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Hartje winter, de stoepen glad met bevroren sneeuw, 
en Marjet is bij mij op de koffie. 
Zoals vaak wanneer we elkaar spreken, nemen we 
de actualiteit door. We weten nog niet hoe enorm de 
ramp is die zich de afgelopen nacht in Haïti heeft 
voltrokken en zo praten we over marktmeesters 
die zijn opgepakt voor het aannemen van 
steekpenningen en over Balkenende die gisteren aan 
de pers een verbazend onhandige eerste reactie gaf 
op het rapport Davids over de Irak-oorlog.
Maar we zitten hier voor wat anders. 
Na 31 jaar als medewerker bij wijkcentrum d’Oude 
Stadt, gaat Marjet in februari met pensioen. 
Ik vraag Marjet te vertellen over haar jaren in 
Amsterdam en bij het wijkcentrum.

Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling 
dat ze in Amsterdam zou blijven. Opgegroeid in 
Maassluis, middelbare school in Rotterdam, opleiding 
bedrijfsmaatschappelijk werk aan de Sociale Academie 
in Den Haag en vervolgens naar Amsterdam om 
sociologie te studeren en daarbij te gaan werken om 
daarna verder uit te vliegen naar andere boeiende 
oorden. Het is anders gelopen. In het begin heeft ze 

voor de WSBZ, de gemeentelijke ‘Dienst der Was-, 
Schoonmaak-, Bad- en Zweminrichtingen’, een jaar lang 
schoongemaakt in het Wibauthuis. Marjet beschouwt dat 
nog steeds als een belangrijke ervaring, daar leerde ze 
Amsterdam en de Amsterdammers kennen. 

Omstreeks 1970 belandde ze via vrienden in een 
kraakpand in de Nieuwmarktbuurt en allengs 
raakte ze meer in contact met het actiewezen. Van 
vergaderingen in De Smederij tot postzegels plakken. 
Haar betrokkenheid bij acties was vooral in een 
ondersteunende rol, net als later als medewerker 
van het wijkcentrum. Na de laatste ontruiming heeft 
Marjet in 1975 met een aantal mensen het pand aan de 
Zwanenburgwal gekraakt waar ze haar twee kinderen 
kreeg en waar ze nog steeds woont met haar partner.

Marjet vertelt dat ze als bewoner actief werd bij 
de wederopbouw van de Nieuwmarktbuurt, dat ze 
vervolgens werd gevraagd te solliciteren bij het 
wijkcentrum.
In april 1979 kwam ze bij het wijkcentrum te werken.
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2 Tips van de politie

Marjet van den Berg na 31 jaar met pensioen

Hooggeëerd publiek, kom in Circustheater Carré horen & zien:

Hoe half Mokum naar de kelder gaat
Op 8 april presenteert Strukton in Carré een plan  
onder de naam: Amfora Amstel. Het behelst een 
superkelder tussen Amstel Hotel en Stopera.
Harmke Pijpers leidt die avond een paneldiscussie 
tussen belanghebbenden, relaties, media en vakpers 
onder het motto “Liefde voor Amsterdam”.

Twee jaar eerder lanceerde Strukton een nog veel groter 
plan; een vele kilometers lange parkeergarage tot dertig 
meter diep onder tal van grachten en kanalen. 

Amfora Amstel is een ‘bescheiden’ uitwerking daarvan 
door Zwarts & Jansma Architecten. Het won onlangs de 
Big Urban Projects Award van vastgoedmarkt MIPIM in 
samenwerking met het vakblad Architectural Review.
Het plan oogt te futuristisch om waar te zijn, maar de 
ontwerpers en zelfs de bazen van Carré en Amstelhotel 
geloven heilig in de haalbaarheid van dit project.

De grote kelder is te vergelijken met zes achter elkaar 
geschakelde Vijzelgrachtstations. Verder even diep, 
maar wel zo’n vijftig meter breed. Alleen wordt de 
aanleg vele malen ingewikkelder dan die eenvoudige 
stationnetjes van de Noord/Zuid-lijn. Er moet immers 
ook gegraven/geboord worden onder de Amstelsluizen, 
Magere Brug, Blauwbrug en dwars door de nieuwe 
fundering van de Hogesluis.
Dan is er nog het probleem waar de ingangen komen 
voor het autoverkeer. Toch niet via de tuin van het 
Amstelhotel? Of zou de parkeergarage onder de Stopera 
toegang moeten bieden? De in- en uitritten daarvan zijn  
zeker niet berekend op een extra toevloed van een paar 
duizend auto’s.
Waarom begint Strukton niet met een nuttiger en 
eenvoudiger proefprojekt om te bewijzen dat ze zoiets 
verantwoord kunnen bouwen. Bijvoorbeeld een mega-
fietsenkelder naast het Centraal Station.

Binnenkort meer info op: www.arplus.com
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Het volledige Amfora-plan uit 2008 
Vanaf zes toegangen is de tientallen kilometers lange 

ondergrondse superkelder bereikbaar voor het autoverkeer.

Amfora Amstel telt zes verdiepingen onder het water van 
de Amstel voor parkeerplaatsen, theaterzalen, sportscholen 

en winkels. Op sommige plekken worden ook straat en 
gebouwen onderkelderd, zoals hierboven bij Carré.

11 Nicolaas Witsen & Marion Peters

Leidseplein haltevrij?8

4 Rembrandt tussen staal en steen
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Nieuwe Herengracht, Oosterdok 
en Oude Schans
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De modus operandus, zoals dat in politiejargon heet, 
oftewel werkwijze van de dader, is steeds dezelfde. 
Hij klimt het dak op en verplaatst zich via het dak van 
woning naar woning. Als er niemand thuis is forceert 
hij een dakraam en eenmaal in de woning kan hij zijn 
buit uitzoeken. Die bestaat dan meestal uit kleine, 
waardevolle voorwerpen, zoals sieraden, geld en kleine 
elektrische apparaten, zoals telefoons en laptops.
Wij weten dat een inbraak een grote impact kan hebben 
op bewoners en doen dan ook alles om de dader te 
pakken en deze serie inbraken te beëindigen.

Preventietips.
Als bewoner kunt u het inbrekers moeilijk maken. Hier 
volgen enkele tips. U zult de meeste tips ongetwijfeld 
kennen en toepassen. Dan is het een opfrissertje.

-  Zorg voor goed hang en sluitwerk (schakel evt. een expert
    in op dit gebied)
-  Gebruik zo lang mogelijke schroeven bij de bevestiging
   hiervan
-  Bekijk uw woning eens vanuit het oogpunt van een
   inbreker. Hoe makkelijk komt u binnen als u uw sleutel
   vergeten bent?
-  Doe altijd de voordeur op het nachtslot (anders kan met een
   creditcard de deur worden opengemaakt, het ‘flipperen’)
-  Monteer een anti-inbraakstrip (informeer bij de 
   woningbouwvereniging)
-  Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht liggen! Dit 
   nodigt uit.
-  Gebruik buitenverlichting (inbrekers hebben hier een hekel 
   aan)

-  Laat op logische tijden een lichtje branden als u niet thuis 
   bent
-  Leg ladders vast met een hangslot en laat geen containers 
   als opstapje staan
-  Hang geen briefje op de deur met de mededeling dat u niet 
   thuis bent
-  Laat uw brievenbus regelmatig legen tijdens langere 
   afwezigheid (vakantie)
-  Leg bij een schuifpui een balk op de geleiders 
-  Monteer indien nodig dievenklauwen aan de binnenzijde 
   van de sponning
-  Zet glaslatten aan de buitenzijde vast met één-
   toerenschroeven (die kunnen er niet uitgedraaid worden
-  Plaats een inbraakalarm
-  Huur een bankkluis voor uw kostbaarheden
-  Registreer waardevolle goederen
-  Maak afspraken met uw buren bij langdurige afwezigheid
-  Wees alert op mensen die met een ‘babbeltruc’ willen 
   binnenkomen. 

Wordt er dan toch nog bij u ingebroken dan kunt u 
zichzelf niets verwijten. 

Tot slot wil ik u vragen alert te zijn en ons met spoed 
te bellen als u ‘live’getuige bent van een inbraak. Belt 
u dan met 112 (daar vang je boeven mee). Bij het zien 
van verdachte personen in de buurt graag bellen met 
0900-8844. Probeer zoveel mogelijk signalementen en 
looprichtingen door te geven.

Dank en tot ziens in de buurt,
De buurtregisseur van politie, Tim van der Velde

Op een mooie junidag kwam Bekende Buurtgenoot 
Ischa Meijer met een geheimzinnig pakje voor me thuis.
Een cadeau van toenmalig hoofdredacteur van de 
Haagsche Post Boebie Brugsma.
???
Verrassing! Een Agaatrode kanarie. Een kooi werd 
vlot gekocht en Agaatje zette het op een zingen, 
wonderschoon. Ondanks het feit dat ik dat maar zielig 
vond, een vogel in een kooi. Ischa maakte er een 
prachtig gedicht over waarvan ik me de zin “een lied 
gevangen in zijn keel” herinner.
Op zondagochtend mocht zij los vliegen terwijl Ischa 
Charles Trenet imiteerde, waar hij later nog beroemd 
mee zou worden. Ook Les Feuilles Mortes van Yves 
Montand werd prachtig uitgevoerd, en begeleid door 
Agaatje op haar stok. 
Op een middag liet ik haar extra vrij rondvliegen maar 
ze was niet meer te vangen onder de gebruikelijke 
theedoek. Als ik nou een hoed had, dacht ik. De bel ! 
Dick Slootweg staat voor de deur.
Met hoed uiteraard. Mag ik je hoed ???? En zo was de 
gevlogen vogel weer op stok.
Arme Agaatje. Ze moest veel beleven. Op een ochtend 
was zij weg. Of toch niet. 
Ze had zich verdronken ?? in haar drinkbakje. Ze was 
helemaal vierkant. Ischa probeerde haar met zijn dikke 

vingers los te wurmen, zonder resultaat. Buurman Cor, 
een ervaren vlieger, lukte het wel de kleine vogel te 
bevrijden en oh wonder, ze leefde nog.
Maar zingen deed ze niet meer.

Wij gingen op vakantie naar Zuid Frankrijk en Cor 
beloofde in zijn huis op Agaatje te passen. Nou dat vond 
Piepjepoes ook geweldig ! Toen we thuiskwamen zagen 
we een muisgrijze vogel, en een lachende poes. Maar 
neen, het was geen nieuwe kanarie en poes die leek 
alleen maar dik. Nee echt, Agaatje was in de rui en haar 
rode kleur was verdwenen. Uiteraard geloofden we dit 
onmiddellijk.

Ik ging Ischa verlaten en ging op de Groenburgwal 
wonen. Lage balken, waar de kooi aanhing. Dat vond 
de huispoes natuurlijk geweldig en binnen 3 minuten 
was de bodem uit de kooi getrokken en Agaatje door het 
open raam de vrijheid tegemoet gevlogen.
Toen ik om half 6 thuiskwam zat ze vol trots weer in 
haar kapotte kooi op me te wachten.
Ik dacht aan Bertus Aafjes: “want binnen de lasso der 
grachten is het leven zo warm en zo klein en men spint 
een nest van gedachten achter een blinkend raamkozijn”.

Marreke Prins

Een vogel gevlogen op het Waterlooplein

Politie 
waarschuwt 
voor 
inbraken

DE ONGEMAKKEN VAN 
HET OUDER WORDEN

We worden allemaal een dagje ouder, dat is bekend, 
maar als je onder de 55 bent merk je daar niet zo veel 
van. Op een goede dag ontdek je opeens een grijze 
haar aan de slapen. En bij verdere inspectie nog één en 
nog één. Of het haar heeft geen zin in grijs worden en 
besluit om uit te vallen. Nou ja, denk je niets aan de 
hand en je leeft onbekommerd verder. Dan, na enige 
tijd komen er vreemde pijntjes. Of een plotselinge 
scheut in de rug. Rode lampen worden aangeschaft en 
verwarmende zalven gekocht. 
Na weer een tijd merk je dat je niet meer zo makkelijk 
de tram in komt. En vind je bovendien het verkeer 
steeds chaotischer worden, terwijl je dat vroeger 
helemaal niet vond. Lekker op je fiets overal langs 
scheuren, dat is er niet meer bij.
Je besluit aan gymnastiek te gaan doen. Je gaat in 
plaats van naar een badplaats in de vakantie naar een 
heuvelachtig gebied om daar te wandelen.
De paden op de lanen uit, vooruit met flinke pas. 
Toedeljoho klinkt mijn lied enzovoort.
Je merkt opeens dat pianospelen niet zo goed meer 
gaat terwijl je vroeger je hand niet omdraaide voor 
de vlooienmars. Er zit een soort van stijfheid in de 
vingers.

In huis loop je ook tegen rare dingen aan. Op een 
keukentrapje klimmen wordt een eng avontuur. En 
dan op een dag gebeurt het: Er staat in de tram iemand 
voor je op, omdat hij zegt dat hij de volgende halte er 
toch uitmoet! Wat je natuurlijk vriendelijk afslaat maar 
er toch maar gebruik van maakt.
Brillen die je nooit nodig had verschijnen op je neus. 
En moet de tv niet wat harder? O, kan jij het wel 
verstaan? Nou ik zet hem op de ondertiteling, maar die 
loopt zo achter de feiten aan.
En dan is het gruwelijke moment daar: Je kan niet 
meer gemakkelijk van de wc afkomen. Was die 
nou altijd al zo laag? Je moet je aan het fonteintje 
optrekken, dat vindt het fonteintje niet zo leuk en wil 
van de muur af.

Goede raad is duur, zou Reve gezegd hebben. Wat nu? 
zei Pichegru. Als de nood het hoogst is is de redding 
nabij. Je hoort van een buurman die besmuikt meedeelt 
dat hij ook al die kwalen heeft dat hij de stichting 
Blankenberg heeft gebeld. Je hebt die advertenties in 
de Binnenk®ant wel gezien maar er nooit aandacht 
aan geschonken.
Na enige aarzeling mail je ze en voilà na enige tijd 
komt er een vriendelijke heer: Hans de Wit geheten, 
met een hoog toilet je huis binnen en ook handgrepen 
om je aan vast te houden in douche en toilet. En hij 
plaatst en bevestigt dit alles ook nog. Dit alles gratis en 
voor niks. Dankbaar doe je de heer de Wit uitgeleide 
en gaat trots even op de wc zitten, terwijl je helemaal 
niet “hoeft”. Je denkt na over zijn verklaring waarom 
men dit allemaal zo doet: Het is een preventieve 
maatregel, want als je ten val komt onder de douche 
of in de wc kost het opkalefateren van een gewonde 
patiënt veel meer dan een toilet en wat stangen. 
Knap bedacht.

CVS

Op het moment dat ik dit schrijf (20-01-2010) wordt de buurt helaas ‘bezocht’ door een inbreker, die 
een aantal keren heeft toegeslagen in woningen op Rapenburg,  Peperstraat,  Kalkmarkt, Oude Waal en 
Oudeschans. Ik hoop dat wanneer u dit leest hij door ons is aangehouden.

Bureau IJ-tunnel
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Ze bleef actief in de Nieuwmarktbuurt en nu ook in de 
Waterloopleinbuurt. Het was de tijd van acties rond de 
bouw van de Stopera. Het was een inspirerende tijd bij 
het wijkcentrum, medewerkers, bestuur, vrijwilligers, 
allemaal jonge mensen die heel betrokken waren bij de 
wederopbouw van de buurten.

Het ging Marjet niet alleen om de ruimtelijke 
ordening, om de stenen, maar vooral ook om de 
mensen, de sociale en maatschappelijke kanten van de 
wederopbouw van de buurten en hoe de buurten vorm 
krijgen in wisselwerking tussen bestuurders, ambtenaren 
en bewoners. Juist deze buurten in de oostelijke 
binnenstad, de Wallen, de Nieuwmarktbuurt en de 
Waterloopleinbuurt, boeien haar. De zo verschillende 
bewoners en gebruikers, zowel op de wal als op het 
water, de variatie in winkels en bedrijven, de open 
manier waarop mensen hier met elkaar omgaan, maar 
ook de problemen die deze buurten kenmerken.

Het is onmogelijk een volledige opsomming te geven 
van zaken waarvoor Marjet zich vanuit het wijkcentrum 
heeft ingezet bij het ondersteunen van bewoners en 
bewonersgroepen. De ontwikkeling van de IJ-oevers, 
de ontwikkeling van de VaRa-strook, meer woningen 
en minder kantoren, niet alleen toeristenwinkels en dure 
boetiekjes, maar gewone winkels en gewone bedrijven, 
behoud van woonboten van Amstel tot Oosterdok, 
niet slopen van goede panden omdat ze toevallig geen 
monument zijn of niet passen in de gladgestreken 
visioenen van ruimtelijke ordening, gewoon de 
stedelijke rafels laten zijn wat ze zijn, de geschiedenis 
zichtbaar laten, de buurten levend maken en houden. 

Bijzonder was de door bewoners 
georganiseerde grote tentoonstelling 
en manifestatie ‘Het IJ geopend, de 
binnenstad gedicht’ in oktober 1986 in 
de toen nog lege marktberging van het 
pas gebouwde Gran Vista complex. Daar 
waren alle toen bestaande plannen voor 
de oostelijke binnenstad samengebracht 
met onder andere maquettes voor het 
Oosterdok en de allereerste piepschuim 
maquettes van de Dienst Ruimtelijke 
Ordening voor de VaRa-strook. 
Verbazend hoezeer achteraf in die 
maquette al het uiteindelijk gebouwde 
‘Markenhoven’ is te herkennen.

Meer direct op sociaal en 
maatschappelijk gebied lagen de pogingen het 
Heiligeweg zwembad te behouden, wat helaas niet 
is gelukt. En het zoeken van oplossingen voor de 
problemen rond drugsverslaafden en alcoholisten 
door organiseren van symposia en ijveren voor 
gebruikersruimtes. Of het onderzoek naar de positie van 
oudere Chinezen, dat heeft geresulteerd in een spreekuur 
door Chinees sprekende maatschappelijk werkenden. 
En het opzetten van het huurspreekuur en daarna het 
huurteam, wat de dienstverlening van het wijkcentrum 
enorm heeft verbreed en waarmee nieuwe groepen 
bewoners werden bereikt. Ook ondersteuning van het 
interne reilen en zeilen van het wijkcentrum was lang 
een taak van Marjet. Ondersteuning van de wijkraad en 
het dagelijks bestuur, altijd alles lezen en zorgen dat de 
informatie bij de juiste personen terecht komt.

De laatste jaren is er helaas minder ruimte voor 
bewonersondersteuning. Veel tijd gaat zitten in overleg 
en vergaderingen om het werk van het wijkcentrum 
veilig te stellen in de storm van veranderende 
subsidieregels, bezuinigingen en reorganisaties 
sinds het stadsdeel de rol van subsidiegever van de 
gemeente heeft overgenomen. Alleen met geïsoleerde 
en kleinschalige zaken voor bewoners heeft Marjet zich 
de laatste periode nog kunnen bezighouden, zoals de 

ondersteuning van de bewonersraad Groot Waterloo, de 
actie behoud De Pinto-bibliotheek, het meedenken over 
de aankleding van het NUON-pleintje in de Nieuwe 
Uilenburgerstraat.

Marjet signaleert een indertijd niet voorzien en 
onbedoeld effect van alle inspanningen om de buurten in 
de oostelijke binnenstad te herstellen als aantrekkelijke 
gevarieerde buurten. Kapitaalkrachtige mensen 
ontdekken de charme van deze buurten, huurwoningen 
maken plaats voor dure koopwoningen en sommige 
nieuwkomers doen nu of de oorspronkelijke bewoners, 
veelal in sociale huurwoningen, hier niet thuishoren.
Jammer vindt Marjet ook dat het stadsdeelbestuur 
te weinig gebruik maakt van de inventiviteit en het 
oplossend denkvermogen van bewoners en van hun 
kennis van de buurt waarin ze wonen. 

In de afgelopen decennia is er in de Binnenstad veel 
goeds gerealiseerd in wisselwerking tussen bewoners, 
ambtenaren en gemeenteraad. Sinds er een stadsdeel 
Centrum is, is die wisselwerking minder geworden. 
Het bestuur op afstand gaf meer ruimte aan bewoners 
en ambtenaren. De deelraadsleden zitten er te dicht op, 
zien hun eigen ideeën en opvattingen als maatgevend 
en geven te weinig ruimte aan inbreng door andere 
bewoners die niet politiek gemotiveerd zijn. Het 
gezamenlijk bedenken van oplossingen is versloft, zo 
worden kansen gemist.

Alles overziend vindt Marjet dat ze geweldig heeft 
geboft. Werk mogen doen dat haar interesseert en dat ze 
belangrijk vindt en waarin ze veel leuke mensen heeft 
ontmoet, ze heeft al die jaren met veel plezier bij het 
wijkcentrum gewerkt.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het wijkcentrum nam 
ze afscheid en velen kwamen om haar persoonlijk te 
bedanken. Namens het stadsdeelbestuur kreeg zij het 
zilveren speldje met de drie Andreaskruizen opgespeld 
als erkenning voor haar bijzondere verdiensten voor 
de stad. In november nam de bewonersraad Groot 
Waterloo al afscheid van haar. Bij die gelegenheid zei 
ik namens de bewoners: “Je was jaren onze steun en 
toeverlaat, onze vraagbaak en ons geheugen. Ik zou niet 
weten in hoeveel werkgroepen, begeleidingsgroepen, 
klankbordgroepen en actiegroepen en bij hoeveel 
voorlichtingsavonden en inspraakbijeenkomsten je de 
bewoners direct en indirect hebt ondersteund.”

We zullen Marjet missen als medewerker van het 
wijkcentrum, maar ze woont in de Nieuwmarktbuurt met 
uitzicht op het Waterlooplein en ze blijft geïnteresseerd 
in het wel en wee van deze buurten. Marjet heeft veel 
vrienden gemaakt en als altijd zal ze  tijd hebben voor 
een praatje met bekenden die ze tegenkomt.

Ronald Regensburg

•  Sneeuwpuntjes  •
•  Voor het eerst sinds jaren sneeuwde het weer eens 
flink. De straten werden bestrooid, de fietspaden 
werden ijsvrij gehouden maar de voetganger moest 
maar zien hoe hij overeind bleef. 500 botbreuken 
per dag levert dat op, landelijk. Dat zijn aanzienlijke 
kosten voor de verzekeringen, maar ook aanzienlijk 
leed voor de slachtoffers. Die wagentjes die normaal 
de stoep vegen kunnen die niet gebruikt worden?

•  De krantenbezorgers verdienen een medaille van 
de Koningin. Door weer en wind en sneeuw en ijzel 
kwamen ze langs om de krant te bezorgen. Ze hadden 
de Nieuwjaarsfooi dubbel en dwars verdiend. 

•  Door ijs en sneeuw gedwongen lopen voetgangers 
op fietspad en straat. Het was vreemd te zien hoe 
sommige fietsers hierop agressief reageerden. Men 
reed recht op je af. Alsof ze zelf nooit op de stoep 
rijden.

•  Het gat aan de even zijde van de Valkenburgerstraat 
zal worden bebouwd. Er is een bouwvergunning 
aangevraagd voor woningen, een restaurant en een 
garage. Overigens is iedereen inmiddels vergeten dat 
voor de huidige bebouwing de V’straat hoogstens 6 
meter breed was.

•  De Opstapper, die tegenwoordig STOP en GO heet 
is inmiddels veranderd van een hotsend voertuig in 
een aangename kleine bus. Op vertoon van je OV 
chipkaart mag je gratis mee. Ik denk dat burgemeester 
Cohen het verschil bijlegt. De bus zit soms erg vol, 
die Stop en Go, ik heb al meegemaakt dat de mensen 
moesten staan. 

•  De Blankenberg stichting is van naam veranderd 
en heet nu CentraM na een fusie. Men doet goed werk 
voor ouderen boven 55: aanpassing toilet, badkamer. 
Lees hun site. Ook tegen een kleine vergoeding : 
klusjes zoals gordijnen ophangen of ander kleine 
zaken waar je als oudere niet meer zo makkelijk aan 
begint. 

CVS

Marjet krijgt de onderscheiding van de gemeente opgespeld
(Foto: Sjaak van der Lede)
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Buurtraad Amstelveld
Maandag 29 maart en 31 mei, 20.00 - 22.00 uur
Ouderensociëteit De tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit
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Op 16 december werd het Rembrandtplein feestelijk 
heropend. Net op tijd, want pal daarna ontnamen sneeuw 
en ijs langdurig het zicht. Na de dooi kregen we te zien 
wat er van het plein geworden is. Een opknapper of 
afknapper? De echte balans valt pas in het najaar op te 
maken. Overleeft het grasveld het toerisme? 
Waar vinden fietsen en scooters hun plekje? 
Vaarwel schone rhodondrendons en sierappelbloesembomen!
Het Rembrandtplein lijkt nu wel een mausoleum. Zou 
Rembrandt hier begraven liggen? En zijn die marmeren 
blokken de zerken van zijn vele leerlingen? 

De banken op het middenterrein nodigen niet uit tot zitten; 
te koud en nat. Waar is die halve cirkel houten banken (mét 
heerlijke rugleuning) gebleven vanwaar je zo prachtig het 
plein kon overzien? Komt het waterhappertje ooit nog terug? 

Rembrandt heeft nu wel goed 
zicht op het transformatorhuisje 
en de plek van het toekomstige 
toiletgebouw annex steun- en 
informatiepunt. Ook toekomst 
blijft de terugkeer van de bronzen 
Nachtwacht-poppengroep.

Een tip voor wie zich op het 
Rembrandtplein niet meer thuis 
voelt: op het Thorbeckeplein zijn 
gelukkig de zeven houten bankjes 
gespaard gebleven.

Vervolg van pagina 1
  
Al eerder gaf ik kritisch 
commentaar op het Amfora-
projekt van Strukton (zie kader). 
Tot mijn verbijstering blijkt dit 
dwaze plan twee jaar later nog 
steeds springlevend te zijn.
Als studie-projekt is het best 
aardig en een prijs waardig, maar 
uitvoering ervan is gekkenwerk.
Het hele plan is vele malen groter 
en riskanter dan de NoordZuid-lijn, 
Zuid-As, IJburg, nieuwe zeesluis 
en Olympische Spelen 2028 bij elkaar, maar zou volgens 
optimistische berekening slechts 10 miljard euro kosten.
De heipalen van de kadewanden steken deels schuin de gracht 
in. Alleen daarom al kan je niet zomaar trillingsvrij wat prefab 
diepwanden ruim dertig meter diep de bodem in krijgen. 
Op 10 plekken kruist de supergarage de metrobuizen van Oost- en 
NoordZuid-lijn. Het diepriool moet op nog veel meer plaatsen 
omgelegd worden. De bodem zit boordevol buizen, kabels, leidingen 
en zelfs tunnels (o.a. bij het Stadsarchief). Wel boft Strukton dat de 
garages onder de Boerenwetering en Singelgracht even op de lange 
baan zijn geschoven, want die zouden maar lelijk in de weg liggen.

“Zodra de twee bovenste 
bouwlagen van een segment 
gereed zijn, kan het water weer 
terugkomen in de gracht en 
ondergronds gebouwd worden 
aan de vier overige lagen.”
Hoe kunnen de arbeiders en het 
bouwmateriaal de werkplek dan 
nog bereiken? 
“Omdat alle personen en 
voertuigen in Amfora van 
een RFID-chip zijn voorzien 
kunnen bij calamiteiten gerichte 
maatregelen worden genomen”.
Wie is hier nou gechipt?

“Amfora is supergoed voor het milieu: het reinigt de uitlaatgassen, 
beperkt fijn stof, maakt het grachtenwater schoner, is CO2-neutraal 
dankzij warmte-koude opslag en werkt met zuinige LED-lampjes”.
Het lijkt wel een wasmiddelen-reclame.

“Maximaal om de 200 meter komen uitgangen met liftschachten 
via bestaande panden, paviljoens op de kade of kokers die door 
het water prikken”. en “Amsterdam zou met een karakteristiek 
winkelgebied langs de grachten kunnen wedijveren met de Ramblas 
in Barcelona” 
Help UNESCO, Red Amsterdam!

Paul Spoek 

Rembrandtplein

Terrasverwarming
 of schemerlamp?

Bij onraad gaan de 
schijnwerpers op vol

Glimmende hardstenen
duozit-elementen

De laatste tijd bezoeken maar bar weinig 
buurtgenoten de twee-maandelijkse openbare 
buurtvergaderingen, terwijl er toch zo heel veel 
gaande is. Wel zijn er tal van losse clubjes, die zich 
uitsluitend met één bepaalde kwestie bezighouden.
De een maakt zich druk over het groen van het 
Frederiksplein, de komst van een nieuwe Albert Heyn of 
parkeer- en geluidsoverlast van een drukke sportschool.
Anderen wordt al jaren dol van de overlast veroorzaakt 
door sommige bewoners van het Fokke Simonsz-huis 
en proberen in een zogenaamde begeleidingsgroep 
oplossingen te vinden. De plannen voor steigers bij o.a. 
Amstelveld en Noordermarkt bracht weer een geheel 
nieuwe aktiegroep op de been. Ook garageplannen 
brengen soms veel buurtbewoners in beweging.
De ondernemersverenigingen van de Utrechtsestraat, 
Vijzelgracht/straat en Rembrandtplein tref je zelden 
op een buurtvergadering, want die hebben al genoeg 
problemen voor de eigen deur.

Amfora of Pandora?
U heeft daar vast wel van gehoord. Een kilometers lang 
ondergronds stelsel van wegen, zalen en gangen, zes 
verdiepingen diep, onder de Amstel, Schinkel, Lozingskanaal, 
Haarlemmertrekvaart, Singel en de wat bredere grachten. Een zee 
aan parkeerruimte, de grootste darkroom, de langste tippelzone.
Niemand meer dakloos en zelfs bij storm en regen loop je 
beschut een blokje om. Alles wat je niet op straat wil zien verban 
je naar deze onderwereld. Behalve natuurlijk de vuilniszakken 
en 100.000 andere dingen. Volgens Strukton-medewerker dhr. 
Bas Obladen bouw je zoiets al voor 10-miljard. Een andere heer, 
de beruchte O. B. Laden, vindt het een geniaal plan. Met een 
eenvoudige plofwagen maak je zo wel heel gemakkelijk een 
reuzenklapper.
Bas meent simpelweg een paar diepwandjes in de prut te kunnen 
douwen zonder enige fundering te beschadigen. Nou, dan wil ik 
wel eens weten hoe hij zijn tunnels denkt te construeren onder 
bijvoorbeeld de Metro, Amstelsluizen en alle oude boogbruggen.
Op zes plekken vanaf de Ring A-10 zou je naar binnen kunnen 
rijden, maar om er ook heelhuids uit te kunnen is er bij elke brug 
een trappenhuis én lift nodig. En honderden ventilatieschachten, 
vluchtwegen, camera’s, schoonmakers, brandwachten, 
onderhoudsmonteurs en noem maar op.
Een vroege 1 april? PS

Uit het lentenummer 2008 van de Binnenk®ant

Trekpleister voor toeristen? Extra ruimte voor de terrassen bij de horecabedrijven

Het zou erg prettig zijn als al deze 
verschillende clubjes ook over de 
eigen schutting zouden kijken om mee 
te praten en na te denken over hoe de 
buurt nog leefbaarder, vrolijker en 
mooier te maken is.
Wees niet bang, verschil van mening 
zal er altijd blijven.
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Magere Brug
Onlangs bleek dat houtrot in de brug is doorgedrongen. Voor 
reparaties is het noodzakelijk de verflagen compleet te vernieuwen. 
In mei wordt hiermee begonnen (Kosten 1,1 miljoen euro).
De eerste Magere Brug stamt uit 1691 en had één klep en 13 
doorgangen. In 1772 werd een nieuwe gebouwd. Ditmaal met twee 
kleppen en 10 doorgangen. In 1871 verrees voor de derde keer een 
geheel nieuwe brug. De huidige brug stamt uit 1934, maar daarvan 
resteren slechts de opritten. De kleppen (ook klappen genoemd), 
hameipoorten en balansen werden in 1969 compleet vervangen. 
In 1994 werd de brug gemechaniseerd vanwege ARBO-regels. De 
brugwachters hoefden niet meer de hekken te sluiten en aan de 
kettingen te hangen, maar konden volstaan met een druk op de knop 
om de slagbomen te laten zakken en de brug te openen. 
Vooral Japanners missen hier sindsdien de romantiek..

PS

In mei of juni wordt een nieuw bestemmingsplan 
gepresenteerd voor al het water van de binnenstad 
(met uitzondering van de zogenaamde grootstedelijke 
gebieden zoals o.a. het Oosterdok en langs het IJ). 
Stadsdeel Centrum wil daarmee de bestaande regels 
voor het water in de diverse bestemmingsplannen in 
één klap uniformeren. 
Voor vele bootbewoners zal dat grote veranderingen 
meebrengen. Dat bleek op 3 november 2009 bij de 
bespreking van de startnotitie. Ruim dertig insprekers 
maakten bezwaar tegen allerlei voorgenomen plannen. 
Vooral tegen de verwijdering van woonboten bij de 
Noordermarkt en het Amstelveld ter wille van nieuwe 
afmeerplekken voor de rondvaart en om ‘de relatie te 
herstellen tussen plein en water’.

Hoezo nog meer vaarbewegingen stimuleren op de al 
overbelaste Prinsengracht? Hoezo woonruimte verloren 
laten gaan voor subjectieve ‘zichtlijnen’?

Volgens het stadsdeel is daarover echter geen discussie 
meer mogelijk, omdat dat in 2006 al besloten is bij 
de vaststelling van de ‘Visie op het water van de 
Amsterdamse binnenstad’. 
Volgens die visie kunnen prima diverse woonboten op 
vrijwillige basis verplaatst worden naar de oostelijke 
binnenstad. Die vrijwilligheid blijkt echter tijdelijk, 
want ook bestuursdwang wordt genoemd als ‘redelijk 
overleg’ niets oplevert. 
Verder blijken vele van de in die visie genoemde 
‘mogelijke nieuwe ligplaatsen’ helemaal niet meer 

mogelijk. Het waterschap AGV weert nieuwe schepen 
uit het stroomgebied van gemaal Zeeburg. Daarmee 
gaan o.a. Singelgracht oost, Huddekade, Nieuwe 
Prinsengracht, Plantage Muidergracht, Entrepotdok 
en een deel van de Nieuwe Vaart op slot als nieuwe 
ligplaats. De bestaande woonschepen in dat gebied 
mogen zelfs niet verbouwd of vervangen worden als 
daarmee de waterverplaatsing groter zou worden.
Daarnaast worden diverse nieuwe zichtassen genoemd 
waar voor de mooiigheid arken van plaats moeten ruilen 
met originele oude schepen. 
Veel info hierover is te vinden op:
www.centrum.amsterdam.nl/wonen
/op_het_water/bestemmingsplan PS

Bestemmingsplan water Amsterdamse binnenstad
Bij het Amstelveld (foto links) en Noordermarkt (midden) zouden woonboten moeten wijken voor herstel van de relatie tussen water en plein.       Aan de Nicolaas Witsenkade zou een ark de zichtas verstoren.

Verstoorde zichtassen zijn er in de binnenstad volop te vinden. De stenen gevaartes mogen blijven. Op het water wenst de deelraad echter verplaatsing van woonboten en ruim baan voor het vaarverkeer.

Wees Gegroet
Wanneer ga je eigenlijk mensen groeten? Hoe 
hoort het? Of is het geen kwestie van “horen”?
Je komt ergens, stel in café Tisheet en je kent 
er verder niemand. Het bevalt je daar en je gaat 
weer eens terug. Na de derde keer begint het 
personeel je te groeten en groet je terug. Met de 
rest van de cafégangers ligt het anders. Meestal 
als je met iemand aan de praat raakt ga je hem de 
volgende keer goedendag zeggen, knikken mag 
ook. Maar anderen die je daar regelmatig ziet, je 
bent zo langzamerhand  stamgast, groeten niet en 
zelf ben je ook niet geneigd om wat te zeggen. 
Maar als je zo iemand op straat tegenkomt dan 
heb je toch de neiging om die persoon toe te 
knikken. Soms kijken die mensen dan glad langs 
je heen waardoor je je een beetje oenig voelt. 
Dus dan weet je die hoef je niet te groeten. 
Soms gaat dat heel ver: Je zit in dat café naast 
de krantenstandaard. Er komt iemand vlak naast 
je staan, die persoon is ook een vaste klant. Hij 
of zij zoekt een krant die je net uit hebt en je 
biedt die krant aan die persoon aan. De volgende 
keer dat je komt knik je die persoon toe, maar 
nee hoor, geen sjoege en hij loopt vlak langs je 
heen. Weer een aanleiding om je sullig te voelen. 
Dus de volgende keer keur je die persoon geen 

blik waardig waardoor je je ook weer een beetje 
ongemakkelijk voelt. Je wordt gewoon genegeerd 
terwijl je je best hebt gedaan een aangename sfeer 
te creëren. Nou niet dat je elkaar wenend om de 
hals moet vallen, maar je ziet elkaar regelmatig 
dan knik je dus even. Er zijn zelfs mensen die je 
toeknikt en die je dan met een blik vol weerzin 
bekijken, of verbeeld ik me dat?
Ook op de sportschool Club Lenig heb ik soms 
moeite met groeten: je komt de kleedkamer 
binnen waar zich, zeg zes mensen in al dan 
niet ontkleedde staat bevinden. Je groet de 
aanwezigen met een fris en sportief en hartelijk 
gemeend goedemorgen. Wat krijg je terug? Wat 
vaag gemompel in het beste geval, soms zelfs 
een totaal zwijgen. Zo van: Hou je bek, ik wil 
niemand groeten of teruggroeten.
Vaak zie je mensen uit die Club op straat lopen. 
En de zwijgers van die school zijn dan ook niet 
van plan iets te zeggen of je toe te knikken, terwijl 
je zelf denkt: Hallo, we kennen elkaar toch van 
Club Lenig? Ze  lopen strak langs je heen.
Misschien, denk ik soms, gebruik ik wel de 
verkeerde tandpasta of doet mijn deodorant het 
niet. Effe snel checken. Even in de kom van je 
hand blazen. Nee, hoor. Alles in orde. Behalve 
dan dat lege gevoel genegeerd te zijn.
Wie het weet mag het zeggen.

CVS
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Maatschappelijke Dienstverlening
Amsterdam-Centrum & Westerpark

Loket Zorg en Samenleven
Dienstencentrum d’Oude Stadt
Sint Antoniesbreestraat 32, 1011 HB Amsterdam
Dienstencentrum Oosterkerk
Kleine Wittenburgerstraat 1, 1018 LS Amsterdam

Via Loket Zorg en Samenleven/Blankenberg
houden Maatschappelijk Werk, Sociaal Raads-
lieden en Ouderenadviesbureau gezamenlijke
spreekuren op de volgende adressen:

Inloopspreekuur
Dag Tijd  Adres
Maandag 9.00 – 12.00 uur Kleine Wittenburgerstraat 1
Dinsdag    13.00 – 15.00 uur Sint Antoniesbreestraat 32
Woensdag 9.00 – 12.00 uur Sint Antoniesbreestraat 32
Donderdag 9.00 – 12.00 uur Kleine Wittenburgerstraat 1
vrijdag  geen inloopspreekuur

Telefonisch bereikbaarheid
ma t/m vr 9.00 - 15.00 uur, tel. 557 33 33

Maatschappelijk Werk
ma t/m vr 12.00 – 12.30 uur (alleen voor vaste cliënten)

Ouderenadviesbureau
ma t/m vr 12.00 – 12.30 uur (alleen voor vaste cliënten)

Sociaal Raadslieden
ma en di 12.00 – 12.30 uur (alleen voor lopende zaken)

U kunt bij Loket Zorg en Samenleven ook terecht
voor woningaanpassingen en buurtbemiddeling
(e-mail: buurtbemiddeling@blankenberg.nl)

Bureau Schuldhulp Centrum
• Telefonisch spreekuur:
 ma di do vr van 9.00 – 11.00 uur, tel. 557 33 91
•  Inloopspreekuur:
 ma di do van 9.30 – 10.30 uur

Echtscheidingsspreekuur
• Inloopspreekuur
 vr van 9.30 – 11.00 uur
 Eerste Laurierdwarsstrraat 6,
 1016 PX Amsterdam

www.blankenberg.nl

SPONSORS

Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam

tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl
open:
maandag tot en met vrijdag 8.30-17.30 uur
donderdag tot 20.00 uur
zaterdag 10.00-14.00 uur
bij spoed buiten openingstijden tel. 592 33 15

TASTEVIN DEHUE
WIJNKOPERIJ

Nieuwe Herengracht 18s
1018 DP Amsterdam
T. 623 5877 F. 620 6365
www.tastevindehue.nl

Advocaat
nodig?

Kies voor persoonlijke
betrokkenheid en
uitstekende juridische
dienstverlening

Sarolea & Van Seumeren
Advocaten
Foeliestraat 16-III
1011 TM Amsterdam

ruime ervaring met:
•  Arbeidsrecht
•  Bestuursrecht
•  Huurrecht
•  Personen en familierecht
•  Strafrecht
•  Verzekeringsrecht

Voor een afspraak met
één van onze advocaten
belt u: 020-6383483.
Gratis eerste advies op ons
inloop-spreekuur:
maandag 16.00 – 17.00 uur
Bezoekadres: Foeliestraat 14-III

Aangesloten bij:
Vereniging Sociale Advocatuur Nederland

BINNENK

BlankenbergStichting

www.wswonen.nl
Woonspreekuur

Alles over huren
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55

Inloopspreekuur elke woensdag van 14-17.00 uur en van 19-20.00 uur
tel 622 42 88

Huurteam
Het huurteam helpt huurders met het voeren van huurprijs- en onderhoudsprocedures. 

Het huurteam werkt op afspraak
tel 421 48 68 of e-mail: centrum@wswonen.nl

Café
Waterlooplein ‘77

Rapenburgerstraat 169
1011 VM Amsterdam
Tel: 020 – 627 99 18

Kleine woningaanpassingen en 
klussen voor 55+ ers 
en mensen met een handicap
- o.a. verhoogd toilet / douchestoel /
  handgrepen (gratis)
- klussen (€ 2,- + materiaalkosten)
- advies is altijd gratis

www.blankenberg.nl
Tel: 557 33 38

ANT 49
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Lezingen
Tweede en vierde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 2,00 inclusief thee en koffie

  10 maart Willemijn Stokvis, kunsthistorica en Cobra-expert, 
houdt een lezing over de COBRABEWEGING (1948-1951). 
Niet alleen de bekende Appel, Constant, Corneille en Lucebert 
zullen worden besproken, maar de hele veelzijdigheid van 
deze multidisciplinaire en politiek geëngageerde beweging.
  24 maart Buurtgenote Kathie Somerwil-Ayrton, militair-
historica vertelt over ALEXANDER DUMAS de oudere, 
schrijver van onder meer De Drie Musketiers. Kathie’s 
nieuwe boek en haar lezing gaan over het jaar 1858-1859 
waarin hij in RUSLAND verbleef en leefde als de ‘vierde 
musketier’.
  14 april: Roelof van Gelder, (VOC)historicus, tot 2009 
redacteur NRC-Handelsblad: “ZEEPOST. Nooit bezorgde 
brieven uit de 17de en 18de eeuw”.
  28 april: Michel A. Hofman, neurobioloog, Nederlands 
Instituut voor Neurowetenschappen: “HERSENEN EN 
INTELLIGENTIE: een evolutionair perspectief” .
  12 mei: David Barnouw, voorlichter NIOD: 
“BEVRIJDING, 65 JAAR GELEDEN. 
Blijft herdenking zinvol?”
  26 mei: Hans van den Bergh, emeritus hoogleraar Cultuur 
wetenschappen: “Komische werking bij ELSSCHOT.
We herdenken dat hij 50 jaar geleden stierf”.
  9 juni: Lida Schoen, chemica en Nederlands coördinator van 
het ‘SCIENCE ACROSS THE WORLD’ PROGRAMMA: 
“Hoe door globalisering het onderwijs verandert”.

Films
Eerste en derde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,00 inclusief thee en koffie
  17 maart. Docudrama. Waargebeurd verhaal van de 
brilliante student die het materialistische leven de rug 
toekeert. Als Alexander Supertramp gaat Christopher met 
alleen een rugzak op avontuur in Alaska ‘om de wereld te 
leren kennen zoals die ooit is bedoeld’. 
  7 april: Speelfilm van regisseur Carol Reed over de 
Amerikaanse schrijver Holly Martins en zijn vriend Harry 
Lime (gespeeld door Joseph Cotten en Orson Welles) 
(screenplay: Graham Greene).

  21 april: Romantisch drama van regisseur John Madden 
over de jonge schrijver William Shakespeare die verliefd 
wordt op Lady Viola die echter is voorbestemd voor Lord 
Wessex.
  5 mei: Oorlogsfilm van regisseur Edward Zwick naar het 
boek “Verborgen Stad” van Peter Duffy over een klein groepje 
Joodse dorpelingen die zich vanaf 1941 in de Wit-Russische 
bossen schuil houden voor de nazi’s. De Joodse gemeenschap 
groeit uit  tot meer dan duizend bewoners.

  2 juni: Eerste deel van een episch tweeluik over de 
lotgevallen van Jean Cadoret en buurman César Soubeyran 
(gespeeld door Gérard Dépardieu en Yves Montand).

Extra filmarrangement 
  Zondag 11 april. Het eerste deel van de onlangs verschenen 
thriller over de 2 tegenpolen Mikæl Blomkvist en Lisbeth 
Salander naar de bestseller van Stieg Larsson (regisseur: Niels 
Arden Oplev) (extra lange versie van 180 min). 
(film 1e deel: 14-15.30 uur, smØrren: 15.30-16.30 uur, 
film 2e deel: 16.30-18 uur). Deelname: € 6,00 (reserveren d.m.v 
vooruitbetaling tot uiterlijk 3 dagen van tevoren)

Excursie
  Woensdag 19 mei. Slot Loevestein en Woudrichem
Een bezoek onder begeleiding van Gerard Prins.
Nadere gegevens op te vragen bij de Tweede Uitleg. 

Exposities
De toegang bij de openingen is vrij. 
Bezichtigingstijden: donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, 
dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak
  nog t/m 6 april 
Geleid door het toeval
Peintisseries van Saskia Weishut-Snapper
  9 april t/m 25 mei
Lucht en Water
Landschapfoto’s van Wijdemeren 
van fotograaf Ton Hendriks
Opening vrijdag 9 april om 16.30
 28 mei t/m 2 juli
Wit op Wit
Textiel borduursels van beeldend kunstenaar Rien Dominicus
Opening vrijdag 28 mei om 16.30 uur

55+ Sociëteit de Tweede Uitleg

Lezingen 
Cursussen
Clubs
Exposities
Films

En vooral
Gezelligheid

Nieuwe Looiersstraat 29
Wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen om op de hoogte te
blijven van wat er in de Tweede Uitleg te doen is?
Bel: 625 98 79
Schrijf: Nieuwe Looiersstraat 29, 1017 VA Amsterdam
Mail: tweedeuitleg@xs4all.nl
Kijk: www.tweedeuitleg.nl
of KOM LANGS

Wij zoeken ook inspirerende begeleid(st)ers 
voor onze Creativiteitsclub
en voor nog op te zetten clubs

Ons enthousiaste team van gastvrouwen 
en gastheren zoekt uitbreiding

Op Tweede Paasdag 5 april (aanvang 13 uur) is de 
Paasbrunch. Bedoeld voor maximaal 34 buurtbewoners 
die eens wat anders willen doen op zulke ‘feestdagen’ en 
met ons van elkaars gezelschap en een heerlijke maaltijd 
willen genieten. 
(Svp tot uiterlijk 3 dagen van tevoren inschrijven en 
vooruit betalen € 5,00 pp).
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GEZONDHEID IS HET HOOGSTE GOED

Nu alle goede voornemens alweer vergeten zijn en we gewoon 
opnieuw bezig zijn met onze dagelijkse zaken even een reminder. 
2010 wordt het jaar van gezond eten, werken aan jezelf en denken 
aan je medemens en zeker ook in beweging zijn! 

Lekker biologisch kokkerellen, veel fruit en vis, goede vetten en dat 
dan goed verdeeld over de hele dag… 
De “motor” moet draaien op de juiste “brandstof”, dan gaat het 
lichaam veel langer mee!!

Nu heb ik makkelijk praten als manager van een 
fitnesscentrum. Ik kan ieder moment van de dag 
bewegen en heb iedere dag de adviseurs om me 
heen! Daarom heb ik voor u de volgende tips; 
-  Maak een planning voor de hele week waarin 
minimaal 3 keer een moment wordt vrijmaakt om 
30 minuten aaneengesloten te bewegen! Dit staat net 
als een bezoek aan de tandarts in de agenda en moet 
worden uitgevoerd!! Als u tips nodig heeft dan ben ik 
altijd bereid u daarbij te helpen!

-  Nu koning Winter nog wel enige tijd in ons land zal 
zijn is het buiten wellicht een beetje gevaarlijk. Het is 
glad maar het is wel prachtig. Maak in het weekend 
lekker tijd vrij om buiten een heerlijke wandeling te 
maken. Het is goed voor lichaam en geest om even uit 
de dagelijkse omgeving te zijn en te genieten van de 
pracht rondom Amsterdam!
 
-  Er wordt veel van ons gevraagd. De druk is groot 
en het is goed om tot rust te komen. Ga in de buurt 
eens kijken waar er yoga gegeven wordt. Vaak wordt 
yoga gezien als iets zweverigs maar in werkelijkheid 
is het gewoon tot jezelf komen. Dat zijn we niet meer 
gewend. We gaan maar door en door en vergeten waar 
het in het leven echt om gaat!
-  Doe iets voor de medemens. Als u weet dat een 
buurman met een gebroken been thuis zit vraag hem 
of je iets kunt doen. Een kleine boodschap doen of een 

stoepje aanvegen is maar een kleine moeite maar geeft 
positieve energie en u helpt er ook nog eens iemand mee.

-  Start met iets dat u al heel lang heeft willen doen. 
Ik ben zelf bijvoorbeeld dit jaar weer begonnen met 
een studie. Het geeft me weer een hele andere kijk op 
de dagelijkse zaken. De collega’s om me heen kan ik 
ook iets extra’s bieden dus ik sla twee vliegen in een 
klap! Een leuke cursus of studie. Je aansluiten bij een 
hulporganisatie waarbij je eens per maand een ander 
helpt. Je komt met nieuwe mensen in contact je bent 
in een andere omgeving, kortom je maakt iets van je 
leven!

-  Als laatste tip wil ik u meegeven; het leven is erg 
betrekkelijk. Deze week heb ik het zelf weer mogen 
ondervinden. Geniet dus met volle teugen.
Kom uit de dagelijkse beslommeringen en maak er iets 
moois van. Blijf niet hangen in gedachten die het er niet 
positiever op maken. Stort je niet volledig op je baan 
maar kijk ook eens om je heen! Dan zal je zien dat je 
ook kunt genieten van de kleine dingen in het leven.

Ik begrijp dat dit verhaal je misschien aan het denken 
zet en dat was natuurlijk ook de bedoeling! Als er 
vragen zijn dan ben ik altijd beschikbaar. 
Ik hoop dat ik je een steuntje in de rug heb kunnen 
geven. Succes en geniet van al het moois om je heen!

Rob Harmsen 
manager Club Sportive Waterlooplein
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De VVD in stadsdeel Centrum wil dat er op het Leidseplein 
een groot standbeeld komt van Johan Cruijff. Volgens Erik 
Koldenhof is de renovatie van het plein hét moment om de 
voetballer te vereeuwigen. Zo kunnen volgens hem zowel 
Ajax als Cruijff permanent midden in de stad onder de 
aandacht worden gebracht. ,,Dat past bij een stad die zich 
meer wil gaan profileren als topsportstad en het WK voetbal 
en de Olympische Spelen wil organiseren.” 
Al eerder (1986) werd het Leidseplein ‘opgeleukt’ met 
de beelden van Wim Kan en Corry Vonk om de stad te 
profileren als culturele hoofdstad. Die beeldengroep staat 
inmiddels in Kudelstaart. Waarom dit keer niet het beeld 
van Cruyff maar meteen gelijk in Betondorp plaatsen? Dat 
scheelt alweer een kostbare verhuizing.

PS

Het boren voor de metro
Vier boormachines zullen pogen metrostation-Rokin 
te bereiken. De eerste staat al in de startblokken 
om met een gangetje van 9 meter per dag vanaf het 
Damrak te vertrekken. Velen houden hun hart vast, 
maar de boormeesters hebben er alle vertrouwen in.

Verzakkingen van maximaal 2,5 centimeter worden 
verwacht, enkel in het midden van de straat. Om 
het uur wordt gemeten of het drukke bovengrondse 
tramverkeer nog veilig door mag rijden. De omliggende 
bebouwing zou hooguit minimale schade oplopen; een 
scheurtje of een knellend raam. De boor graaft ook dan 
onverminderd door, want even stoppen is te riskant. Stel 
je eens voorgaat dat de boor stokstijf vast blijft steken.

Funderingspecialist Victor de Waal vreest dat de schade 
aan de huizen aanzienlijker groter kan zijn. Sommige 
heipalen staan immers niet stevig op een zandlaag, maar 
zitten ‘vastgekleefd’ in de prut. Als de gronddruk even 
minder wordt, zouden zulke palen spontaan wel eens 
tien centimeter kunnen zakken. 
Het spannendste deel van het boren wordt tot het laatst 
bewaard. In de Ferdinand 
Bolstraat komt een tunnel deels 
onder een huizenblok te lopen. 
Eigenlijk is dat helemaal niet 
nodig. De beide tunnels kunnen 
net zo goed boven elkaar liggen 
tot aan de Stadhouderskade. 
Maar ja, gelijkvloerse perrons 
in station Vijzelgracht oogt net 
iets netter. En dan volgt nog het 
klapstuk: de scherpe bocht bij de 
Munt. Kop of Munt?

PS

De Tour de France start dit jaar in Rotterdam.
Amsterdam kon natuurlijk niet achterblijven en 
kocht de eerste drie etappes van de Giro d’Italia. 
Het kost wel een vermogen, maar volgens de 
gemeenteraad staat onze stad daarmee stevig op 
de internationale wieler- en toeristenkaart.
Minuten lang kunnen wereldwijd televisiekijkers 
kennis maken met ons aantrekkelijke erfgoed.
De Individuele tijdrit op 8 mei vertrekt vanaf het 
Museumsteiger-plein langs de bouwketen in de 
Singelgracht richting Weteringcircuit.
De eerste kennismaking met stadsdeel Centrum 
is café Mulder vlak achter de stomende kooi, die 
volgepropt zit met koelmachines ten behoeve van de 
werkzaamheden in metrostation Vijzelgracht.
De bouwkranen pal om de hoek zullen door 
kunstenaar Peter Doeswijk tegen die tijd vast wel 
omgetoverd zijn in karakteristieke oudhollandse 
windmolens.

Bij de Wevershuisjes moeten de ijzeren buizen nog 
even opzij. Gooi gewoon zand over de bouwput en 
maak er een bloembollenveld van. 
De tijdrit gaat verder via Aurora, Pathé, Munt, 
Blauwbrug, Stopera, Mr. Visserplein, de Weesper/
Wibautstraat, Ceintuurbaan en Hilton naar het 
Olympisch Stadion. Daar zal een echte Amsterdamse 
miss of mister (daar wordt nog over gesteggeld) klaar 
staan om de winnaar te omhelzen en met tulpen te 
overladen.
Het belooft een spannende wedstrijd te worden 
vanwege de vele gladde tramrailsen en superscherpe 
bochten. Wie te snel vanuit de Vijzelstraat rechts 
afslaat naar de Amstel, raakt makkelijk te water.
Het is levensgevaarlijk vooraf het parcours eens 
behoorlijk uit te testen met al het stadsverkeer.
Tijdens de wedstrijd is het voor veel bewoners vrijwel 
onmogelijk hun buurt in of uit te komen. 

PS

Leidse Bosje Oost

De gokhal onder City verwelkomt haar eerste gasten met een 
kommetje snert aan de deur in de Korte Leidsedwarsstraat.

k  ee  t k  ooi mo - l e n b  ui  s

Stadsdeel Centrum heeft herinrichtingsplannen met 
de Leidsebuurt. Men is van plan de tramhalte van 
lijn 1, 2 + 5 van het Leidseplein naar de Leidsebrug 
te verplaatsen, men wil de taxistandplaats onder 
andere naar het Leidse Bosje Oost en er komt een 
ondergrondse fietsenstalling. Over al deze onderdelen 
zijn nog veel onduidelijkheden. 
Zo kan men de taxistandplaats aan de straatstenen 
niet kwijt, de fietsenstalling zal te klein blijken en het 
verplaatsen van de tramhalte is een regelrechte en 
uiterst kostbare ramp, niet in het minst doordat men 
zonder reden de trambaan naar de Stadhouderskade 
wil verplaatsen. Zo langzamerhand wordt echter 
duidelijk dat de plannen misschien meer nadelen 
dan voordelen hebben. Voor meer hierover, zie: 
http://groups.google.nl/group/leidseinlast/web/
bewonersgroep-leidse-in-last.
De reden voor de herinrichting is dat het Leidseplein 
moet worden gladgestreken, het moet ‘allure’ krijgen 
volgens het stadsdeel. Om te begrijpen wat er wordt 
bedoeld met ‘allure’ volstaat het om naar het onlangs 
heringerichte Rembrandtplein te kijken. Vrijwel al het 
groen is weg en er is een grauw mausoleum voor in de 
plaats gekomen. In één woord: vandaalproof. Bewoners 
zijn er dan ook niet meer aan het Rembrandtplein.

Het gezellige Leidseplein moet nu dus ook ‘allure’ 
krijgen. Het stadsdeel wil een glanzend strak plein 
vol terrassen. Het Kleine Gartmanplantsoen gaat weg, 
het Leidse Bosje Oost wordt gedeeltelijk geasfalteerd 
en de tramhalte wordt lastig bereikbaar. Maar na alle 
gerezen problemen en de protesten van zowel bewoners, 
het GVB, reizigersvereniging ROVER, de Vereniging 
Stadsvervoerbelang en de taxibranche begint een aantal 
politici nu openlijk te twijfelen of dit allemaal wel zo 
verstandig is. Maar gemeente en horeca liggen bijelkaar 
in bed en de trein lijkt niet meer te stoppen.

Bewonersgroep Leidse in Last vindt dat het Leidseplein 
óók van de Amsterdammers moet blijven. Horeca en 
vertier, graag, daarom wonen we hier ook. En een 
opknapbeurt kan de buurt goed gebruiken. Maar we 
willen een leefbare en gezellige buurt houden waar we 
ons thuis voelen. Bankjes waar je kunt zitten zonder dat 
je iets te drinken moet bestellen. Mooi groen waar het 
kan. Laat de Leidsebuurt Amsterdams blijven, laat het 
geen pretpark worden.

Kid de Winter 
bewonersgroep Leidse in Last

kid@raamplein.nl 

Leidse Bosje West

Herinrichtingsplannen Leidsebuurt

Staat deze tramhalte in de weg?
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Je kwam je ging
maar bleef
om niets te zijn
dan deze pijn

dolend ritme
zonder maat
alsof je mij 
nooit meer verlaat

ben je
de traagste tijd
die binnen mij 
verglijdt.

(  Verdriet  )

Erica Lastdrager
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De huidige Weteringschans maakte deel 
uit van de 17de-eeuwse verdedigingsgordel 
van Amsterdam. Na verlies van de militaire 
functie werd de omwalling in de loop van de 
19de eeuw ontmanteld en de Singelgracht - de 
oorspronkelijke verdedigingsgracht rondom de 
stad - ‘genormaliseerd’. 

In 1872 werd de Singelgracht ter hoogte van dit 
gedeelte van de ‘schans’ tot 30 meter versmald 
door aanplemping van het water aan de stadzijde. 
Aanvankelijk bestond het plan om op de nieuw 
gewonnen grond een overdekte markt voor 
groenten, bloemen, wild en fruit te bouwen, maar 
in verband met de bouw van het Rijksmuseum 
en het daarachter geplande luxe Museumkwartier 
vond de gemeenteraad dit ongepast. 
In 1878 werd besloten de grond in publieke veiling 
te verkopen en te bestemmen voor villabouw met 
daartussen enige door de gemeente aan te leggen 
kleine plantsoenen.
Tussen het gebouw van de Vrije Gemeente/thans 
Paradiso (1879, architect G.B. Salm) en het Eerste 
Weteringplantsoen verrezen in de periode 1878/84 
zes kolossale villa’s, waarvan er vier bewaard zijn 
gebleven.
De rijk gedecoreerde villa’s - die voor dubbele 
bewoning waren ingericht - genummerd 10-14 
(1882/84, J. Daverman), 16-18 (1882, N. Vos), 
20-22 (1882, J. Daverman) en 24 (1878/80, P.F. 
Laarman), zijn opgetrokken in een eclectische 
bouwstijl met veel aan de Hollandse renaissance 
ontleende motieven. De asymmetrische in pleister 
- en metselwerk uitgevoerde opbouwen zijn 
voorzien van (trap)torentjes, erkers, balkons, 
balustraden en dakkapellen. 

De villa’s zijn thans overwegend in gebruik 
als kantoren en behoren tot de 200 nieuwe 
rijksmonumenten.

BRON: www.bmz.amsterdam.nl

Naast de Museumbrug verrezen in 1979 twee 
omstreden ‘kantoorvilla’s’ (architect F.J van 

Gool), bijgenaamd het Peper- & Zoutstel

Regelmatig ontvang ik buitenlandse gasten. Soms 
komen ze heel gericht voor een bepaald project. 
Ik regel dan het bezoek en zorg dat iedereen elkaar 
kan verstaan. Meestal zijn dat korte bezoeken en is 
er niet altijd ruimte voor een echte beleving van de 
stad. Andere bezoekers hebben meer tijd en dan loop 
ik graag de hele stad met ze door. Het is een feest 
om voor iedereen iets leuks te bedenken dat past bij 
hun interesse. Het is nog leuker om iedere keer weer 
verrast te worden door de schatten die achter de 
gewone dagelijkse dingen op straat verborgen gaan. 

Het regent heel hard en we staan te schuilen bij de deur 
van een hofje dat niet toegankelijk is voor het publiek. 
Een van de bewoonsters komt thuis en vraagt of we 
binnen willen schuilen. Het wordt een heel gesprek en 
we mogen een kijkje nemen in het hofje. 
Mijn gasten zijn verrast door de gastvrijheid van de 
bewoners van Amsterdam.

We gaan naar het Muziektheater (La Bayadere) en het 
is mooi maar de voorstelling in de Krakeling, ‘Strauss 
is cool and Vivaldi Rocks’ is geweldig. We zitten op de 
houten bankjes, midden tussen scholieren, sommigen 
komen volgens mij voor het eerst naar een voorstelling. 
Ook de rumoerige kinderen worden stil bij het stuk van 
Beethoven waar grandioos op wordt gedanst door een 
breakdancer. We worden moeiteloos in de jongeren 
cultuur opgenomen. Veel taboes worden op deze manier 
doorbroken. 

We kopen bloembollen op de Bloemenmarkt en de 
koopman geeft een hele uitleg in het Frans over de juiste 
manier van planten. Het is een leuk gesprek. Een paar 

maanden later krijg ik bericht uit een buitenland dat de 
amaryllissen al bloeien 
We komen langs een hele bijzondere woonboot, we 
vragen aan de eigenaar of we een foto mogen maken. 
We raken in gesprek en na 5 minuten krijgt een van 
mijn gasten, een Franse kunstenaar, een prachtig stuk 
hout om voor zijn werk te gebruiken. Adressen worden 
uitgewisseld om de foto’s op te sturen.

Amsterdams Peil 
Gastvrijheid (A.P.G)

Zo kan ik nog vele voorbeelden geven. We staan bij 
de Westerkerk, we willen naar boven klimmen in de 
toren. De enthousiaste jongeman die bij de kassa zit 
en de rondleidingen organiseert neemt alle tijd om ons 
heel precies uit te leggen hoe de klim naar boven gaat 
en hij moedigt ons aan, zonder ook maar een moment 
aan te dringen. Hij zegt: “Er wordt hier en daar uitleg 
gegeven en dan kunt u ook even op adem komen”. Het 
is allemaal zo prettig om in je eigen stad zoveel leuke 
en behulpzame mensen tegen te komen. Ik ben dan een 
echte trotse Amsterdammer 

Ik ben met jonge buitenlanders op stap en we gaan ook 
naar het Stadhuis om de doorsnede van de Amsterdamse 
bodem te bekijken en de uitleg over het N.A.P. 
Daarna lopen we langs de trouwzalen en ik leg uit 
hoe grappig sommige daarvan zijn. Een van de jonge 
dames gaat binnenkort trouwen en we staan voor de 
deur van de zaal te praten. Een medewerker van het 
Stadhuis komt langs en we vragen of we binnen mogen 

kijken. Het wordt een echt bezoek. De draaiende schijf 
in het midden gaat aan en de toekomstige bruid mag 
gaan zitten. De stoelen die aan de muren hangen en het 
vreemde scheve van de zaal vinden ze allemaal even 
prachtig. 

Na een bezoek aan het Amsterdams Historisch museum 
loop ik met gasten op het Spui langs een klein tentje 
waar een enorme bedrijvigheid heerste. Er zijn dames 
aan het breien, overal liggen en hangen wollen mutsen. 
We worden aangesproken door een jongeman. 
De organisatie ‘Mutsen Voor Mensen’ heeft bedacht dat 
ze op die dag een heleboel mensen blij willen maken. 
Zoek een muts uit en schrijf als je wilt een boodschap 
op een kaartje voor de maker van de muts. Nee, het is 
niet de bedoeling om iets te betalen of ergens lid van te 
worden. Gewoon het plezier om iemand een leuke muts 
te geven. Er lopen allerlei mensen op met een gekregen 
muts. Mijn gasten en ik lopen met een mooie muts op 
ons hoofd en een brede lach op ons gezicht de rest van 
de middag in Amsterdam rond.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van dingen die mij 
dagelijks overkomen. 
Het menselijke maakt het bezoek bijzonder. Ik hoor 
veel over de groeiende onverschilligheid. Deze is zeker 
aanwezig maar ik weiger er aan toe te geven. Ik blijf 
open staan voor de spontane positieve reacties van 
mensen. Het is een instelling die mij ook in andere 
landen vaak de mooiste ervaringen heeft opgeleverd. 
Volgend jaar opnieuw het Amsterdams peil van de 
gastvrijheid (A.P.G.)? Ik doe verslag.

Gil Hauenstein

Paradiso

Villa’s Weteringschans

16-18

2410-14

20-22

6-8

Sinds 1988 zijn er plannen om het landje tussen 
Paradiso en de naastliggende villa te bebouwen.

Meer hierover in een volgend nummer.

26 28
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Buurt 6
Tussen: Leidsegracht, 
Prinsengracht, 
Westermarkt, 
Raadhuisstraat, 
Paleisstraat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, 
Koningsplein en 
Herengracht

ANT 49

In het centrum van Amsterdam staan nog zo’n dertig 
oude poortjes uit de 16de, 17de en 18de eeuw. 
Waarom staan ze daar en wat is hun geschiedenis? 
Dat zijn vragen waar de gewone Amsterdammer niet 
gemakkelijk een antwoord op zal vinden. 
Wat zou het mooi zijn als bij alle poortjes een bordje 
zou hangen met een verklarende tekst. Dat is nergens 
het geval. 
Dat kun je overigens ook zeggen van de tientallen 
beelden die staan in de openbare ruimte van 
Amsterdam Centrum. Vrijwel nooit staat daarbij wie 
het gemaakt heeft en waarom het gemaakt is. 

Poortjes zijn belangrijk omdat ze de herinnering 
levend houden aan hun geschiedenis en dus een 
deel van de geschiedenis van de stad. Het maken en 
onderhouden van een poortje was een betrekkelijk 
kostbare zaak zodat je mag verwachten dat in 
vroegere tijden particulieren zich geen poortje bij 
hun huis veroorloofden. 
Het was het stadsbestuur of bijvoorbeeld de gilden 
die er prijs op stelden de toegang tot hun kantoren 
en instellingen meer aanzien te geven door een fraaie 
ingang in de vorm van een poortje. 
Pas in de Gouden Eeuw zie je dat met name aan de 
hoofdgrachten particulieren hun huizen hier en daar 
hun huizen voorzagen van, soms heel fraaie, poorten. 

De meeste bezoekers van het Centrum zullen sommige 
poortjes wel hebben gezien. Denk aan de Rasphuispoort 
op de Heiligeweg, nu één van de toegangen tot de 
Kalvertoren. Of in de Kalverstraat de toegangspoort 
van het Burgerweeshuis, nu het Amsterdams 
Historisch Museum. Maar wie kent de VOC-poort 
aan de Prins Hendrikkade? Of de Leeuwenpoort in de 
Nieuwe Kerkstraat? Om maar niet te spreken van het 
Prinsenpoortje in de Prinsenhofsteeg.
Opvallend mooie oude poortjes zijn te zien bij de 
Agnietenkapel aan de Oudezijds Voorburgwal, bij het 
voormalige Spinhuis in de Spinhuissteeg, en de drie 
bijzonder fraaie maar helaas zeer verwaarloosde poortjes 
bij en naast de Oudemanhuispoort, die misschien in de 
komende jaren worden opgekapt. 
Aan de hoofdgrachten zijn nauwelijks poortjes te vinden 
maar, toeval of niet, in buurt 6 staan er twee. 

Keizersgracht 365: 
poort van “S HEEREN  LOGEMENT” uit 1650

Stond hier vroeger een “Herenlogement” en wat is dat? 
Nee, het gaat  om een poortje dat in 1875 naar hier werd 
verplaatst. En het woord “herenlogement” verwijst naar 
het logement dat door het stadsbestuur werd gebruikt 
om (hoge) gasten van de stad in onder te brengen. Het 
oude stadshotel, want zo kun je het noemen, bevond 
zich in het Prinsenhof (nu hotel The Grand aan de 
Oudezijds Voorburgwal) waar eerder het Ceciliaklooster 
was gevestigd. In 1647 werd dat gebouw echter 

helemaal ter beschikking gesteld van de Admiraliteit: de 
machtige Amsterdamse marine. Het fraaie fronton en de 
windwijzers herinneren nog aan die marine.
Het stadshotel moest toen een andere plaats zoeken. 
Die werd gevonden op het terrein van de eerdere (en 
eerste) “scafferie”, dat was de stadstimmertuin of zo u 
wilt de werf van gemeentewerken. Die lag op het terrein 
van het latere Binnengasthuis tegenover het Huis op 
de Drie Grachten. Het daar staande gebouw werd door 
de beroemde bouwmeester Philips Vingboons fraai 
verbouwd tot het Oudezijds Heerenlogement dat in 1647 
betrokken werd.
Hier logeerden hoge gasten zoals  stadhouder Willem 
III en Tsaar Peter de Grote. Als er geen gasten waren 
werden er veilingen gehouden. Tenslotte werd het 
alleen maar voor veilingen gebruikt tot het in 1875 
werd het gesloopt ten behoeve van nieuwbouw voor het 
Binnengasthuis. De veilinghouder heeft toen het poortje 
laten overbrengen naar Keizersgracht 365, waar hij nog 
korte tijd zijn veilingen heeft voortgezet.

Keizersgracht 384: 
poort van de STADSSCHOUWBURG uit 1637

Hier stond van 1617 tot 1637 een houten schouwburg 
die gebouwd was gebouwd in opdracht van Samuel 
Coster, bekend geworden als stichter van de Duytsche 
Academie, de voorloper van de Stadsschouwburg.
In 1638 werd het houten gebouw vervangen door een 
stenen schouwburg naar een ontwerp van Jacob van 
Campen, ook de architect van het latere stadhuis, nu 
het paleis op de Dam. De opening werd gevierd met de 
opvoering van Vondels Gijsbrecht op 3 januari 1638. 
Daaruit is de traditie van het opvoeren van de Gijsbrecht 
op nieuwjaarsdag ontstaan. In 1665 werd door Philips 
Vingboons een grondige modernisering van het gebouw 
ondernomen waardoor de schouwburg een Europese 
vermaardheid kreeg. Alleen de poort van Jacob van 
Campen bleef bewaard. Op 11 mei 1772 brandde de 
Stadsschouwburg af waarbij een aantal bezoekers 
omkwam. Op die plaats werd het gebouw voor het 
Rooms Catholieke Oude Armen Kantoor opgericht dat 
daar ruim twee eeuwen gevestigd zou blijven. In april 
1999 is het pand in gebruik genomen als vijfsterrenhotel 
Blakes, in 2005 gevolgd door Hotel The Dylan.

Het poortje voerde vroeger onder het driehoekige 
fronton het nog steeds bekende opschrift:

          De Weereld is een Speel-Tooneel
         Elck speelt zijn rol en krijght zijn deel.
Bovendien werd bij de verbouwing  in 1665 boven in 
het fronton van de poort een cartouche aangebracht 
waarop “Schouburg” stond te lezen. Deze tekst werd 
later vervangen door “R.C. Oude Armen Kantoor”. 
Bij de verhuizing van het RCOAK naar het Claes 
Reiniershofje op Keizersgracht 334 werd de cartouche 
meegenomen en in dat hofje aangebracht. Nog steeds 
is te zien waar die cartouche heeft gezeten. Het is de 

bedoeling om 
zowel de 
oorspronkelijke 
tekst boven de 
poort alsook een 
replica van de 
cartouche in het 
fronton weer aan 
te brengen.

Minne Dijkstra

Hart voor de
Historische Binnenstad
Op 10 februari overhandigde fractievoorzitter van D66 
Yellie Alkema het eerste exemplaar van ‘De poortjes 
van Amsterdam 1571-1782’ aan Karel van de Toorn, 
voorzitter van het collega van bestuur van UVA. Sinds 
jaar en dag zet Yellie zich in voor de wat vergeten 
onderdelen van monumenten. Na de notities over hofjes, 
fonteinen, beelden en straatnamen verscheen een notitie 
over de historische poortjes, geschreven door drs. Minne 
Dijkstra, met prachtige foto’s. Yellie Alkema heeft 
gevoel voor een stijlvolle omgeving; de overhandiging 
vond plaats in de regentenkamer van het Maagdenhuis.

Precies een week later bood Yellie aan Paul Spies, 
directeur van het Amsterdams Historisch Museum, de 
notitie aan ‘Een betere bescherming voor historische 
interieurs’ maar nu in het Museum Willet Holthuysen. 
Deze notitie heeft de steun van GroenLinks, VVD, PvdA 
en D66.
Paul Spies was erg blij met deze notitie omdat 
deze de partijen verenigd. In het verleden zijn veel 
prachtige interieurs op drift geraak. Als voorbeeld 
gaf hij de stijlkamers die in het Stedelijk waren. Een 
van deze kamers, de ‘Beuningkamer’ wordt in het 
Rijksmuseum na de verbouwing tentoongesteld. Deze 
betimmering, oorspronkelijk van Keizersgracht 187, 
begon haar zwervend bestaan bij de doorbraak van de 
Raadhuisstraat. 
Veel prachtige interieurs slijten hun bestaan in depots 
wachtend op hergebruik. Hergebruik lukt bijna nooit 
omdat de betimmeringen op maat zijn gemaakt. 
Guusta Reichwein, hoofd collecties, vertelde dat op 
3 maart de website van het Amsterdams Historisch 
Museum klaar is. De collectie van het AHM is dan on-
line te raadplegen. 

UW

Oude poortjes in buurt 6
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Historica en buurtgenote Marion Peters schreef een 
boek over deze vrijwel vergeten figuur, getiteld: 
De wijze koopman. Het wereldwijde onderzoek van 
Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en 
VOC-bewindhebber van Amsterdam. 
Kortgeleden is dit in aanwezigheid van onze huidige 
burgemeester Job Cohen ten doop gehouden. 

Hoe ben je op Nicolaas Witsen gestuit? 
Ja, dan hebben we het wel over heel wat jaren terug. Ik 
wilde na mijn afstuderen meer over pioniers in het Oost-
Indische natuuronderzoek weten. Ik hou van planten en 
dieren, en bovendien ben ik in de tropen geboren. Al 
lezende over zeventiende-eeuwse natuuronderzoekers 
kwam ik steeds maar de naam Nicolaas Witsen tegen. 
Hij was bijvoorbeeld degene die de koffieplant in Java 
heeft geïntroduceerd. In de Universiteitsbibliotheek trof 
ik vervolgens een uiterst interessante correspondentie 
van hem aan. Bij die collectie brieven, die vooral 
over land- en volkenkundige zaken gaat, zaten ook 
veel penseeltekeningen. Nadat ik daarover een artikel 
voor een historisch tijdschrift had geschreven, ben ik 
me gaan werpen op zijn bibliotheek, vervolgens op 
zijn vriendschappen en zijn netwerken, daarna zijn 
verzamelingen, enzovoorts. Uiteindelijk heeft dit 
onderzoek naar Witsens activiteiten mij dik twintig jaar 
in de greep gehouden.   

Waar heb je het meeste materiaal over Witsen 
gevonden?
Witsen bewaarde elke snipper papier wat met hemzelf 
en zijn functioneren in de wereld te maken had. Alleen 
al zijn persoonlijk archief bestond uit minstens 30 
mappen. Na zijn dood is dit hele dossier samen met al 
zijn correspondentie, ooggetuigenverslagen, rapporten 
en tekeningen uit alle hoeken van de aarde door zijn 
erfgenamen in drie kisten gestouwd. Honderd jaar later 
bleek alles daarin te zijn vergaan. Verschrikkelijk! Maar 
desondanks was er nog genoeg bronmateriaal over. 
In de eerste plaats natuurlijk de boeken van Witsen 
zelf. En verder kopieën van zijn geschriften (zoals 
zijn reisverhaal naar Moskou), brieven, testamenten, 
veilingcatalogi en boedelinventarissen.  

Wat was zijn grootste belangstelling?
Witsens probleem was eigenlijk dat hij overal 
belangstelling voor had. Hij was in geografie 
geïnteresseerd, in wiskunde en natuurwetenschap, in 
godsdiensten, hij liet onderzoek doen naar de verschillen 
in talen. Wat hem ook mateloos intrigeerde was hoe 
het kwam dat hij wit was, en een papoea zwart. Maar 
je kunt wel stellen dat zijn belangstelling vooral geleid 
werd door de vraag: hoe kan mijn kennis ten nutte van 
de gemeenschap worden gemaakt? Feitelijk waren al 
zijn activiteiten ingegeven door de gedachte dat met 
het stimuleren van de handel de welvaart kon worden 
vergroot. Vandaar dat ook zijn eerste grote project 
het boek betrof waarin alles te vinden moest zijn over 
vervoer te water, dat wil zeggen: het schip. Over het 
bouwen ervan, de geschiedenis, het opstellen van regels 
voor de bemanning, tot hoe de handelswaar daarin het 
beste kon worden gestouwd. 
Met zijn andere project, het boek en de kaart van 
Tartarije, hoopte hij vooral een antwoord te vinden op 
de vraag of er niet een kortere, noordelijke route naar 
Indië mogelijk was. Daarvoor moest Witsen onder meer 
kennis hebben van de loop van de kusten van Siberië 
tot Japan. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat een 
route over het noorden hoe dan ook onmogelijk was. En 
wel omdat zo’n tocht altijd tot mislukken was gedoemd, 
gelet op de gigantische ijszeeën en kou.      

Waren er in de tijd van Nicolaas Witsen wel meer 
mensen van dit kaliber of was hij ook voor zijn tijd heel 
bijzonder?
Het laatste kwart van de zeventiende eeuw kende veel 
grote onderzoekers en uitvinders, kijk alleen al naar 
Christiaan Huygens, Antoni van Leeuwenhoek en Jan 
Swammerdam. En ook onder de burgemeesters had 
je grootheden. Witsens vriend Johannes Hudde was 
bijvoorbeeld een briljante wiskundige. Nicolaas Witsen 
was vooral uitzonderlijk vanwege de grootschaligheid 
van zijn onderzoek, dat immers over enorme afstanden 
moest plaatsvinden, en de gedreven manier waarop hij 
dit zelfstandig met eigen middelen ondernam. Maar het 
was ook dankzij zijn hoge posities als burgemeester 
en VOC-bewindhebber dat hij al dit onderzoek heeft 
kunnen doen. In het kielzog van de VOC was hij in staat 
een wereldwijd netwerk van informanten op te bouwen, 

die stuk voor stuk maar al te graag aan de honger naar 
kennis van de heer burgemeester Witsen wensten te 
voldoen. 
  
De titel van het boek is ‘De wijze koopman’. Maar 
Witsen was toch burgemeester? 
In 1632 hield de geleerde Caspar Barlaeus (naar hem 
is het Barlaeusgymnasium genoemd) een rede bij de 
opening van de Amsterdamse Hogeschool (de voorloper 
van de universiteit). Die heette ‘De wijze koopman’. 
Daarin propageerde hij dat wetenschapsbeoefening in 
het belang van de commercie en de koopman was. Met 
‘de wijze koopman’ bedoelde hij zowel de staat als de 
particuliere ondernemer. In het geval van Witsen moet 
dit dus vooral symbolisch worden opgevat.   

Hoe kijk je tegen Nicolaas Witsen aan als mens?
Nicolaes Witsen was ambitieus en een harde werker, 
maar ook onderhevig aan depressies, een bekende 
combinatie. Hij was een perfectionist met faalangst. 
Als burgemeester ging bij hem zijn vrees voor 
gezichtsverlies heel ver. Zo had hij bijvoorbeeld vrijwel 
al zijn werk, dat wil zeggen zijn boeken en kaarten, in 
druk laten uitbrengen, en daarna van alles ook nog eens 
verbeterde edities uitgebracht. Maar hij hield al die 
oplagen thuis! Afgezien van een paar vrienden blijkt 
tijdens zijn leven nauwelijks iemand zijn levenswerken 
in handen te hebben gehad!

Wat wordt het volgende boek?
Er ligt een uitnodiging van een Rotterdamse uitgever om 
een boek over resten van Nederlandse begraafplaatsen 
in Indonesië te maken. Tot nu toe ben ik lange projecten 
niet uit de weg gegaan, maar ik heb een oude vader en 
een hond en katten, dus ik ben me hierover nog aan het 
beraden. Die uitnodiging dank ik aan mijn vorige boek, 
dat ik samen met mijn vriend fotograaf Ferry André 
de la Porte over Nederlanders in India heb gemaakt. 
Daarin staat ook een overzicht van de begraafplaatsen 
en de nog aanwezige grafzerken. Het boek heet In steen 
geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren aan 
de Kust van Coromandel in India, en is in het VOC-
jaar door de Linschoten Vereeniging als beste boek 
bekroond. Exemplaren van dit boek zijn nog te bestellen 
via: mhpeters@xs4all.nl

UW

WIE WAS NICOLAAS WITSEN? 
Een interview met schrijfster Marion Peters.
Wie weet nog wie Nicolaas Witsen was? Veel verder dan dat er naar hem een kade 
genoemd is komen de meeste Amsterdammers niet. Dat is jammer, want deze 
burgemeester uit de Gouden Eeuw verdient beter. Behalve burgemeester en VOC-
bewindhebber was Nicolaas Witsen ook een groot liefhebber van de wetenschappen. 
Hij schreef twee pillen van boeken. Een handboek over schepen, en een boek over een tot 
die tijd geheel onbekend deel van de aarde, toen ‘Tartarije’ genoemd, waar nu Siberië 
en Mongolië liggen. Daarbij hoort ook een grote kaart die Witsen in 1687 van dit gebied 
getekend had. Een prestatie van jewelste, zo kun je wel vaststellen, gelet alleen al op de 
reusachtige afstanden en het onbarmhartige klimaat. Witsen ontving hiervoor de voor 
de handel zo belangrijke vriendschap van de Russische tsaar Peter de Grote als beloning 
terug. En tot slot was Witsen een verwoed verzamelaar van munten en rariteiten. 

Witsen woonde op verschillende adressen aan de Herengracht, en wel op nr. 603 
van 1674 tot 1690, op nr. 479 tot 1711 en daarna op nr. 440 tot aan zijn dood. 

Marion Peters met een van de boeken 
die Nicolaas Witsen schreef.

Nicolaas Witsen op dertigjarige leeftijd

Omstreeks 
1708 werden 
in opdracht van 
Nicolaes Witsen 
met de schepen 
uit Batavia 
enkele Papoea’s 
naar Amsterdam 
gebracht om ze 
door hem en zijn 
vrienden te kunnen 
laten bekijken en 
te kunnen worden 
ondervraagd. De 
Papoea’s hadden 
hiervoor speciaal 
een paar woordjes 
Maleis geleerd.

Afbeelding uit Witsens boek 
over begraafgewoontes in 
Noordoost Siberië.
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Bij IJsterk is altijd 
wat te doen!
Het voorjaarsprogramma in de buurt-, 
tiener- en jongerencentra van IJsterk is in 
volle gang. Een groot aantal cursussen, 
lessen, clubs en activiteiten worden er 
aangeboden voor een schappelijke prijs. 
Van yoga tot badminton, van Italiaanse 
les tot Nederlandse conversatie en van 
gitaarles tot bandavondjes, voor jong tot 
oud is er bij IJsterk iets te beleven. Ook 
zijn er sportclubs, verenigingen, zang- en 
theatergroepen die de accommodaties van 
IJsterk benutten voor hun activiteiten. 
Alle informatie is te vinden op de website 
van IJsterk: www.ijsterk.nl. 

Wie een geveltuin voor de woning wil, 
kan nog tot eind maart een aanvraag 
indienen. Op de stoep moet minimaal 
1,50 m doorloopruimte resteren. Ook 
moet de bewoner van de begane grond 
akkoord zijn. De geveltuintjes worden in 
april gratis aangelegd. 
De aanvraag kunt u richten aan 
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe 
Doelenstraat 55, 1012 CP (638 22 05) of 
veronika@oudestadt.nl, 
Informeer wel eerst of de door u gekozen 
locatie voldoet aan de voorwaarden.
Op 15 mei is er de jaarlijkse 
Geveltuinendag op het J.W. Siebbeleshof. 
Iedereen is daar welkom voor advies of 
aanschaf van geschikte gevelplanten.

Wie echt luistert, ontdekt meer
Test jezelf op: www.luistereniseenbelevenis.nl
en meld je aan als vrijwilliger bij Sensoor. 
Chat-en telefonische hulpdienst.
www.sensoor.nl/amsterdam

AANVRAAG GEVELTUIN 
TOT 31 MAART

Koninginnedag ontvluchten?
Liever bossen, rust en vergezichten?
Boek een groepsaccomodatie voor 
24 personen in Lunteren voor het 
weekend 30 april/1 mei!
www.leperkoen.nl

Al eeuwenlang  wordt Amsterdam 
geassocieerd met de legendarische 
tulp. Afkomstig uit de paleistuinen van 
Constantinopel wordt de bol aan het begin 
van de 17e eeuw bij een Hollandse koopman 
geïntroduceerd en ontstaat er in Amsterdam 
een ware tulpenrage. 
Terwijl de bollen nog in de grond zitten, 
weten de handelaren ze voor hoge prijzen te 
verkopen. De Tulpomanie is geboren en de bol 
gaat voor astronomische bedragen van de hand. 
Het gaat mis als de prijs voor de bollen waarop 
was gerekend niet gehaald wordt. Het gerucht 
verspreidt zich razendsnel en de tulpenmarkt 
stort als een kaartenhuis in elkaar. Velen zijn 
geruïneerd maar Amsterdam is voorgoed met 
de tulpenbol verbonden.

Tegenwoordig is de tulp vrijwel uit het 
stadsbeeld verdwenen. Om Amsterdam 
als Tulpenstad nieuw leven in te blazen 
organiseert Museum van Loon met steun 
van het International Flower Bulb Centre in 
Hillegom, het Tulpenmuseum in Amsterdam 
en de Gemeente Amsterdam in het weekend 
van 24 en 25 april voor de eerste keer de 
Amsterdamse Tulpen Dagen. 
Afgelopen najaar zijn allerlei tulpen en andere 
bollen in de tuinen van een aantal musea, 
particulieren en instellingen geplant.

Openingstijden 24 en 25 april 10 - 17.00 uur
Start : Museum van Loon, Keizersgracht 672
Voor info www.museumvanloon.nl

Horecadebat in de Melkweg
De lijsttrekkers van stadsdeel Centrum 
gingen in debat. Verhit werd het niet. Al 
eerder was een motie aangenomen met 
de strekking ‘overlast die nu bestaat geldt 
niet als norm voor wat acceptabel is’. 
Een mooie leuze, die aanzette tot fijne 
nuances ‘bewoners serieus nemen’, 
‘draagvlak in de buurt creëren’, 
‘maatwerk’ en ‘slimmere handhaving’, 
maar alles zonder extra budget.
De discussie ging vooral over de 
sluitingstijden. VVD, D66 en GroenLinks 
willen verruiming, onder het motto 
spreiden geeft minder lijden. De PvdA 
is ook voor, mits de problemen eerst 
verholpen zijn. Tegen zijn SP en CDA. 
Wel wensen allen een beter werkende 
klachtenlijn en een werkgroep van 
bewoners en horeca-ondernemers met 
ambtelijke ondersteuning.
Wie neemt het voortouw, wat worden de 
onderwerpen, wanneer gaat het van start 
en hoe is de procedure?
Het geeft in ieder geval ruimere 
mogelijkheden dan het voorstel van D66 
om maar de ramen van de bewoners met 
dubbel glas te isoleren.

AJT

Amsterdamse Tulpen dagen 
24 & 25 april




