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Onafhankelijke uitgave van en voor de bewoners van de binnenstadsbuurten
Buurt 6
Groot Waterloo
Amstelveld
Leidse / Wetering
Verkiezingen: dinsdag 30 november, rond
20.15 uur, Mozeshuis, Waterlooplein
205. Info: Marijke Storm 4233690, 0620834489

Verkiezingen: maandag 29 november om
20.15 uur, Nieuwe Looiersstraat 29.
Info: Albert Jan Tuijn 6226253

Info Leidsebuurt Kid de Winter 0645492493, Weteringbuurt Daan van den
Briel 6202839, Kerkstraatcomité Harry
Kloose 6204654

Verkiezingen: ma 22 november om 20.00
uur, Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe
Doelenstraat 55. Info Leonard Harten
6240458 en Ulrike Weller 06-54705427

In oktober en november zijn er verkiezingen voor de nieuwe wijkraad van Wijkcentrum d’Oude Stadt.
Wil je meedenken over hoe de leefbaarheid verbeterd of bevorderd zou moeten worden in jouw buurt en
stadsdeel? Wil je samen met andere bewoners hiervoor inzetten? Stel je dan kandidaat!

•

Het wijkcentrum is van en voor bewoners
Wijkcentrum d’Oude Stadt is een onafhankelijke en
niet-politieke organisatie van en voor bewoners, die
gesubsidieerd wordt door stadsdeel Centrum. Haar
doel is belangenbehartiging van bewoners op het
gebied van de woonomgeving. Individuele bewoners
worden bijvoorbeeld geholpen hun weg te vinden in het
doolhof van instanties en regelgeving. Actie-, buurt- en
bewonersgroepen worden gestimuleerd, geadviseerd en
ondersteund zodat ze beter voor hun belangen kunnen
opkomen. Bijvoorbeeld door het organiseren van
themabijeenkomsten, het beschikbaar stellen van een
kopieermachine en vergaderruimte en ondersteuning
door het personeel van het bureau. Ze is ook een
spreekbuis van bewoners naar andere partijen zoals het
Stadsdeel en bedrijven.

Dit jaar verkiezingen!
•

De wijkraad, buurt- en werkgroepen
Elke drie jaar worden verkiezingen gehouden van een
nieuwe wijkraad, die uit vrijwilligers bestaat. Buurt- of
werkgroepen die onder auspiciën van het wijkcentrum
opereren kunnen vertegenwoordigers afvaardigen naar
de wijkraad. Iedere buurtgroep kiest drie afgevaardigden
en iedere werkgroep één afgevaardigde. De wijkraad
kiest vervolgens uit haar midden het dagelijks bestuur
van het wijkcentrum. Het dagelijks bestuur zorgt voor
het algemene reilen en zeilen van het wijkcentrum. De
wijkraad beslist uiteindelijk over de te volgen koers van
het dagelijks bestuur en het bureau.

Prinsengracht bij Amstelveld

Nieuwe Herengracht

Unesco Werelderfgoed status
De plaatsing van de Amsterdamse grachten gordel
op de Unesco wereld erfgoed lijst werd gevierd in
‘Het Grachtenhuis’. Een schitterend pand aan de
Herengracht, dat dankzij particulier initiatief gered
is van opdeling in appartementen. In de toekomst
is daar het museum gepland waar de historische
aspecten van de Unesco-zone gepresenteerd en
toegelicht worden.
Uiteraard was het een receptie waar alle bonden,
verenigingen, genootschappen, stichtingen, ambtenaren
en politici bedankt werden voor hun inzet. Verder waren
er toespraken over trots, chauvinisme en blijdschap
over de nieuw verworven status maar ook over het
waarmaken daarvan. Dat laatste is van groot belang.
De Unesco vraagt om voortdurende monitoring

Paddenstoelen, zwammen en elfenbankjes horen bij de
herfst, maar liever niet op levende bomen in de stad.
Het liedje luidt: “Hagel en sneeuw, storm, wind en
regen, deren ons niet. Wij kunnen er wel tegen!”
Voor bomen gelden andere regels. De kastanje bij het
Anne Frankhuis was aangetast door zwam en sneuvelde
onlangs door een flinke rukwind.

•

Het werkgebied van d’Oude Stadt bestaat uit de
volgende buurten:
- Burgwallen;
- Nieuwmarktbuurt;
- Waterloopleinbuurt (Uilenburg, Rapenburg, Valkenburg);
- Amstelveldbuurt;
- Bloemenmarkt-, Kerkstraat-, Leidse- en Weteringbuurt;
- Buurt 6 (Westelijke Grachtengordel zuid);
- Buurt 7 (Westelijke Grachtengordel noord).
Voor informatie over het wijkcentrum, de wijkraad en de
verkiezingen kunt u contact opnemen met
Wijkcentrum d’Oude Stadt. 020-638 22 05,
wijkcentrum@oudestadt.nl, www.oudestadt.nl
Voor meer informatie over de buurten kunt u zich wenden
tot de contactpersonen.

Oostzijde Frederiksplein

Tijdens dezelfde storm raakte ook op het Frederiksplein
een boom uit het lood. Hier was geen sprake van zwam,
maar hadden de wortels onvoldoende houvast in de weg.
Toevallig (?) werd op diezelfde rampdag een steenworp
verderop de eerste hand gelegd aan het monument voor
verzetsheld Walraven van Hall.
Zie: www.walravenvanhall.nl

en verzoekt om informatie over beslissingen of
gebeurtenissen, die het wereld erfgoed bedreigen.
Er is een breed draagvlak nodig om de kwaliteit van het
wereld erfgoed te bewaken.
Geurt Brinkgreve, de in 2005 overleden oprichter van de
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
en strijder voor het behoud en herstel van de stad werd
in de toespraak geroemd als de man die eigenlijk de
grondlegger was van deze succesvolle honorering.
Van hem is echter ook de volgde uitspraak uit 2001
actueel:
“De manier waarop het stadsbestuur omgaat met de
status van beschermd stadsgezicht kan me opwinden,
het is schijnheilig, aan de ene kant doet het bestuur
alsof het trots is op die status, aan de andere kant neemt
het beslissingen, die tegen het beschermen van het
stadsgezicht ingaan.”
AJT

Bronzen boom naast de Frederiksplein-fontein

De Spaanse kunstenaar Fernando Sanchez Castillo en
Bronsgieterij Stijlaart zijn er in geslaagd een prachtig en
waardig monument te maken. De tentoonstelling ‘Wally
van Hall, bankier van het verzet’ is nog tot 17-4-2011 te
bewonderen in het Verzetsmuseum.
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RARE BUURT
GROOT WATERLOO

Tussen Zwanenburgwal, Amstel,
Nieuwe Herengracht, Oosterdok
en Oude Schans

•

Puntjes •

•

Op het Waterlooplein is een ijssalon (zo heet dat
toch?) gekomen . Mio is de naam. Zo te zien is het er
behoorlijk druk en wordt de kwaliteit van het ijs door
de klanten geroemd.

•

Sommige marktkooplui hebben een hondje bij zich
want dat is natuurlijk erg gezellig. Minder gezellig
is dit voor de omwonenden want hondjes moeten
poepen en dat doen ze dan tegen de gevels van de
omringende huizen. Vervelend als er weer eens een
drol voor je huisdeur ligt.

•

De gemeente heeft meer nietjes voor de Albert
Heijn op de Jodenbree geplaatst. Het is nu een hele
toer om de straat over te steken want je kunt er
nauwelijks nog doorheen. Ja, je kunt omlopen naar
de zebra bij het Mr Visserplein maar daar heerst zo’n
anarchistische verkeerschaos van schuin overstekende
fietsers en door rood rijdende auto’s en scooters, dat je
leven er niet zeker is. Het is één van de gevaarlijkste
kruispunten van de stad. Als de gemeente wat vaker
de fietswrakken uit de nietjes verwijderde dan zou dat
wat meer ruimte aan de voetganger geven.

• Al weer een tijdlang lopen er jongens rond met van

die afzakkende broeken. Geen gezicht en natuurlijk er
op gericht de brave burger te choqueren, maar ik moet
er wel om lachen als ik ze wijdbeens zie rondstappen
opdat de broek niet helemaal afzakt. Ik hoorde dat
die modegril uit het Amerikaanse gevangeniswezen
afkomstig is. De gedetineerden mogen er geen riemen
dragen, dus vandaar.

•

De tijdelijke busverbinding tussen het C.S en het
Amstelstation is weer verleden tijd als u deze krant
onder ogen krijgt. Het liep deze keer in vergelijking
met twee jaar geleden veel beter. Nu reden de bussen
om de drie minuten en was er altijd plaats, zelfs in de
spits vanaf het Amstelstation. Het kostte natuurlijk
flink wat maar een kniesoor die daar op let.
CVS

Wat is het toch een vreemde buurt waar we wonen.
Eigenlijk zou je hem in tweeën willen splitsen, de
helft bij de Nieuwmarkt en de andere helft bij de
Plantage. Want op de een of andere manier is er
geen eenheid in de buurt en zou het iemand wat
uitmaken?
Je hebt minder ambtenaren nodig en zo specifiek zijn
de omstandigheden hier ook niet dat je zo nodig een
eigen buurt zou willen hebben. Voor de oorlog, ja. Er
was duidelijk verschil met de Plantage, want een rijkere
buurt. Het begint al met het groen, vlak over de grens.
En vanaf de Valkenburgerstraat is er eigenlijk geen
verschil in karakter met de Nieuwmarkt. Maar goed, we
wonen er nu eenmaal al heb ik nog nooit iemand trots
horen melden dat hij in de Groot Waterloobuurt woonde.
Vroeger, ja vroeger en ik bedoel voor de oorlog was
het een hechte buurt waar mensen elkaar kenden en
woonden ze in halve krotten. Er waren kruideniers,
vismarkten, slagers, allerlei soorten werkplaatsen, je kan
vaak nog aan die oude panden zien aan de grote ramen
dat er winkels in gezeten hebben. Het stratenpatroon liep
anders, zeker om de Valkenburgerstraat en op en aan het
Waterlooplein. De Lange Houtstraat is verdwenen de
Zwanenburgerstraat is weg, de Lazarussteeg is foetsie,
Markenstraat is een pleintje geworden verderop. De
Jodenhouttuinen weg.
De Jodenbree is van een smalle straat á la de Utrechtse
straat in een bijna Parijs aandoende avenue veranderd,
net als de Muiderstraat trouwens. Zie bijgevoegde
plattegrond uit 1940 toen het Grote Onheil nog moest
plaatsvinden.
“O.K” zeiden de stadsbestuurders na de oorlog. “We
moeten een zakencentrum realiseren en dat kan mooi
op de plek van die ouwe meuk van voor de oorlog.”
In de Waterloopleinbuurt is men daar redelijk in
geslaagd met als gevolg dat hier de ergste kaalslag
heeft plaatsgevonden. Gelukkig kwam men tot betere
inzichten na een volksoproer en vergat men verder
de plannen al is dat stadhuis annex opera toch niet
erg geslaagd, vind ik. Te massaal en toch al weer te
klein vernam ik laatst. Ook heb je vanuit de opera een
magnifiek uitzicht. Maar vanaf de Amstel kijkend naar
de Stopera….
Wat hebben we in de buurt nog meer voor grootse
gebouwen? Daar zijn het Rembrandtmuseum dat door
velen uit het buitenland wordt bezocht. We hebben de
Portugese Synagoge, een magistraal bouwwerk in al
zijn eenvoud, nu helaas aan het oog onttrokken door
bouwsteigers want onderhoud moet er natuurlijk wel
gebeuren. We hebben de cluster van gebouwen van het
Joods Historisch Museum een prachtig monument. We
hebben de IJtunnel die voor een levendige autostrada

GROOT WATERLOO
zorgt en we hebben het Mr Visserplein op de plek waar
vroeger het politiebureau stond. Er broeien ergens
plannen in het Stadhuis om dat plein weer vol te
bouwen, mij lijkt dat een ernstige fout want waar er nu
een plein is met een majestueus uitzicht op voornoemde
monumenten worden deze straks weer aan het oog
onttrokken.
Maar nu is het Mr Visserplein zodanig opnieuw
ingericht dat de verkeersstromen wat eenvoudiger zijn
geworden, Het ziet er gladjes uit. Het lijkt ook veiliger
zeker de oversteek van en naar Albert Heijn zal ik maar
even gemakshalve zeggen. Wat eng is, is de bocht die
het verkeer moet maken vanuit de Valkenburgerstraat
naar de Weesperstraat, daar razen auto’s op topsnelheid
door de bocht. En het verkeer komend naar de stad vanaf
de Weesperstraat en vanuit het Mr Visserplein moet een
rare bocht maken die de overstekende voetgangers naar
en van de Mozes en Aäronkerk (nog een monument) de
stuipen op het lijf jaagt.

Ook is er een pleintje gecreëerd om de Tunfun
speelplaats heen. Een lezer van het Parool Pieter
Athmer schreef hierover boos:…”Nu is er op het Mr
Visserplein een halve olijfboomgaard geplant. Prachtige
en zo te zien eeuwenoude olijfbomen, maar wat doen
die in Amsterdam? Waarom geen eiken, beuken,
kastanjes? Het is hier de Méditerranée niet, dit is drassig
Holland…. Wat ongelofelijk zonde van die schitterende
bomen, harteloos ontvoerd uit hun habitat. Wat een
(horti) cultureel misverstand.” Gezien de eventuele
plannen, meneer Athmer om het plein weer te voorzien
van een bebouwing, lijkt het me dat als men eiken etc
had geplant dat men protesten tegen ruiming van deze
woudreuzen heeft willen voorkomen.
De olijfbomen kunnen gewoon ’s winters weer
binnengehaald worden of verhuisd worden mochten
die euvele plannen doorgang vinden. Of ben ik nu te
achterdochtig?
Tot slot: op het Mr Visserplein is een aardige
fototentoonstelling ingericht met historische foto’s van
de buurt in van de afgelopen 40 jaar. De tentoonstelling
bewijst dat het een worsteling was om een oplossing te
vinden voor het Mr Visserplein.
CVS

Augustus 1969
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Voor de 51ste, maar tevens ook laatste keer
verzorgde Cor van Snippenberg (CVS) de
pagina’s voor Groot Waterloo. Zijn partner
Johan droeg telkens bij met prachtige foto’s.
Vanwege leeftijd en gezondheid besloot Cor
er maar eens een punt achter te zetten.
Cor en Johan, heel hartelijk bedankt!
Natuurlijk hoopt de redactie toch zo af en toe
van hen nog een bijdrage te ontvangen.
U begrijpt, de Binnenkrant is dringend op
zoek naar nieuwe buurtcroniceurs vanuit de
Waterloopleinbuurt.

AMSTERDAM BERLIJN
Een lentereisje
Het is maar een uur vliegen naar Berlijn, maar met de
trein doe je er wel zes uur over. Vooral in Nederland
stopt de trein erg veel, wel zes keer op weg naar de
grens en eenmaal in Duitsland moet er in Bentheim nog
van locomotief worden gewisseld. Bekaf kom je zo in de
Duitse hoofdstad aan. Wij vlogen, dat duurt dus een uur,
maar je moet ook nog naar Schiphol, een half uur is dat
en je moet 90 minuten je van te voren aanmelden om je
koffer te laten inchecken, door de security en een flinke
wandeling door de eindeloze gangen van de luchthaven
maken op de loopbanden: Mind your step, mind your
step. Al met al duurt dat drie uur. Maar eenmaal op
Tegel gaat het allemaal soepeltjes. De lange rij beige
taxi’s wacht je op en zonder chicanes word je naar je
hotel gebracht voor € 17 en wordt de deur nog voor je
open gehouden ook. Verder gebruik van taxi’s (ze zijn
helemaal niet duur) is erg aangenaam. We moesten
een keer maar een kort stukje en als Amsterdammer
verwacht je dan moeilijkheden. Ik verontschuldigde
me voor de korte rit. Het antwoord was: Das is unsere
Arbeit. Wat een verademing. Bovendien liggen de UBahnstations altijd ver van waar je bent en kosten veel
tijd, met de uitzoekerij en de zenuwen, zit ik wel goed?
Wat is het een mooie schone en groene stad, zeker
in Mei. Dat helpt erg want het verleden is overal: De
Muur, de communistische architectuur en verder in
het verleden de Nazi tijd. Soms hier en daar een klein
beetje. Zoals het café Einstein aan de Kurfürstenstrasse
vlak bij ons hotel. Aanvankelijk ben je onder de indruk,
van die grote protserige zalen, hoe was dat hier ooit,
denk je dan. Dan blijkt het voor de oorlog aan een rijke
Joodse familie toebehoord te hebben waarvan eerst de
man is doodgepest door de nazi’s en later zijn vrouw.
Twee “Stolpersteine”, kleine bronzen tegeltjes voor de
ingang herinneren hier aan. Na de dood van deze twee
mensen eigende Goebbels, de propagandaminister, zich
de villa toe en zette er één van zijn maîtresses in, nog
later werd het een onofficieel officierscasino met een

Beheergroep en Bewonersraad

Groot Waterloo

28 september
30 november

Viermaal per jaar is er een Beheergroepvergadering Groot Waterloo, georganiseerd door het
stadsdeel.
De eerst volgende is op dinsdag 28 september in het
Mozeshuis, Waterlooplein 205, aanvang 19.30 uur.
Politie-buurtregisseur Tim van der Velde bericht
over de stand van zaken op zijn werkterrein.
Gebiedsbeheerder Marianne de Kock bericht vanuit
de sector Openbare Ruimte.
Aan de orde o.a. de uitbreiding van de speeltuin
J.D.Meijerplein.

Aansluitend aan de Beheergroep vergadert
de Bewonersraad Groot Waterloo.
Iedereen is welkom!
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Ongeveer 20 jaar geleden maakten CVS
en Johan Bosma een vakantie reisje naar
Orléans om daar in de buurt te gaan fietsen.
CVS werkte toen nog bij de KLM als purser
en had gratis vliegen. Nou ja, gratis, behalve
administratiekosten kostte het altijd veel
zenuwen om mee te komen, want je reisde op
basis van ‘Indien Plaats Beschikbaar’.
De beschrijving van de moeite die het
kostte om er te komen en nog veel meer van
dergelijke logeerpartijen zijn te vinden op:
www.gelogeerd.blogspot.com.
speciale buisverbinding met de Hitlerbunker. Het boek
waarin dit alles staat is verkrijgbaar in het restaurant.
Dan is het wel onwezenlijk met deze geschiedenis in het
hoofd om in de prachtige tuin te zitten en asperges te
eten.
Ook de onopvallende Rosenstrasse in het voormalige
Oost Berlijn is zo’n straat met een huiveringwekkende
geschiedenis. Vanuit deze straat werden de Joden
van Berlijn verzameld om afgevoerd te worden, de
behandeling was zelfs zo slecht dat een SS officier
zich bij zijn superieuren beklaagde: Waarom werden
de joden geslagen als ze de vrachtwagen in werden
geladen en nog om de hoek stonden….Ook heeft zich
hier het drama afgespeeld van de Berlijnse vrouwen
die protesteerden tegen het afvoeren van hun Joodse
echtgenoten. “Wir wollen unsere Männer zurück”,
riepen ze tot wanhoop van de SS, die hen probeerden
te intimideren. Maar ze hebben gewonnen want
voornoemde Goebbels wilde geen gedoe en de mannen
mochten naar huis. Je loopt door die straat en je weet
het maar je ziet niks al is er wel een enigszins vervallen
rotsachtig monument met wat verdorde kransen en een
pilaar met de geschiedenis van deze straat.
Ook een wandeling langs de Karl Marx Allee is
een herinnering aan het verleden. Hier pakte het
communisme uit en werden er massale flatgebouwen
neergezet voor de arbeiders. Ik vond ze zelfs mooi,
heeeeel in de verte een beetje Amsterdam Zuid.
Berlijners fietsen ook en wel op de stoep, maar wel op
een afgebakend gedeelte van de stoep. Ik kreeg daar
de schrik van mijn leven want ik stak de stoep over en
een fietser stopte voor mij, terwijl hij er zoals in onze
goede stad wel omheen had gekund of mij had kunnen
uitschelden.
Maar Berlijners zijn gewoon aardig, de bediening is
overal netjes, het verkeer veilig en schoon, maar of ik er
zou willen wonen? Ik zou toch Amsterdam gaan missen
al is het ginds goedkoper en zijn huizen er makkelijk te
krijgen. Maar er wonen? Het is heerlijk om Berlijn te
bezoeken, laat ik het daar maar bij houden.
CVS

Het markante en vrolijke kunstwerk van Peter Doeswijk
siert niet langer de Waterloopleinmarkt. Vanwege
werkzaamheden moest het ophoepelen van de nooduitgang van de Metro-Oostlijn. Franse kunstliefhebbers
hebben zich inmiddels over het object ontfermd.

Willem Horjus, levenskunstenaar en muziekman in hart
en nieren, is niet meer. Op 15 augustus overleed hij op
50-jarige leeftijd. Willem was drummer en pianist, maar
ook percussionist, vibrafonist en xylofonist. Zag hij
ergens, waar ook ter wereld, een vleugel, dan kroop hij
erachter. Zijn thuis was de Zeedijk, Nieuwmarkt, Waterlooplein, Hartjesdag, Koninginnedag en Gay-Pride.

De grote sjoel knapt elke dag een beetje verder op.

De Halve Wereld 25 jaar
In het gapende gat Waterlooplein en Nieuwe Herengracht verrees na de aanleg van de Oostlijn een complex met 118 woningen. Ter bevordering van een goed
woonklimaat kregen de bewoners grote zeggenschap bij
het beheer. Het Gemeentelijk Woningbedrijf Oost (nu
Ymere) droeg 25 jaar geleden aan Bewonersvereniging
De Halve Wereld tal van taken over, zoals, huurinning,
onderhoud, toewijzing, omgevingsbeheer en onderhoud
tuin. De onderhoudscommissie heeft een goed ingerichte werkplaats en kan bij klachten direct in actie komen.
Zelfs voor kleine reparaties aan de lift.
De variëteit van het complex is groot: 1-kamerwoningen, groepswoningen, atelierwoningen, wonigen voor
gehandicapten en een algemene ruimte aan de Turfsteeg
voor bijeenkomsten en cursussen. Er wordt vergaderd,
tentoongesteld, gezongen en feest gevierd.
De bewoners vormen een heel gevarieerde mix.
In augustus plantte wethouder Freek Ossel samen met
de bewonersvereniging de laatste sedumplantjes op de
nieuwe groene daken van de Halve Wereld. Het is het
grootste groene-dakproject van Amsterdam

Napraten in de binnentuin op de derde verdieping.
Op vrijdag 3 september organiseerde de jubilerende
Halve Wereld een symposium over de ervaring met 25
jaar zelfbeheer, participatie, buurtbetrokkenheid en de
dynamiek van wonen in de binnenstad van Amsterdam.
De dag erop was het grote straatfeest met schminken,
speurtocht, spelletjes, taart en natuurlijk veel muziek.
En dan is er ook de film over opgroeien in de Halve
Wereld. De eerste kinderen zijn inmiddels volwassen
en praten met plezier over opgroeien in een “dorp in de
stad”. De komende jaren nemen de jongeren geleidelijk
de taken over van de pioniers. Een nieuwe fase voor het
zelfbeheer komt er aan.
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Magere Brug
Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein
Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit
Buurtraad Amstelveld
Maandag 27 september en 29 novemnber,
20.00 - 22.00 uur
Ouderensociëteit De tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29

Hoera, het is eindelijk eens gelukt om precies volgens
planning een brug op tijd op te leveren.
Bijna hadden drie (sic!) brandjes roet in het eten
gegooid. Ze werden gelukkig tijdig ontdekt en geblust.
Dat ondermaatse steigernet was werkelijk niet netjes.De
meeste verfbladders woeien pardoes het majum in, maar
de Milieudienst kneep een oogje toe en greep niet in.

Beheergroep Utrechtse, Den Tex en Noorderbuurt
Woensdag 3 november, 14.00 - 16.00 uur
Ouderensociëteit De tweede Uitleg
Nieuwe Looiersstraat 29
Twee maanden nadat op het Amstelveld de Gay Parade
is gehouden zijn de sporen nog steeds zichtbaar.
Grote vetvlekken op de stenen voor Café Nel, overal
glassplinters, enkele zwervende palets en haken in
de grond. Er is contact opgenomen met de nieuwe
rayonmanager van Stedelijk Beheer. Waarschijnlijk
t.g.v. reorganisaties bij die dienst is er nog niets
georganiseerd. Overigens zou het vanzelfsprekend horen
te zijn na afloop van een dergelijk evenement dat de
gemeente zelf even zou kijken hoe het plein opgeleverd
is. Er wordt niet voor niets precario geheven.
AJT

Het straatartiestenfestival was dit maal een groot succes.

AMSTELVELD

Thorbeckeplein

Opknapper of afknapper?

Het onlangs opgeknapte Thorbekeplein wordt nog
verder opgeknapt. Nou ja, na 25 jaar verdwijnt de
muziektent, omdat die de alsmaar uitdijende terrassen
maar lelijk in de weg staat zonder ook maar ene cent
precario op te leveren.

Tot eind oktober wordt gewerkt aan de verlichting en het
buitenschilderwerk, maar ver omlopen hoeft niet meer.
De fotograferende toeristen zijn weer helemaal terug.

Overige bruggen

Hopelijk krijgen de prachtige gietijzeren zuiltjes nog
een tweede leven op een minder commerciele plek.

Hier lag eens de monumentale Hogesluis-brug.
Zien we die ooit terug in de oude vorm?
Prachtig weer, vrolijk publiek en natuurlijk topmuziek.
Het standbeeld van Thorbecke wordt met sokkel en
al 180 graden gedraaid en zal voortaan gezellig op de
terrassen neerkijken op verzoek van de ondernemers.
Wat zou hij nog turen richting politiek Den-Haag of
mijmeren over de voorheen zo rustige Reguliersgracht?

Ook in 2011 moet de noodbrug natgehouden worden.

Werkgroep Binnentuinen
Er is n.a.v. overgrote belangstelling van commerciele
instellingen om binnentuinen te exploiteren een nieuwe
werkgroep opgericht: De Werkgroep Binnentuinen.
Deze gaat zich bezighouden met (geluids)overlast
situaties. Er is een nauwe samenwerking met de
Werkgroep Keurtuinen, die vooral bouwactiviteiten in
en verkeerd gebruik van keurtuinen in de gaten houdt.
Contactpersoon: Marlies Tuijn 622 62 53

Er zit nu beweging in, maar lijn 4 blijft voorlopig weg.

Zolang de brug Herengracht/Utrechtsestraat nog niet
gereed is blijft de Reguliersgracht een hoofdvaarweg.
Maar ook daarna zal met de komst van twee nieuwe
aanmeersteigers de oude rust voorgoed verdwenen zijn.

HERFST 2010
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Buurtklussers

Diefstal d.m.v. braak uit auto
Geachte buurtbewoners
Utrechtsebuurt en Weteringbuurt,
De politie van uw wijkteam is op zoek naar
de dader(s) die zich de laatste weken schuldig
hebben gemaakt aan diefstal uit auto d.m.v.
braak uit voornamelijk buitenlandse auto’s.

Het verse Rembrandtplein blijkt in de zomer prima te
functioneren. Het robuuste waterobject is bij kinderen
in trek. De hardstenen banken en randen worden druk
bezeten. De verwachte chaos van fout gestalde fietsen
bleef uit en het grasveld wist zelfs met goed gevolg
Koninginnedag en het WK te doorstaan. Alleen tijdens
het natte Gay Pride ging het mis. Het leek wel of een
kudde wilde zwijnen op truffeljacht was geweest.

Frederiksplein

De veegploeg van het Fokke Simonsz-huis bestond
in juni 15 jaar. Een goede reden voor een feestje. Een
groep bewoners uit dit opvanghuis trekken er twee
ochtenden in de week op uit met vuilniszak of -bak,
met bezem of een grijpertje op jacht naar zwerfvuil. De
deelnemers kregen een jubileum-medaille omgehangen
en een lopend BBQ-buffet aangeboden. De straat was
afgezet en de huis-DJ mocht lekker knallen.

Op de korte baan werd de opruimvaardigheid getest.

De tijdstippen van deze diefstallen liggen ongeveer
tussen 13:00 uur en 22:00 uur, hoofdzakelijk in de
Utrechtsebuurt maar ook de Weteringbuurt.
Als ogen en oren van de buurt vragen wij van u het
volgende:
- Let op personen die zich verdacht gedragen en/of
doelloos rondhangen.
- Indien u getuige bent let dan op kentekens van
auto’s/bromfietsen van mogelijke daders. Ook hun
kleding en uiterlijk, huidskleur, lengte en leeftijd,
zijn van belang.
Andere informatie die belangrijk kan zijn voor het
onderzoek.
- Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit
mogelijk iets te maken heeft met deze auto-inbraken,
neemt u dan contact op met de politie via 09008844.
- In geval van ontdekking op heterdaad kunt u bellen
via 112.
Alle informatie is welkom, zelfs details waarvan u
denkt dat ze niet belangrijk zijn!
Met vriendelijke groet,
Meld u aan voor: Mail Alert
via www.politie-amsterdam-amstelland.nl

De laatste hand(en) aan de plaquette voor Van Hall.
Heeft u ook de schoonmaakdrift? Kijk dan eens op de
site van de Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers:
www.svzo.nl

Op 3 september onthulde onze nieuwe burgemeester
onder enorme belangstelling en plechtige muziek het
monument ‘De Gevallen Boom’ ter ere van Walraven
van Hall, die er in slaagde de Nederlandsche Bank te
beroven, maar helaas de oorlog net niet overleefde.

Het Project Klimaatstraat in de Utrechtsestraat
In 2009 is de Ondernemersvereniging samen met Van Gansewinkel een proef gestart met andere vormen van
afvalinzameling (elektrisch). De proef bleek zeer succesvol, immers, alles via 1 inzamelaar en dan ook nog
elektrisch, minder verkeersbewegingen door de straat en minder uitstoot van CO2.
Na de proef is gekeken op welke wijze er nog meer maatregelen genomen zouden kunnen worden om van de
Utrechtsestraat de eerste Klimaatstraat te maken, als voorbeeld voor andere winkelstraten.
In juni 2010 hebben we een doorstart gemaakt met dit
project. Er is nu een zogenaamde koplopersgroep van
ondernemers, verschillende bedrijven en de Gemeente
Amsterdam waarmee samen verschillende duurzame
oplossingen worden uitgevoerd. Dat zijn:
Logistieke processen:
- Afval wordt ingezameld met elektrische wagens van
één aanbieder
- Bevoorrading clusteren en door middel van elektrisch
vervoer leveren bij ondernemers

Ook nieuw op dit plein is de spiraal. Met stoepkrijt snel
om te toveren tot superhinkelbaan of -ganzenbord.

Politie Amsterdam-Amstelland
Buurtregie Wijkteam Prinsengracht
Dick Jansen & Jerry van Dijk
Telefoon: 0900-8844

Openbare ruimte:
- Geïntegreerd straat- en gevelverlichting met
energiezuinige lampen die gedimd kunnen worden
- Tramhaltes die zijn voorzien van energiezuinige
verlichting op basis van zonne-energie
- BigBelly Compact-afvalbakken met ingebouwde
afvalpers, waardoor bakken 5x minder geleegd hoeven
te worden

- Een Reverse Osmose zuil voor de reiniging van straat
en straatmeubilair waardoor er minder kilometers door
de reinigingsvoertuigen wordt gemaakt
Winkels:
- Slimme Meters die het energieverbruik kunnen meten
en helpen energie te besparen
- Slimme Pluggen die ongebruikte apparaten en lichten
automatisch dimmen of uitschakelen
- Energiedisplays die feedback en besparingstips geven
op basis van de informatie van de slimme meter
- Het uitvoeren van energiescans waarin energieverbruik
en bijbehorende besparingsmaatregelen inzichtelijk
worden gemaakt.
Contactinformatie project:
Projectleider Yoeri van Alteren
Yoeri@clubvan30.nl
Winkelstraatmanager Nel de Jager
neldejager@tiscali.nl
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ZusterJansen

Dhr. B. van Beele, apotheker
Muiderstraat 14-16
1011 RB Amsterdam
tel (020) 624 13 63 - fax (020) 620 90 23
www.apotheekdecastro.nl

Particuliere Thuiszorg

Luxe privé
verpleging...

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

Zuster Jansen
..uitstekend verzorgd!

Café
Waterlooplein ‘77

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

. 24-uurs verpleging en verzorging
. Begeleiding van Alzheimer patiënten
. Teams van maximaal 5 zorgverleners
. Nachtverpleging
. Terminale 24-uurs zorg
. Met spoed - desnoods binnen
enkele uren
. Betrouwbare verpleegkundigen
en verzorgenden

uw instelling voor hulp en advies

Zuster Jansen

Maatschappelijke Dienstverlening

Asterweg 19 D12 (Kantoor 9)
1031 HL Amsterdam
info@zusterjansen.nl
www.zusterjansen.nl
Tel: 020 - 63 66 837

Amsterdam-Centrum & Westerpark

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

Advocaat
nodig?

Via het aanmeldspreekuur van CentraM kunt
u terecht bij Maatschappelijk Werk, Sociaal
Raadslieden, het Ouderenadviesbureau,
Schuldhulpverlening en Woningaanpassingen
en Klussen

Kies voor persoonlijke
betrokkenheid en
uitstekende juridische
dienstverlening

Inloopspreekuur
Dag

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

ma t/m vr 9.00-12.30 & 13.00-15.00 uur, tel. 557 33 38

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@centram.nl)

Bureau Schuldhulp Centrum
•

Voor een afspraak met
één van onze advocaten
belt u: 020-6383483.

•

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

Gratis eerste advies op ons

Aangesloten bij:
Vereniging Sociale Advocatuur Nederland

Kleine Wittenburgerstraat 1
Sint Antoniesbreestraat 32
Sint Antoniesbreestraat 32
Kleine Wittenburgerstraat 1
Kleine Wittenburgerstraat 1

Telefonische bereikbaarheid CentraM

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

inloop-spreekuur:
maandag 16.00 – 17.00 uur
Bezoekadres: Foeliestraat 14-III

Tijd		Adres

Maandag 9.00 - 12.00 uur
Dinsdag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 9.00 - 12.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag
9.00 - 12.00 uur

•

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.centram.nl
Tel: 557 33 38

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

www.centram.nl

HERFST 2010
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55+ Sociëteit de Tweede Uitleg

Lezingen

Films
Lezingen
Cursussen
Clubs
Exposities
Concerten

8 september: Buurtgenoot Max Arian, politicoloog, was
lang kunstredacteur van De Groene Amsterdammer, is nu
free-lance journalist: Eeuwig jong! De jonge Sandberg en
het nieuwe Stedelijk Museum, naar zijn pas verschenen boek
over Sandberg.

29 september Drama (2009) van regisseur Michael
Haneke, spelend in een streng protestants Duits boerendorpje
in het keizerlijke Pruisen, net voor het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog.

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

6 oktober Drama (1989) van regisseur Peter Weir met
Robin Williams als leraar op de Amerikaanse kostschool
Welton. Tegen de traditie in probeert hij zijn leerlingen te
vormen tot vrije mensen die van muziek en poëzie houden.
20 oktober Historisch drama (2004) van regisseur Roland
Joffa met Robert de Niro als indianenvanger en Jeremy Irons
als missionaris in het Zuid-Amerika van 1750, toen Spanje
en Portugal het daar voor het zeggen hadden.

22 september Lodewijk Brunt, stadssocioloog & Kees
Tamboer, journalist over hun in mei uitgekomen boek
Prinsengracht, de langste, aantrekkelijkste en veelzijdigste
gracht van Amsterdam.

En vooral
Gezelligheid
Zin om mee te doen?
Hoe meer bezoekers een handje helpen
des te gezelliger het wordt!
Bijvoorbeeld:
* Wie wil ons kookteam komen versterken?
* Wie lijkt het leuk gastvrouw of -heer te worden?
* Wie heeft een idee voor een nieuwe activiteit?
* Wie kan lekkere taart, cake en koekjes bakken?
* Wie voelt wat voor een creativiteitsclub?
* Wie komt het bestuur assisteren bij allerlei taken?
Kom eens langs voor informatie!
Openingstijden

Maandag, dinsdag en woensdag van 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag van 10.00 tot 20.00 uur
Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

17 november Historisch drama (2009) over het laatste
levensjaar van de beroemde Russische schrijver Lev Tolstoj

27 oktober Buurtgenoot Rosemarie de Mol van Otterloo:
Made in Holland, de tentoonstelling in Het Mauritshuis in
Den Haag (van 4-11-10 tot 1-3-11) van de door haar en haar
man in Amerika verzamelde Hollandse schilderijen uit de
17de eeuw.

(Zie ook de lezing van 24 november)

EXTRA FILMARRANGEMENTEN
Naar de bestseller van Stieg Larsson
Zondag 14 november: Millennium deel twee
Zondag 21 november: Millennium deel drie

10 november Michel Hofman, neurobioloog bij het
Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen: Over
de ontwikkeling van onze hersenen: van de baarmoeder
tot het graf. Wat leert ons hersenonderzoek over
geslachtsverschillen, pubergedrag, veroudering, dementie,
hersenstimulatie en een leven na de dood?

Voor beide delen van Millennium geldt:
1e deel: 14-15.30, Smörren: 15.30-16.30, 2e deel: 16.30-18 uur
Deelname: € 6,00
(tot uiterlijk 72 uur van tevoren reserveren dmv vooruitbetaling)

Exposities

24 november Buurtgenoot Dolph Kohnstamm, emeritus
hoogleraar Psychologie: De onbekende Tolstoj: onderwijzer
en pedagoog. In Nederland weten maar weinigen van
zijn grote inspanningen voor het onderwijs aan Russische
volkskinderen.
(Naar aanleiding van Tolstoj’s sterfdag 100 jaar geleden
vertonen we op 17 november de film The last station)

Bezichtigingstijden: donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur,
dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak

24 september tussen 16.30 en 18.30 uur
opening door Gerda van Ham van de expositie
Transformatie; Odyssee in wording
Grafiek en olieverfschilderijen van schilder
Maarten Welbergen www.maartenwelbergen.nl

Films

Toegang vrij. De expositie duurt t/m 9 november

Eerste en derde woensdagmiddag van de maand
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,00 inclusief thee en koffie

Nieuwe Looiersstraat 29
1017 VA Amsterdam
telefoon:020-625 9879
e-mail: tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl

12 november tussen 16.30 en 18.30 uur
opening van de expositie Mijn Wereld
Tekeningen en aquarellen van buurtgenote en autodidacte
Luis Hoffmann

15 september Romantische komedie (1990) van regisseur
Garry Marshall. Op zakenreis krijgt Richard Gere gezelschap
van de pas begonnen callgirl Julia Roberts. Het begin van
een geweldige liefdeskomedie.

Rachels Raadgevingen

Aan de Amstel Mondhygiënisten

info@aandeamstelmondhygienisten.com

www.aandeamstelmondhygienisten.com

Vasten voor je gezondheid. Voel je fit.

Vasten voor je gezondheid, naast religieus vasten, is al
eeuwenoud. Het is de meest toegepaste geneesmethode
van de mensheid. Binnen de natuurgeneeskunde gaat men
ervan uit dat auto-intoxicatie en overbelasting van de
darmen een bron kan zijn van fysieke en mentale klachten.

Word vrijwilliger bij

De Regenboog Groep
Maatje voor mensen met psychische problemen
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.
www.vriendendiensten.nl
Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg.
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!
www.deregenboog.org
Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl
Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org
Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl

Bloedsomloop, vertering, assimilatie zijn o.a. belangrijke
basisfuncties in ons lichaam. ‘Stroomt dit niet goed,
dan is je lichaam gevoelig voor ziekten. Slechte slaap,
hyperactiviteit (met name bij kinderen), gevoelens van
depressie, hypoglycemie en een tekort aan vitaminen
zijn meestal uitingen van een onevenwichtigheid in
basisfuncties.
Sapvasten –bewust vasten- wordt toegepast als methode
om lichaam en ziel te reinigen en te ontdoen van
ophopende afvalstoffen. Doel is het ‘herwinnen’ van je
gezondheid. Na een periode van reinigen voelt je geest
(weer) helder, heb je een verbeterde concentratie en een fit
gevoel.

Groep
K

CBF

E UR

E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00

Toegang vrij. De expositie duurt t/m 23 december

Tijdens Jom Kipoer -de belangrijkste Joodse feestdagwordt een etmaal gevast. Een nieuw jaar geeft nieuwe
kansen. De orthodoxe Jood draagt geen leren schoenen
en laat zo zien dat hij de heiligheid van de aarde
respecteert.
Vasten in de Islamitische wereld wordt o.a. gezien
als vorm van zuivering van de ziel. Ze voelen zich
verbonden met (arme) mensen elders op de wereld en
ervaren zelfdiscipline.

Amstel 49 D / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
tel: 020-4201761

De Regenboog

3 november Verfilmde streekroman (1986) over het
meisje Manon dat woont in een dorp in de Provence in de
jaren twintig. Het is het vervolg op de onlangs vertoonde
film Jean de Florette.

13 oktober Hans van den Bergh, emeritus hoogleraar
Cultuurwetenschappen en Multatulikenner: 150 jaar Max
Havelaar. Voor dit Multatuli-jaar schreef hij met Cees
Fasseur en Dik van der Meulen het boek Multatuli: een
zelfportret.

voor goede doelen

Als cabinepersoneel heb je vaak een hectisch leven met
wisselende werktijden en een niet-vast voedingspatroon.

Voor je gezondheid zou het ideaal zijn om minimaal 1x per
jaar te reinigen. Mensen die dit eenmaal ervaren hebben
zijn ontzettend positief en hadden nooit verwacht dat het
zo’n invloed zou hebben op je lichaam en geest.
Een sapvastenkuur is dan ook een mooie manier om
kennis te maken met reinigen (detox). Er is volop aandacht
voor jouw lichaam en geest in een natuurrijke, rustige
omgeving.
Tijdens een kuurweek leer je op verantwoorde wijze hoe
je vitaliteit kunt ervaren en hoe het is om je fysiek en
geestelijk weer in balans te voelen. Je gaat terug naar je
basis, naar je eigen natuur. Je wordt (weer) bewust van
alle voeding die je tot je neemt en hoe dat van invloed is
op je lichaam. Je ontvangt meer zelfvertrouwen en voelt
een intenser contact met jezelf. Het ruiken van je adem, je
veranderende ontlasting, je wit beslagen tong horen bij de
nadelige -maar gezonde- effecten van reinigen.
Groetjes,
Rachel Fontaine
020-6247918
Wenst u onder deskundige begeleiding van Rachel een
keer deel te nemen aan een Sapvastenkuur?
De volgende kuurweek vindt plaats van 4 t/m 7 oktober
bij Spa Zuiver, inclusief toegang tot de prachtige
saunafaciliteiten, workshops (o.a. yoga, tai chi) en
behandelingen (o.a. massages, lichaamspakking).
www.spazuiver.nl/nl/behandelingen/kuren/sapvastenkuur/
www.natuurlijkegeneeskunde.nl
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Rumoer rond gebouw Vijzelstraat 66-80
De plannen om het oude ABN-AMRO kantoor te

transformeren naar een gebouw met kantoren,
winkels, parkeren en woningen zijn bijna rond.
De initiatiefnemers, Stadgenoot en Vesteda, nodigden
de buurt uit voor een informatieavond enkele dagen
voor de officiele gemeentelijke inspraakavond.
We werden op de 7de verdieping ontvangen en mochten
met een kopje koffie op het dakterras genieten van het
weidse uitzicht. Ook de oren kwamen niets tekort: de
tram en glasbak daar diep beneden waren goed te horen.

De opkomst was boven verwachting. Dat kwam vooral
door de vrees van velen voor langdurige leegstand.
Het huurcontract van de tijdelijke gebruikers loopt eind
oktober af, terwijl de bouwvergunning op z’n vroegst in
februari kan worden afgegeven (als alles goed gaat).
Diverse huurders wensen daarom alvast verlenging van
drie maanden van het contract. Omwonenden zijn weer
bang voor krakers en de naburige middenstand vreest
magere tijden bij langdurige leegstand.
We kregen de verzekering dat dit project beslist niet
afgeblazen zou worden, mocht de recessie langer duren.
Wel zou, in geval van bezwaarprocedures tot aan de
Raad van State, een jaar vertraging kunnen optreden.

Kortom, we waren gewaarschuwd: “Maak liever geen
bezwaar, want daar heeft iedereen last van”.
Er volgde een uitgebreide presentatie over garage,
fietsenstalling, mogelijke horeca, tuintje Kerkstraat,
liften, woningindeling (van 80 tot 200 m2), centrale
afzuiginstallatie, verruiming van de onderdoorgang,
plantenbakken aan de achterzijde, loggia’s, liften,
balustrades en zoveel meer.
Woningen zijn gepland op de vierde tot zevende etage.
De twee verdiepingen daaonder worden kantoren.
Daaronder twee verdiepingen winkels & zo. En tot slot
de kelder met twee lagen voor parkeren.
Het gebouw zal op het eerste gezicht uiterlijk geen
spat veranderen met het ontwerp van Duintjer, maar
de precieze kleur, gevelindeling en materiaalgebruik
worden nog verder uitgewerkt. Bijna elke maand wordt
nu nog met de welstandscommissie overleg gevoerd
over dergelijke kleine details en aanpassingen.
Tijdens de verbouwing blijft de onderdoorgang
naar de Kerkstraat normaal toegankelijk. Er komen
geen bouwketen op straat, want binnen is voldoende
ruimte. Het werken aan de gevels zal geschieden met
twee enorme gieken op het dak. Een ervan krijgt een
zwenkarm van wel 90 meter lengte. Aan de fundering
hoeft gelukkig niets te veranderen. Dat zou ook haast
onmogelijk zijn met dit gebouw. Verder zit er nog
een beetje asbest in de gevel. Dat zal professioneel
verwijderd worden. Nieuw is het idee van koude/warmte
opslag tot 150 meter diepte in de bodem. De buizen
hiervoor kunnen niet door de keldervloer geboord
worden. Dat moet maar door het mini-tuintje in de
Kerkstraat. Zal die boom dat overleven?
Er bleven vele vragen en wensen over. Zal horeca
geen geluidsoverlast opleveren. Waar laten de
winkelbezoekers hun fietsen? Een huismeester/
beheerder zou ook wel prettig zijn.

LEIDSE- WETERING
Beheergroep Leidse- en Weteringbuurt
Woensdag 20 oktober, 14.00 - 16.00 uur
Gereformeerde Kerk, Kerkstraat 107

Op 28 november opent het nieuwe DeLaMar-Theater
aan de Marnixstraat haar deuren voor cabaret, toneel,
musical, concert, dans, show, variété, muziektheater en
opera.Het programma is te vinden op www.delamar.nl

Soprano is weer open! Een deel van het plafond moest
verhoogd worden om een drankvergunning te verkrijgen. En,
hoera, er mag weer wijn en limoncello geschonken worden.
We zijn dinsdag t/m zaterdag open van 12-16 uur voor lunch
en van 18-22 uur voor aperitief/diner van vegetarisch tot
wild zwijn en bijzondere desserts. Binnekort volgen ook
activiteiten, zoals acoustische live muziek, wijn-proeverijen
en exposities.
Stefano Lalli

Op het dakterras van de oude bank waan je je in Madurodam. Behalve een grootgrutter zijn er nog vele kleine ondernemers, zoals de Backerij, die langdurige leegstand vrezen.
In Het Parool van 1 mei stond een verhaal over de
ervaringen van de omwonenden van het station
Vijzelgracht. Dat verhaal deed maar gedeeltelijk
recht aan de werkelijke situatie. Het bevat enkele
feitelijke onjuistheden, maar wat vooral correctie
behoeft is het beeld dat geschetst wordt van
de manier waarop de bewoners hun belangen
behartigen.
De omwonenden hebben al ruim tien jaar flink last
van de bouwwerkzaamheden. In 2008 waren er twee
lekkages in de damwand waardoor een aantal huizen
onbewoonbaar werd. Alle geruststellende woorden
van de gemeente over de geringe risico’s werden
op slag ongeloofwaardig. De gemeente besefte dat
men de risico’s had onderschat en nam een aantal
ingrijpende maatregelen. De ontgraving van de bouwput
werd stil gelegd en men stelde nieuwe managers aan
die de omgang met de risico’s en de omwonenden
moesten verbeteren. Dat heeft effect gehad. De
risico’s werden niet langer verdoezeld maar op een
realistische manier gepresenteerd. Klachten over
overlast werden meer serieus genomen en er werden
waarneembare inspanningen gedaan om vermijdbare
overlast te beperken. De bewonerswerkgroep kreeg
subsidie voor professionele ondersteuning. Daarvoor
werd de Stichting Gijzelgracht opgericht. Die naam

geeft het gevoelen van de direct omwonenden weer.
De Stichting wil bewaken dat de overlast tot de echt
onvermijdbare zaken beperkt blijft. De uitkomsten van
een enquête onder de bewoners en ondernemers in het
risicogebied in mei 2009 vormden de agenda voor onze
belangenbehartiging. Die bleef niet zonder resultaat.
Bij schade aan panden repareert de gemeente zonder
administratieve poespas de schade tenzij de schade
evident niets met de NZ-lijn te maken heeft.
De gemeente faciliteert verhuizing van omwonenden,
huurders en huiseigenaren (door opkopen van panden),
die de overlast beu zijn.
Ook ondernemers die zich na het besluit tot de
metroaanleg vestigden gaan een reële schadeloosstelling
ontvangen voor gederfde inkomsten.
Eigenaren die eerder schades aan hun pand meldden en
die ontevreden zijn over de afwikkeling daarvan kunnen
een nieuwe beoordeling vragen. Die wordt afgewikkeld
volgens de nieuwe regel: gemeente repareert tenzij…
De gemeente doet het beter. Dat betekent niet dat alles
nu goed gaat. Er wordt in een aantal gevallen slordig
gecommuniceerd en gehandeld. Meetgegevens over
verzakkingen raken zoek. Er is gebrekkig zicht op de
standzekerheid van panden. Bewoners worden niet altijd
correct behandeld. Er gaat nog genoeg mis om de oude
argwaan te voeden. In het verhaal in Het Parool van 1

mei stonden daarvan enkele voorbeelden.
Jan Monasso (voorzitter van Stg. Gijzelgracht) stuurde
Het Parool een ingezonden brief om het verhaal van 1
mei te nuanceren en hier en daar te corrigeren. Zo gaf
Het Parool de naam van de stichting consequent als
Vijzelgracht weer. Monasso, die een sleutelrol vervulde
bij de normalisering van de verhoudingen met de
gemeente, werd in de mond gelegd dat bij de gemeente
“list en bedrog” voorop staan. De brief werd niet
geplaatst.
In het belang van een correct beeld van de situatie
rondom de Vijzelgracht daarom dit bericht.
Namens de Stg. Gijzelgracht,
Dirk Fuite

Tun Fun voor opgeschoten jongeren
Metrostation Vijzelgracht was maandenlang een
spannende speelplaats. Zodra de bouwvakkers
vertrokken waren, kon je diep onder de grond
heerlijk crossen met echte graafmachines.
In mei werd het nachtelijk ravotten al opgemerkt,
maar pas halverwege augustus gingen bij de
gemeente alle alarmbellen rinkelen

HERFST 2010

9

BINNENK ANT 51

P
O
T
H
U
I
Z
E
N

De morgen
scharniert zwaar
en laat het herfstlicht
op een kier
je bent er niet
de middag dwarrelt
plaveit een avond van lood
de nacht slaat
dof op slot
een laatste spoor
waait dood.

( Herfst )

De Amsterdamsche kruier was een man
met linnen kiel en zeel (draagriem voor de
kruiwagen) over de schouders, die in een
pothuis op ‘vrachies’ zit te wachten en in
de tussentijd schoenen lapt.
In de negentiende eeuw ontwikkelde hij
zich tot een manusje van alles. Hij staat
aan de mangel, klopt tapijten, brengt
dekens naar de volmolen, brengt de
was weg, incasseert geld, klopt cokes,
helpt met verhuizen, brengt mondelinge
boodschappen over, bezorgt pakjes,
draagt Mejuffrouws hondje, als ze van
het salet komt, brengt kinderen naar
school, verkoopt staatsloten en maakt
vogelkooitjes.

Erica Lastdrager

Pothuis: lage aanbouw tegen een gevel,
meestal in directe verbinding met een
kelder of souterrain, voornamelijk
bestemd als (bij)keuken of bedrijfsruimte.

De bouwverordening van 1547 bepaalde
dat de ‘sitten ofte zetels’ der stoepen
niet hoger mochten zijn dan drie voeten,
gemeten uit het midden van de straat.
Pothuizen en kelder-ingangen mochten
vier voeten halen en tot aan de huizen
een half voet oplopen. Op het ‘Water’
(Damrak) en langs de Burchwallen was dit
alles een half voet hoger toegelaten. Ook
moesten alle ‘stoepen ende pothuyskens’
gezet worden ‘recht in de winkelhaak’.
Een halve eeuw later werd de maximumhoogte van pothuizen verruimd tot zeven
voet.

Het huis waar mijn vriend en ik wonen heeft een
taxistandplaats aan de overkant van de straat.
Normaliter hebben wij daar nooit problemen mee,
soms heeft de standplaats zelfs een entertainende
functie. Argeloze toeristen die het bordje met
taxistandplaats negeren en hun auto er eigenwijs
parkeren. Vervolgens zie ik de gemeente in actie
komen en worden de auto’s weggesleept. Boze,
gestreste auto eigenaren, geïrriteerde werknemers
van de wegsleepdienst en taxichauffeurs die
triomfantelijk toekijken. Noem het leed vermaak,
maar voor mij is het af en toe best vermakelijk.
Toch heeft zo’n standplaats voor je deur ook zo zijn
nadelen, vooral als het om je nachtrust gaat. Op de
bekende uitgaansavonden van Amsterdam, donderdag
en zaterdag, worden wij elke week wel een keer wakker
gemaakt door een luid toeterconcert. Je kan er de klok
op gelijk zetten, denk aan een uurtje of vijf à zes in de
ochtend. Ongeveer acht taxi’s drukken samen op hun

claxon en dat toch zeker wel dertig minuten lang. Als je
eenmaal wakker bent geworden door dat lawaai, duurt
het vaak wel een tijd voor je weer in slaap valt.

Leven met de taxi

Versuft van de slaap heb ik nooit de moeite genomen om
nou eens uit bed te stappen om te gaan kijken naar wat
de aanleiding was van dit geluid. Maar toen ik laatst een
keer een taxi pakte voor mijn huis kon ik echter mijn
nieuwsgierigheid niet meer bedwingen en besloot ik de
chauffeur te vragen wat nou de aanleiding was van al dat
lawaai.
De chauffeur begreep meteen waar ik het over had. Wat
blijkt nou, als rond vijf uur de discotheken en kroegen
sluiten op het Rembrandtplein blokkeren verschillende
taxi’s de weg bij het Muntplein. Hierdoor kunnen
chauffeurs die op de standplaats staan moeilijk weg en
moeten klanten langer wachten. Ondertussen stappen
andere klanten in bij taxi’s die de weg blokkeren en

Volgens de Keur van 1685 mochten geen
pothuizen, kelders of regenbakken in de
stoepen of onder de straat op stadsgrond
worden gemaakt tenzij tegen betaling van
precario ten behoeve van regenten van het
Aalmoezeniersweeshuis.
In 1896 verklaarden B&W dat de
rooilijn in het vlak van de voorgevels de
eigendomsgrens is van de grond. Voor
bestaande stoepen werd geen retributie
geheven. Voor nieuwe stoepen moest
echter wel precario worden betaald.

PS

verliezen chauffeurs bij de standplaats klanten. Dit leidt
natuurlijk tot grote ergernissen, met een toeterprotest tot
gevolg. Misschien kunnen we hier wel spreken van een
onderlinge mini taxi oorlog.
Niet leuk dus. Voor mij en mijn vriend niet en al
helemaal niet voor de chauffeurs. Het lijkt mij al lastig
genoeg om beschonken meerijders naar huis te brengen,
laat staan als je daar dan ook nog flink in belemmerd
wordt. De concurrentie onderling is groot en je wilt toch
zoveel mogelijk klanten vervoeren tijdens zo’n drukke
avond. Ik vraag mij af of de Amsterdamse taxi wereld
ooit een keer in goede banen geleid gaat worden. De
gemeente belooft veel, maar verandert er eigenlijk wel
wat? Ik erger mij tegenwoordig een stuk minder aan het
getoeter ‘s nachts. Noem het gewenning, noem het wat
meer empathie, daar ben ik zelf nog niet helemaal over
uit.
Marieke Migchelbrink
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Buurt 6
Tussen: Leidsegracht,
Prinsengracht,
Westermarkt,
Raadhuisstraat,
Paleisstraat, Dam,
Rokin, Munt, Singel,
Koningsplein en
Herengracht
Beheergroep Westelijke Grachtengordel
Woensdag 15 september en 8 december,
19.30 - 21.30 uur
Dominicuskerk, Spuistraat 12

Spinoza Workshop
Maak kennis met Spinoza, onze grootste filosoof, die leefde
in de 17e eeuw. Toen al verkondigde hij meningen over de
overheid die nu nog verbazend modern aandoen. Zoals: “In
een vrij staatsbestel is het een ieder toegestaan te denken wat
hij wil en te zeggen wat hij denkt”. Samengevat is zijn stelling
“het doel van de staat is de vrijheid”.
In onze tijd hebben veel mensen kerk en geloof vaarwel
gezegd en zij missen een levensbeschouwing die hun kracht en
inspiratie geeft. Spinoza wijst in zijn werken een weg waar we
in deze tijd veel aan kunnen hebben.
Tijdens de interactieve workshop wordt gebruik gemaakt van
teksten van Spinoza uit zijn belangrijkste boeken, de Ethica en
het Theologisch-Politiek Traktaat. De nadruk ligt daarbij op
de “levensfilosofie”van Spinoza en hoe deze toepasbaar is in
onze tijd.
Data: dinsdagavonden 21 en 28 september, 5, 12 en 19
oktober 2010, Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur.
Buurtcentrum De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Docent: Frank van Kreuningen
Kosten: 5 bijeenkomsten ad € 30 (gelieve binnen 3 weken na
aanmelding over te maken op bankrekening 12.24.10.262
t.n.v. Stichting Amsterdamse Spinoza Kring, Amsterdam,
onder vermelding van “Workshop najaar 2010”)
Inschrijven: met het formulier op de website www.
amsterdamsespinozakring.nl
Meer informatie: 06 22621206

Hondenpoep
Al zo lang als ik politieagent ben, nu 35 jaar en een
beetje, klaagt de burger over hondenpoep op stoep.
Zelfs Tol Hanssen noemde het al in zijn Amsterdamse
volkslied; Amsterdam is poep op stoep, enz enz.
Het staat iedere keer weer op de 1e plaats van
de top 10. Het gemeentebestuur heeft al heel wat
maatregelen verzonnen in de loop der jaren, waarbij
de motorstofzuiger mij nog als het meest ludieke
apparaat het sterkst voor de geest staat.
Wat we altijd vergeten is dat die hondenpoep uit honden
komt. Het aantal zwerfhonden in Amsterdam is volgens
mij gering. Dat betekent weer dat iedere hond een
baas heeft. Dat betekent weer dat niet ieder baasje het
belangrijk vindt om zijn hond op een nette wijze uit
te laten. Dit zelfde baasje zal bij het invullen van een
enquête ongetwijfeld wel aangeven dat hij zich ergert
aan hondenpoep op de stoep.
Loslopende honden
Ik kom nog wel eens een loslopende hond tegen die
zijn eigen rondje loopt. Ik ben menig keer achter zo’n
viervoeter aangelopen in de hoop en de verwachting
dat hij mij bij zijn baasje zou brengen. Nou, ik kan je
zeggen, dat valt nog niet mee. Mijn surveillance tempo
is een lachertje voor zo’n beest. Als extra handicap heb
ik dan nog dat ik de uitwerpselen van deze hond en van
die van zijn soortgenoten moet zien te ontwijken. Mijn
neus zit aanzienlijk hoger dan die van de hond en heeft

Verkiezingen Buurt 6
In november 2010 is het weer zo ver! Verkiezing van
nieuwe wijkraadsleden.
Buurt 6 is een van de 7 buurten, die vallen onder het
werkgebied van Wijkcentrum d’Oude Stadt
Leonard Harten, Ulrike Weller-Aussems, en Dorna de
Rouveroy hebben in de afgelopen jaren voor Buurt 6
de Wijkraadsvergadering van Wijkcentrum d’Oude
Stadt bijgewoond. Wij zijn op zoek naar mensen uit
Buurt 6 die zich kandidaat willen stellen, om de buurt te
vertegenwoordigen. De kandidaten stellen zich voor op
de Buurtvergadering van Buurt 6.
De Verkiezingsvergadering is maandag 22 november om
20.00 uur in Wijkcentrum d’Oude Stadt,
Nieuwe Doelenstraat 55.
Agenda voor deze avond is:
1. opening. De kandidaten stellen zich voor.
2. Schriftelijk stemming
3. Plannen voor de buurt.
Kandidaten worden verzocht zich uiterlijk 1 dag voor
de verkiezingen schriftelijk op te geven bij Wijkcentrum
d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, 1012 CP
Amsterdam of per mail: wijkcentrum@oudestadt.nl

NIEUWE RELATIETHERAPIE IN BUURT 6
Vaak snappen stellen het zelf niet: waar al die heftige
ruzies (om niets) vandaan komen en waarom ze er
niet gewoon mee kunnen stoppen.
De Canadese relatietherapeut Sue Johnson vond een
antwoord op dit raadsel.
Zij ontwikkelde E(motionally F(ocused) C(ouple)
T(herapy), kortweg EFT. Een therapie die uiterst
effectief blijkt en die sinds kort een opmars door
Nederland maakt. Mijn enthousiasme over deze
vorm van relatietherapie is zo groot dat ik mijn
buurtgenoten er graag iets over vertel.
Wat Johnson ontdekte is dat relatie-ellende heel
vaak voortkomt uit niet onderkende emoties. Angst
bijvoorbeeld voor verlating of angst om niet te
voldoen. Zonder het in de gaten te hebben, wordt

bovendien een fractie van het vermogen.
Met de tong uit mijn mond bereik ik iedere keer het
punt dat ik het op moet geven. Ik ben er nimmer achter
gekomen van wie de hond is. Vragen heb ik gesteld
aan omwonenden, maar iedere keer kreeg ik nul op
mijn rekest. Zo’n hond is ook niet te stoppen om een
bekeuring aan uit te reiken. Om alle problemen te
voorkomen heb ik ooit het voorstel gedaan om van
iedere geregistreerde hond een DNA profiel vast te
leggen. Vervolgens wordt er van iedere hoop een
DNA’tje getrokken en voilà de bekeuring rolt er
automatisch uit en wordt verstuurd naar de eigenaar.
Probleem opgelost. Val mij niet meer lastig met het
probleem. Ik kan er niets mee.
Mijn eerdere voorstel om een geur- en smaakproef
van de ontlasting te nemen viel niet in goede aarde
en bovendien zou het lastig worden om een geschikte
kandidaat te vinden voor dit onderzoek.
Mijn DNA voorstel was kennelijk te ingewikkeld.
Strafbaar
Verzinnen ze iets totaal anders. Als je geen poepzakje
bij je hebt ben je strafbaar als je gelijktijdig een hond uit
laat. (Boete 90,- euro)
“Dag mijnheer”, zeg ik tegen de man die zijn hond
uit laat. “Heeft u een poepzakje bij u?”, vraag ik hem.
“Man, heb je niets anders te doen”, antwoordt de man
vriendelijk.
“Nou mijnheer, uit de laatst gehouden enquête blijkt dat
...”, probeer ik mijn optreden te verantwoorden en de
man te bewegen zijn medewerking te verlenen.
“Ja, ik heb wel een poepzakje bij me”, antwoordt de

BUURT 6
Waarom een wijkcentrum?
Doelstelling van een Wijkcentrum is
belangenbehartiging van alle bewoners, onafhankelijk
van de politieke kleur. Bij het Wijkcentrum kunt u
terecht voor individuele problemen over vergunningen
en regelgeving. Zij kunnen u adviseren wat te doen:
bezwaar maken of een zienswijze indienen. Het
wijkcentrum ondersteunt ook groepen bewoners.
Het Wijkcentrum wordt gesubsidieerd door
het Stadsdeel en heeft een kleine vaste staf van
medewerkers, die de bewoners ondersteunen en
begeleiden.
De Wijkraad bestaat uit 21 gekozen vrijwilligers.
In de Wijkraad kunt u zaken inbrengen waar u ‘tegen
aanloopt’ in de buurt. Om een paar te noemen:
Leegstand van grote gebouwen (wat gaat er gebeuren),
verkeersoverlast, gevaarlijke kruispunten, zwerfvuil,
wateroverlast. Op de Wijkraad, die 1 maal per maand
(10 maal per jaar ) vergadert, komt u medestanders
tegen, die dezelfde problemen kennen.
Op de Wijkraad is het mogelijk om politie, raadsleden
en ambtenaren uit te nodigen en te vragen naar het
gevoerde beleid in Stadsdeel Centrum.

de relatie daardoor voor beide partners een hele
onveilige plek. En het is die onveiligheid die heftige
emoties en strijd uitlokt. Strijd die om niets lijkt te
gaan, maar waar een diep verlangen achter verborgen
gaat: een verlangen naar veilige verbondenheid met
elkaar. Een onbewust gemis dat partners steeds verder
uit elkaar drijft. Alle pogingen om de strijdbijl te
begraven, mislukken. Liefde is ver te zoeken. De
relatie lijkt reddeloos verloren. Gelukkig is er wel
degelijk iets dat alles goed kan maken: je veilig met
elkaar verbonden weten. En dat is precies de kracht
van EFT: het creëren van veilige verbondenheid.
Jeannette Wijsman, EFT therapeut i.o.
Reacties zijn welkom op: jwijsman@telfort.nl
zijnsvisie.nl
emotionallyfocusedtherapy.nl

man, kennelijk gezwicht voor mijn argumenten.
“Mag ik dat dan even zien mijnheer?” “Nee, dat mag u
niet”, antwoordt de man.
“Mijnheer, ik vorder van u om mij uw poepzakje te laten
zien. Anders maakt u zich schuldig aan een misdrijf
en zal ik u moeten aanhouden en voorgeleiden op het
politiebureau aan de hulpofficier van justitie.” Ze zien
me aankomen op het bureau.
Maatschappelijke belang
Maar alle gekheid op een stokje. Hondenpoep wordt
hoger gekwalificeerd dan brom(snorren)men in het
Vondelpark. (Bekeuring bromsnorren: 45 ,-. Bekeuring
poep niet opruimen: 90,- euro.) Dat heeft iemand die
daar goed over nagedacht heeft bepaald aan de hand van
maatschappelijke belangen. Dit is niet te betwisten.
Het wordt tijd voor de hondenvanger voor de loslopende
honden en consequent bekeuren voor niet aangelijnde
honden. Ik weet namelijk zeker dat een hond niet
aangelijnd is om te voorkomen dat de baas in verband
gebracht wordt met de hond, vooral als het beestje zijn
boodschap op straat achter laat. Dan doet de baas of hij
daar geen boodschap aan heeft. Het liefst is hij al de
hoek om.
Laten we nu maar hopen dat de collega’s zo consequent
zijn dat ze iedereen, ook die stoere macho met zijn dogo
argentino, bekeuren.
Jan met de pet,
Oud-buurtregisseur van de 9-Straatjes
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Centrum slechter bereikbaar
door Noord-Zuidlijn
Door de Noord-Zuidlijn wordt het centrum van
Amsterdam minder goed bereikbaar.
De buitenwijken van Amsterdam zijn veel slechter uit
dan nu het geval is. De lijnen die nu direct naar het
centrum gaan, worden vervangen door verbindingen
naar een knooppunt en vandaar moet de reiziger
overstappen op een lijn naar het centrum. Meer
overstappen betekent langere reistijd.
Ook wordt het aantal haltes verminderd; dus langer
lopen. Plus langer wachten, omdat bovendien de
frequentie vermindert.
Minder haltes
Vanaf het Centraal Station komt het eerste
metrostation pas op het Rokin (halte-afstand 800
meter, vandaar 5 minuten lopen naar de Bijenkorf) en
vervolgens slechts twee stops tot aan de RAI.
Het lijkt of het GVB passagiers uit het centrum
wil houden door ze te dwingen over te stappen op
Ringmetro lijn 50 of de tramlijnen van de Binnenring:
3, 7, en 10 met een grote loopafstand naar het
Centrum. De vrije tram- en busbanen vanaf het
Centraal Station worden opgeheven vanwege ‘de rode
loper’.
Vereniging Stadsvervoerbelang
Als u deze achteruitgang van bereikbaarheid niet
bevalt, dan kunt u de gemeenteraadsleden, die over
het openbaar vervoer gaan benaderen.
We noemen er een paar: Myriam Bergervoet PvdA,
Sebastiaan Capel D66, Fjodor Molenaar Groen/Links
en Nelly Frijda Red Amsterdam.
Als u nu niet reageert, dan verslechtert de
bereikbaarheid van het Centrum.
De volgende vergadering van Stadsvervoerbelang
is op 20 september om 14.00 in het Wijkcentrum
d’Oude Stadt. Wees welkom.
Vereniging Stadsvervoerbelang
stadsvervoerbelang@gmail.com
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Museum voor fotografie

Huis Marseille

Vanaf 4 september tot 21 november is er voor het
eerst in Nederland een overzichtstentoonstelling van
de Indiase fotograag Dayanita Singh (New Delhi
1961). In 2008 ontving zij een onderscheiding van het
Prins Claus Fonds voor haar scherpzinnige visie op
het moderne leven in India en voor het introduceren
van een nieuwe esthetiek in de Indiase fotografie.
Het beslissende moment
Dayanita Singh volgde de opleiding voor grafisch
ontwerper aan het National Institute of Design in
Ahmedabad is en studeerde vervolgens aan het
International Center of Photography(ICP) in New York.
Als zij terugkeert naar India fotografeert zij sociale
misstanden in opdracht van tijdschriften en kranten,
in de hoop, zoals zo veel fotografen, het verschil te
kunnen maken. Op dat moment is de activistische
en humanistische traditie, nauw verbonden met
de fotojournalistiek, nog de heersende norm in de
fotografie. Vanuit esthetisch oogpunt draait alles om ‘het
beslissende moment’: het moment waarop in een fractie
van een seconde inhoud en vorm op de foto perfect
samenvallen.
Eigen omgeving
Begin van de jaren negentig ontstaat de serie over
de eunuch Mona Ahmed (1989 – 2001), nog wel een
journalistieke opdracht. Maar dan maakt zij zich los
van de in India heersende opvattingen over fotografie.
Mona met wie zij nauw bevriend is geraakt, vormt het
uitgangspunt voor een oeuvre waarin de persoonlijk
relatie van de fotografe met haar onderwerp, zowel in
directe als indirecte zin, centraal staat. Dat geldt ook
voor de serie ‘I am as I am’ over meisjes in een ashram,
een religieuze leefgemeenschap in Benares.
Omslag
In de fotografische vorm maakt Dayanita Singh
een omslag, namelijk door kleinbeeld- en
middenformaatcamera’s in te wisselen voor een
Hasselbladcamera.
Op de Kruzenshtern, speelde tijdens het Grachtenfestival
dat samenviel met Sail een jazz-trio aan boord, in de
haven en niet zoals bij de Titanic op de poolzee. De
oude naam van Kruzenshtern is Padua en zij werd
gebouwd in 1926 in Hamburg en behoorde met de
Passat, de Pamir, in het totaal acht zeilschepen tot de
‘Flying P cargo line’.

Het weer kon niet beter: wind, zon en wolken.
Staande op de aanleg pier ‘Het Stenen Hoofd’ was
het weer een belevenis om de zeilschepen te zien
komen. De schepen kwamen met grote vertraging
binnen en zo heerste er een sinterklaassfeer ‘van vol
verwachting klopt ons hart’.
Iemand met een ‘oortje’ meldde ‘ze zijn nu bij de
Coentunnel’. Het duurde nog tot 14.30.
Als eerste zeilde de Stad Amsterdam langs. Vervolgens
kwamen er wat kleintjes en toen de groten: de Sedov,
de Mir en de Kruzenshtern. Het zijn de reuzen onder de
zeilschepen.
Nu bij mooi weer en zo veel vrolijke mensen op de
kades, denk je niet dat ze in een situatie kunnen komen
op zee, die gevaarlijk is voor het schip. Deze schepen
hebben radar en een goede motor. Als er te veel wind is
gaan de zeilen neer.
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Sail
Amsterdam
2010
Herinnnering
De Pamir en de Passat waren vanaf 1952 in gebruik
als opleidingsschip en lagen toen in de haven van
Rotterdam. Het was een prachtig gezicht.
Net als nu mocht je de schepen bezichtigen en net als
nu bij Sail vertelden de matrozen graag over hun schip.
Alles was blinkend gepoetst.
Twee matrozen hebben zelfs nog bij ons thuis gegeten.
Een paar jaar later kwam het bericht over de radio dat
de Pamir bij een vliegende storm bij de Azoren was
vergaan. Toch niet de matrozen die ons het schip hadden
laten zien?

In die periode onstaan de formele en monumentale
portretseries ‘Ladies of Calcutta’ en Bombay. In
laatstgenoemde laat zij de wereld zien, waaruit zij zelf
afkomstig is, die van haar familie en vrienden uit de
hogere sociale klassen. Het is een beeld van India dat
minder bekend is, van welgestelde vrouwen in hun
comfortabele huizen omgeven door traditionele Indiase
symbolen en die van de post-koloniale welvaart.
Vanaf ‘Go away closer’ wordt haar werk vrij en
associatiever. De afwezigheid van mensen manifesteert
zich in verlaten kamers en ruimten. In Blue Book (2009)
en Dreaum Villa (2010) zijn mensen nadrukkelijk
afwezig maar alomtegenwoordig in de details. De
stad vol beweging en bedrijvigheid verandert in een
uitgestorven surreële wereld.
Sent a Letter
Het is een boekproject uit 2007, een mini-museum dat
elke bezoeker in de vorm van een doosje met zeven
boekjes in de vorm van een leporello met foto’s van
een specifieke reis die voor Dayanita Singh van grote
betekenis is geweest.
De tentoonstelling is georganiseerd door Fundacion
MAPFRE, Madrid en Huis Marseile in samenwerking
met gastconservator Carlos Collonet.

Van de 86 opvarenden werden er 6 gered. We hebben
nog een stukje ijzererts, dat de Pamir toen vervoerde en
een van de matrozen ons gaf.
De Pamir verging in 1957 door een schuivende lading
gerst, waardoor het schip instabiel werd en kenterde.
Zo snel zelfs dat de reddingboten niet konden worden
neergelaten. Daar moest ik toch aan denken op deze
prachtige dag.
UW
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De werkgroep Kunst & Cultuur
Cultuur als bindmiddel voor de
samenleving. Dit is het motto van de
werkgroep Kunst & Cultuur. Het streven is
bevordering van de saamhorigheid van de
bewoners door het financieel ondersteunen
van kleinschalige, niet commerciële
culturele activiteiten. Voorbeelden
van zulke aanvragen zijn exposities,
lezingen, activiteiten lezingen, concerten.
Belangrijke aspecten waar de werkgroep

bij de beoordeling van aanvragen naar
kijkt zijn de mate van kleinschaligheid
en gerichtheid op bewoners van de
binnenstad, variëteit in het jaarlijkse
aanbod, doelgroep en plan van aanpak.
Voor vragen en informatie rondom een
subsidieaanvraag kunt u contact opnemen
met Veronika Esser, werkgroep Kunst &
Cultuur van Wijkcentrum d’Oude Stadt,
kunstencultuur@oudestadt.nl of 638 22 05.

Open Ateliers Nieuwmarkt, 2 en 3 oktober, van 12.00 tot 18.00 uur
De alom bekende Open Atelierdagen in
de Nieuwmarkt staan weer voor de deur.
Ruim 40 kunstenaars gunnen de argeloze
bezoeker een kijkje in hun “keuken”.
Kunst, geheime procédé’s, theorieën en
levensopvattingen worden hier vrij met
het publiek gedeeld.
Dit jaar zal de kunstroute worden
vergezeld door workshops en lezingen
in verschillende disciplines: dichten,
schrijven en architectuur in het
pittoreske Pintohuis. Daarnaast zullen
enkele gerenommeerde connaisseurs
rondleidingen geven in deze historische
buurt onder de noemer: “Van Rembrandt
tot de Open Ateliers Nieuwmarkt 2010.”
Vuurspuwers en “Omroepers” maken het
tot een Middeleeuws festijn ter lering en
vermaak.
Daarnaast is er ook aandacht voor
de contemporaine geschiedenis.
Een Antilliaanse drumband roept de
voorbijganger op de stoet te volgen naar
de centrale expositie aan de Raamgracht
in het hartje van Amsterdam.
Het Magic Circus is een eigengereid en
eigentijds circus met spraakmakende
voorstellingen. Maurice Veldkamp, de
circusdirecteur met 20 jaar ervaring in
zijn eigen circus, en 30 jaar ervaring
als spreekstalmeester van Kerstcircus
Ahoy weet als geen ander wat het
publiek waardeert in een circus.

Nee, geen traditioneel circus, maar
modern, met sprankelende muziek,
wars van oubolligheid. Dit jaar met
duivenfluisteraar Andrejs Fjodorovs uit
Letland, die in januari nog bekroond
werd op het Internationale Circusfestival
in Monte Carlo. De vaste clowns Jofri en
Kladza zorgen zoals altijd voor komische
invallen.

Gassan Diamonds is gevestigd in de
oudste, voormalig door stoom
aangedreven diamantslijperij van
Amsterdam

Naast het genieten van de kunst kan
het publiek ook zelf aan de slag in een
beeldhouw workshop. Kinderen van
alle leeftijden worden uitgenodigd een
echt kunstwerk te maken in de vorm
van een mono-print, onder leiding van
een kunstenares. Bezoekers die zich van
woorden willen bedienen kunnen terecht
in de Hip-Hop- Tweet- SMS-PoetrySlam. Liefhebbers van de Argentijnse
tango komen aan hun trekken in een
levendige danszaal. In de Filmzaal van
Buurtcentrum de Boomsspijker worden
documentaires en films gedraaid.
De kunstenaar met het leukste of
spannendste atelier zal dit jaar voor het
eerst Publiekslievelingprijs “de Rare
Kwast”, in ontvangst mogen nemen.
Centrale Expositie; “Chiellerie Gallery”,
Raamgracht 58
Info:
Anita Mizrahi, 0206203887, 0626952115,
a.studio@online.nl
Hans Puts: 0206256985, 0628424737,
hansputs@hotmail.com

Magic Circus

Zaterdag 25 september 19.00 uur, Op de Dam

Protestactie Damslapen tegen het kraakverbod

Oproep aan krakers, ex-krakers, sympathisanten, mensen die gebruik maken
van kraakpanden of hebben gebruik gemaakt: neem je project, slaapzak, tent,
vrienden en familie mee of iets anders dat je blij maakt.
www.indymedia.nl/nl/2010/08/69171.shtml

C O L O F O N

Het thema van het programma 2010 is
Babayaga, de Russisch/Poolse naam voor
heks.
Terwijl de Russische Lidka zorgt voor
mooie luchtacrobatiek en heksenknecht
Igor metershoge vlammen uitbraakt
vinden de meest vreemdsoortige
avonturen plaats. Illusionisten worden
omzwermd door acrobatiekkampioenen
in wentelende wielen en onbereikbare
equilibristes dansen in menshoge
zeepbellen.
De sfeer is vanaf het eerste moment
speciaal, omdat de artiesten al bij de
entree voor de nodige spanning en
vrolijkheid zorgen. Ook het wachten
voor de kassa is hierdoor al een gezellige
bezigheid. Entreekaartjes tussen de 10 en
15 euro. Onder andere via de website zijn
kortingsbonnen te verkrijgen.
www.magic-circus.nl
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