt adviseur
boekhouding 
& begroting
Wil het museum er inderdaad komen, dan
moet de weg erheen goed worden geplaveid.
Voor onze stichting zijn actief: archiefonder-
zoekers, gidsen, tekstschrijvers, een tekst-
redacteur, webmasters en beleidsadviseurs.

Daarnaast transcriberen liefhebbers van J.Z.
Kannegieter diens handgeschreven manuscript
over de morfogenese van de Jordaan. De stich-
ting organiseert workshops, wandelingen etc.,
én zet zich in voor de verwerving van een ge-
bouw in de Jordaan. Voor al deze activiteiten
zijn begrotingen en een financiële administra-
tie noodzakelijk. In de aanloop naar een muse-
um is dat geen eenvoudige klus. Alle mede-
werkers zijn vooralsnog pro-Deo actief. Er moet
professioneel werk geleverd worden. De stich-
ting zoekt daarom steun en advies van een fi-
nancieel deskundige, van wie wij een goed hu-
meur verwachten, én vaardigheid in het opzet-
ten van een boekhouding met een courant
programma of excel-format. Over 2007 moe-
ten wij een balans opmaken en voor de ko-
mende jaren begrotingen die in de culturele
sector klinken als klokken. Wie wil de Stichting
Jordaanmuseum op weg helpen met advies en/
of praktische steun in financiële zaken? 

Voor informatie zie: www.jordaanmuseum.nl 
Contact: Mieke Krijger, voorzitter, tel. 6244695, 
e-mail  info@jordaanmuseum.nl 


