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In 2010, het jaar waarin de eerste lichting 
van de naoorlogse babyboomgeneratie 
de pensioenleeftijd bereikte was de sfeer 
rond het generatiethema nog allesbehalve 
‘feelgood’. de babyboomers, die in Talking 
about my generation, de iconische ‘song’ 
van de Who, de diepe kloof vertolkten 
tussen hun eigen protestgeneratie en de 
sobere vooroorlogse generatie van hun 
ouders, vormden nu zelf het mikpunt 
van de generaties na hen. Ieder zichzelf 
respecterend dag- of weekblad verscheen 
met een themanummer over de op 
handen zijnde grote generatiewisseling, 
waarin de gapende generatiekloof tussen 
de afzwaaiende babyboomers en hun 
opvolgers breed werd uitgemeten. even 
leek het alsof de derde wereldoorlog op 
uitbreken stond, ditmaal niet langs 
geografische scheidslijnen, maar langs de 
lijnen van de demografie. 
de generatiestudie Wisseling van de wacht  
van het Sociaal en cultureel Planbureau 
(ScP, 2010) bracht enige nuancering in het 
generatiedebat. mensen die in dezelfde 
periode van pakweg 15 jaar geboren zijn 
delen vaak wel een bepaald generatiegevoel. 
dat gevoel berust echter meer op  
gemeenschappelijke jeugdherinneringen 
aan popsongs, TV- en radioprogramma’s of 
schokkende wereldgebeurtenissen dan op 
gedeelde normen en waarden. 
Generaties in familieverband hebben met 
25 tot 30 jaar een tragere omloopsnelheid, 

maar juist daar is de omgang tussen ouders 
en kinderen hartelijker dan ooit. mede 
door hun massale oppasinzet is ook de 
band van grootouders met kleinkinderen 
hechter geworden. Wel signaleerden de 
rapporteurs dat generaties buiten het 
familieverband steeds minder met elkaar 
in aanraking komen, mogelijkheden 
om elkaar op buurtniveau te ontmoeten 
verdienen daarom speciale aandacht.    
en hoe staat het er anno 2015 nu voor met 
generaties in buurt 7? 
In dit nummer leest u het resultaat van 
onze eigen, zeer onwetenschappelijke 
verkenning. We spraken met generaties 
in diverse familieverbanden, maar ke-
ken bijvoorbeeld ook naar generaties 
leerlingen, leerkrachten en ouders op de 
burghtschool, generaties klanten bij een 
van onze buurtkappers en de nieuwste 
lichting wijkraadsleden en namen ook 
twee lezersbijdragen op over een spontaan 
contact op straat. 
Zulke lezersbijdragen zijn ook in het 
nieuwe jaar zeer welkom, want ook in 
2016 blijft de buurkrant graag een van die 
ontmoetingsplekken voor buurtgenoten 
van alle generaties.

B U U RT K R A NT Z EV E N

B U U R T B O R R E L  

Ontmoet je buurtgenoten in Die Port van Cleve, op 
de hoek Molsteeg-Nieuwezijds Voorburgwal 176 
(Maximiliaan), elke laatste maandag van de maand 
vanaf 17.00 uur. 
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ben jij de eerste 

generatie?

Ina Wilbrink 

Generaties, spontaan lag het thema 
voor dit negende eindejaarsnummer 
van de buurtkrant al midden in de 
zomer kant en klaar op onze redactie-
tafel. 

dit in tegenstelling tot voor-
gaande jaren, toen de druk van 
het steeds opnieuw verzinnen 
van een aansprekend thema 

soms tot hoog oplopende ’themastress’ 
leidde. Aanleiding om het dit keer over 
‘generaties’ te hebben was de ontdekking 
dat onze buurt verschillende huizen 
telt waarin meerdere generaties van één 
familie onder hetzelfde dak wonen. en 
dan niet zoals vroeger vanwege armoe of 
woningnood, maar als bewuste keuze. 
Vanuit het meergeneratiehuis kwam het 
gesprek vanzelf op familiebedrijven in de 
buurt en op de gezamenlijke inzet van 
ouders en grootouders in de kinderopvang, 
dagelijks te zien op de Herenmarkt of 
bij het uitgaan van de burghtschool. Ter 
plekke besloten we dat ‘Generaties in 
buurt 7’ een prachtig thema zou zijn voor 
een ouderwets ‘feelgood’ nummer aan het 
eind van het jaar.      

Generaties in 
buurt 7

fo
to

: I
ng

rid
 d

e 
Gr

oo
t

Beeld van de Titaantjes (in het Oosterpark), gemaakt door Hans Bayens

52
Het ‘menselijk’ 
kapitaal

 IJsjes  Burghtschool  Friezen 
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NIeuwe plek BuurtBorrel

Nu wannemakers verbouwd wordt, borrelen we 
vanaf maandag 30 november maandelijks in Die 
port van Cleve. op de hoek van de Molsteeg is een 
mooie ruimtevoor onze traditionele ‘buurtbabbel’.

   

Ook te lezen op www.oudestadt.nl

Krabbels
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SEIZOENSGEBONDEN GERECHTEN     ELKE WEEK ANDERE DAGSCHOTEL

Lel iegr acht  60
1015 DJ  Amsterdam
T +31 20 639 01 09

E span jerenvantwis t@planet .n l
www.span jerenvantwis t .n l

dage l i j ks  geopend van 10-01 uur
lunch 10-17 uur

d iner  17 :30-22 uur

 
 Het ‘menselijk’ kapitaal

De democratie, als paraplu voor het liberalis- 
me en socialisme, is bijna geruisloos af- 

gegleden naar één stelsel: het economisme. 
Politieke keuzes op het Binnenhof worden 
nog slechts beïnvloed door het rendements- 
denken van lobbyisten en de ‘vrije’ markt. 
Amsterdam blijft hierin niet achter en 
zit gevangen in de tredmolen van I AMSTER-
DAM (promotiebudget 8.9. miljoen). Het 
wordt ons op het Museumplein bij het kunst-
genot van Rembrandt en Van Gogh, met 
kapitale, uitzicht belemmerende letters, 
zichtbaar gemaakt. Je kunt niet over de barri-
cade heen, je moet erin kruipen, je moet 
ondergaan hoe stijgende cijfers onze bele-
vingswereld bepalen.
Draagvlak of niet, de rolkofferterreur neemt 
toe en dus wordt er op grote schaal roofbouw 
gepleegd op ons collectief bezit van openbare 
gebouwen, die door de gemeenschap zijn 
gefinancierd: politiebureaus, gerechts- en 
universiteitsgebouwen. Elke boekhouder 
begrijpt dat deze erfenis van cultureel erf-
goed van bakstenen parels, op de debetzijde 
moeten worden bijgeboekt onder de post: 
de stad en haar bewoners. Zo maak je de 
balans op: mét een maatschappelijke kos-
ten-batenanalyse. Doch de ‘managers van de 
Zuidas’ houden niet van storneren. Dat veel 
bewoners bezwijken onder de drukte in de 
openbare ruimte wordt weggewuifd met een 
stugheid die weer doet denken aan de auto-
ritaire regentencultuur van weleer.
Geert Mak noemt de eeuwenoude botsing 
van tegenstrijdige belangen als het verschil 
tussen mechanisch en organisch denken, 
want het omlijnde ‘rechts en links’ is ook een 
blinde vlek geworden.
Elke Amsterdammer, zo hebben ‘achtbare’ eco- 
nomen uitgerekend, is 2,2 miljoen euro’s 
waard. Wij samen waarborgen dus een wereld- 
kapitaal inclusief provocerende dwarsliggers. 
Aan hun collectieve protest hebben we bij-
voorbeeld de Nieuwmarktbuurt te danken, de 
veelzijdige woon- werk- en koopwijk waar- 
van iedereen dagelijks ‘organisch’ kan genie-
ten, ook de hooggeachte gast met rolkoffer. 
Wel anders dan het ‘mechanisch’ zoeven op 
de geplande snelweg langs kantoorpanden in 
een uiteengereten gemeenschap.
Duizenden spreekstalmeesters en bemid-
delaars van het nieuwe ‘organisch’ denken 
zijn al opgestaan in de vorm van: StAD 
onder DAk, StADSDorpeN en de onlangs 
gehouden rolkoFFerACtIe, tegen het falende 
handhavingsbeleid inzake hotels, short stays 
en airbnb’s (29 aanvragen voor hotels liggen 
nog op de plank).
We gaan het zien en beleven!!!

Krabbels Marijke winnubst Het Singel op zondag 13 september
Henny Detiger

Vanochtend om half acht ging ik de straat op om het losse vuil op te ruimen. Met 
vuilniszak en een plastic handschoen aan liep ik eerst richting de Blauwburgwal.

E
r was nog niemand op straat, alleen aan de overkant liepen wat gillende jongelui, 
allen met een bierblikje in hun hand. Al bukkend haalde ik veel vuil op en was heel 
geconcentreerd bezig met mijn dagelijkse vrijwilligersjob. met een flinke snelheid 

passeerde mij een jonge vent op de fiets en hij gilde: ‘helemaal top, dame, helemaal top.’ 
Ik riep ‘bedankt’ en voelde me helemaal blij worden, wat een leuk compliment op deze 
zondagochtend om half acht. Ik ging opgewekt verder richting de Torensluis, toen een 
jongen, die voor mij liep, zijn mobiele telefoon liet vallen. ‘O jee’, zei ik, ‘is je mobiel nu 
kapot?’ ‘Oh, dat geeft niets hoor, mevrouw, de wereld staat toch al in brand, een kapotte 
telefoon is niet erg. de jongen was wat aangeschoten en ik vroeg hem of het goed met 
hem ging. ‘Ik heb net een vluchteling naar Schiphol gebracht, hij moest terug naar Syrië, 
dus blij ben ik niet, maar ik heb hem geholpen, daarmee heb ik een karmapunt verdiend 
vandaag.’ ‘Ik misschien ook’, zei ik, ‘want ik heb net de straat opgeruimd.’ ‘dan hebben 
we beiden een karmapunt verdiend’ en al reparerend aan zijn mobiel riep hij: ‘mevrouw, 
ik hou van u.’ Ik antwoordde hem: ‘ik ook van jou en sterkte vandaag.’ 
Ik maakte mijn job af en liep naar huis. Wat een leuk begin van een vroege zondagochtend.

De redactie van Buurtkrant Zeven bestaat uit zes dames en een heer.

Waarom zij??
Ik ben aan 
de beurt

Dan kan        
  IK het 
zeggen..

Dames, laat mij 
maar even:

Wij wensen u gezellige 
feestdagen en voor 2016 
veel gezondheid, voorspoed 
          en geluk!

Ik ga het zeggen

Nee, zij niet

Nee, 
  ik!
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Hans Bergmans

op 23 december 1932 begon de vader van Boudewijn Veltman 
als ‘Heerenkapper’ in de korte lijnbaanssteeg 3. 

E
en curieuze dag, twee  dagen vóór Kerstmis, maar hij had net zijn 
zaak geopend en wilde vóór de feestdagen nog zo veel mogelijk 
klanten meenemen. men moet er wel bij bedenken dat dit een 

tijd was waarin de doorsneeman maar 2 tot 3 keer per jaar naar de 
kapper ging! en 83 jaar later sluiten boudewijn en zijn vrouw rita 
met gemengde gevoelens de familiezaak, óók op 23 december. Zij 
hadden al eens eerder overwogen met pensioen te gaan en hadden 
zelfs hun pand al bijna verkocht, maar bedachten zich toch. 
een belangrijke reden hiervoor was hun trouwe klantenkring, 
bijna een vriendenclub, die zij nog niet los wilden laten. er zijn 
veel tweede generatieklanten 
en zelfs één van de vierde 
generatie. Hun oudste klant 
stapte in 1947 voor het eerst 
binnen en komt nog steeds, 
inmiddels 82 jaar oud, 
vanuit Amersfoort voor zijn 
knipbeurt. Andere trouwe 
klanten komen van verder 
weg, zoals uit ede en zelfs 
maastricht. de recordafstand 
was in handen van een 
onlangs overleden klant die 
tweemaal per jaar overkwam 
uit Hawaii om zich hier te 
laten kappen; weliswaar 
in combinatie met andere 
bezoeken, maar evengoed een 
groot compliment voor hun 
vakmanschap. 

boudewijn kwam 56 jaar 
geleden, na de kappersacade-
mie te hebben doorlopen, bij 
zijn vader in de zaak. Toen 
hij 2 maanden met rita ge-
trouwd was, overleed zijn vader onverwacht en veel te jong. 
boudewijn  ging alleen door, maar kreeg al gauw assistentie van 
rita; eerst met eenvoudiger zaken zoals haren wassen, na een 
opleiding als volwaardig kapster. bovendien was er Theo, met wie 
zij 23 jaar harmonieus samengewerkt hebben tot hij voor zichzelf 
begon. 

er is in die lange periode natuurlijk veel veranderd. eens waren 
zij de enige kapper in de buurt, nu zijn er minstens zeven. Vroeger 
begon de dag met scheren. Achter elkaar werden zeven klanten 
bediend, heren die in de confectie werkten en bij de Tijd en de 
Volkskrant. Scheren vergde meer tijd dan knippen, want je moest 
ingewikkeld met warme en koude doeken in de weer. er zijn zaken 
die na een lange afwezigheid weer teruggekomen zijn: baarden 
en scheren. Snorren daarentegen zijn nooit weg geweest. Je was 
ook óf herenkapper, óf dameskapper, niks unisex. de collega’s 
waren sociaal actief in de vereniging centrumkappers en gingen 
regelmatig samen uit. 
boudewijn en rita zijn levenslange IJsselmeerzeilers en 
reizen veel naar exotische bestemmingen. Hij is een serieuze 
langeafstandsloper en heeft maar liefst 25 marathons op zijn naam 
staan, waarvan twee in New York en drie in boston. 
Ze waren al een tijdje aan het afbouwen met 4-daagse werkweken 
en af en toe 2 weken ertussen uit voor familiebezoek in Amerika. 

maar, in boudewijns woorden, na 56 jaar met de handen in het 
haar te hebben gezeten, is de tijd gekomen om de deur te sluiten. 
dat zal er toe leiden dat rita en hij op den duur zijn geboortehuis 
gaan verlaten om zich elders in het centrum te vestigen. Vervelen 
zal dit actieve echtpaar zich zeker niet; boudewijn gaat nog 
éénmaal ’n marathon lopen en wel binnen 4 uur! 
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de kapper kapt ermee

Rita en Boudewijn in de kapperszaak
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Marijke Winnubst  foto's: Ingrid de Groot

Het ‘banquet’ zit in hun bloed en is er daarna 
met de paplepel ingegoten: de goudeerlijke 
ambachtelijke producten zoals hun overgroot-
vader Van der linde die honderd jaar geleden al 
bereidde in een banketbakkerij in de utrechtse-
straat en hun grootvader en vader vanaf 1937 
op de Nieuwendijk 183.

D
e overname van de zaak werd de twee broers 
maikel (46) en Lars (43) van der Linde niet 
opgedrongen. beiden hebben hogeschool of 

universiteit, zijn bereisd en hebben overal ijssalons 
bestudeerd alvorens te besluiten toch als ijs- 
‘doctorandussen’ de familietraditie voort te zetten. 
‘Ons ijs is écht uniek. een familierecept van opa en in de loop van 
de tijd geperfectioneerd. de basisingrediënten zijn misschien 
bekend, maar de specifieke, volle smaak van room komt 
vooral door de ambachtelijke manier waarop wij de slagroom 
produceren. dat is ‘n kostbaar en moeilijk proces. Om de rijen 
voor de deur te bedienen, bereiden we elk vijf minuten ijs, 
kakelvers, ook dat proef je. Om de regie in handen te houden, 
hebben we de stelregel: één van ons moet altijd aanwezig zijn.’
Naast de kwaliteitsbewaking is de hygiëne van het allerhoogste 
belang. een ‘veilig ijsje’ vergt een hoge mate van structurele 
discipline. Alles moet kraakhelder ‘met boender en dweil’ 
gereinigd worden, zodat loerende bacteriën geen kans krijgen. 
een stapel papieren op de plank laat zien hoe dagelijks de 
administratie van grondstoffen en acties zorgvuldig wordt 
bijgehouden. 

IJsjes met ouderwetse 
prijsjes 

Al is de banketbakkerij een dagzaak, maikel en Lars draaien lange 
dagen met weken van zestig tot tachtig uur. Niet alleen de productie 
van het ijs, maar ook de recepten van de overige twintig wijdbefaamde 
banketspecialiteiten als mergpijpen, truffels, soezen, moorkoppen 
en marsepein, zijn arbeidsintensief en tijdrovend. In tegenstelling 
tot hun grootvader, die 36 banketbakkers en 3 bezorgers in dienst 
had, werken zij met één vaste medewerker en ongeveer 20 los/vaste 
krachten, veelal studenten.
Aan reclame hoeven de mannen hun energie niet te verspillen. 
Het ijsje van Van der Linde is een begrip zoals voorheen Het Broodje 
van Kootje. Wijd en zijd, tot buiten de landsgrenzen. de Japanse 
en duitse TV hebben hun vingers afgelikt bij de legendarische 
geschiedenis van onder andere de grote brand van het aangrenzende 
pand van c&A in 1963 en de arrestatie door de bezetter in 1943 van 
grootvader Gerrit-Jan, die het kamp overleefde. Het verhaal wordt 
gedocumenteerd met fotokopieën aan de muur  in de smetteloze 
ijsmakerij. Het interieur is zo antiquarisch dat het bijna past in het 
Openluchtmuseum.

Hoe de wereld om hen heen ook verandert, de jonge, eigenzinnige 
ondernemers scheppen er plezier in met ‘nieuwe nuchterheid’ de 
prijzen laag én de kwaliteit elitair hoog te houden.
Kortom, de ‘ijssalon’ op de Nieuwendijk blijft zomer en winter een 
magnetisch krachtveld. Als de schuttingen van de verbouwing van 
c&A en de galerij weg zijn, zitten ze pontificaal met uitstalkast op 
de hoek. 
Wat heet modern of  ‘met je tijd meegaan’? een eerlijke onderneming 
overleeft in meerdere tijden, evenals nostalgie, zeker in de onze, die 
zucht en kraakt onder een wildgroei aan ijswinkels.

Van der Linde banketbakkerij, Lars en Maikel

Vakmanschap is meesterschap



Ina Wilbrink

een verkenning van de stand van de 
generaties in Buurt 7 is niet compleet 
zonder een bezoek aan de Burghtschool 
en bij Marjan Gietermans ben ik meteen 
aan het goede adres. 

Z
e zat er in de jaren zeventig zelf op 
school en werkt er nu haast 25 jaar als 
‘juf’ en tegenwoordig ook als lid 

van het managementteam. er is in 
die tijd veel veranderd, maar de sfeer 
op school is opmerkelijk constant 
gebleven, vindt ze. ‘eigenlijk voelt 
het nog steeds zoals toen ik begon: 
een hecht team van collega’s, open, 
kritisch en betrokken en een grote 
kring van gemotiveerde ouders 
die zich samen inzetten om de 
leerlingen een veilige plek te bieden 
om zich te ontwikkelen in een 
uitdagende leeromgeving.’ 
Wezenlijke verschillen tussen 
generaties leerlingen ziet marjan 
eigenlijk niet: ‘kinderen blijven 
kinderen, die doen toch gewoon 
hun eigen ding.’ Wel ziet ze dat 
nieuwe generaties ouders hun 
kinderen vrijer opvoeden. Ook 
de omgang tussen leerkracht en 
leerling is informeler dan vroeger, 
maar dat wil niet zeggen dat op 
school alles mag en kan: ‘je moet 
elkaar ook kunnen aanspreken op 
bepaalde sociale omgangsnormen. 
daar geven we tegenwoordig meer 
aandacht aan en we merken dat ouders 
dat ook waarderen.’ de uit-gangspunten 
- aardig zijn voor elkaar, rustig zijn in school en 
zorg dragen voor de omgeving - hangen in elk 
klaslokaal, maar worden ook consequent 
in praktijk gebracht. bijvoorbeeld in het 
ordelijk naar de klas lopen, het elkaar 
een hand geven en aankijken ’s ochtends 
bij binnenkomst, of in de wekelijkse 
klassevergadering in de bovenbouw.  

Omgaan met niet-Nederlandstalige kin- 
deren is in een buurt die steeds inter-
nationaler wordt al routine geworden. Als 
de ouders hoger opgeleid zijn, weten ze 
wat het is om een taal te leren en lukt 
dat bij de kinderen ook wel; een grotere 
uitdaging wordt het als ouders zelf 
nauwelijks naar school geweest zijn. 
een andere hedendaagse uitdaging is de 
omgang met ouders die uit elkaar gaan. 

Ook al slagen de meeste ouders erin 'on 
speaking terms' te blijven, het is voor 
kinderen een ingrijpende gebeurtenis, die 
ook op school aandacht vraagt. er is zelfs 
cursusaanbod voor kinderen hoe om te 
gaan met een scheiding. 
Voor veel scholen vormt ook het inpasbaar 
houden van de ouderparticipatie in de 
drukke levens van moderne ouders een 
pittige uitdaging. ‘Alle vaders en moeders 
werken tegenwoordig’, weet ook marjan, 

‘maar als je de activiteiten maar lang 
genoeg van te voren aankondigt, kunnen 
ze doorgaans wel iets regelen op hun 
werk.’ en dankzij de groei van het ZZP-
schap, zijn ook de vaders een stuk actiever 
geworden. 
Naast klassieke taken als begeleiding bij 
uitstapjes, sportdagen, het organiseren 
van feesten, en het controleren op de 
onuitroeibare hoofdluis, spelen ouders 

ook een belangrijke rol in het Leonardo-
programma, een uniek lespakket op 
het gebied van cultuur, techniek en 
wetenschap. de activiteiten worden ver-
zorgd door externe vakdocenten en vallen 
buiten het reguliere lesprogramma, maar 
ze zijn er wel zorgvuldig op afgestemd. 
een uitdagender leeromgeving kan het 
moderne kind zich nauwelijks wensen. 
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 Kajsa Ollongren: Generaties op de burghtschool
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Juf Marjan Gietermans met Lize, Bram en Iefke
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Drie verschillende namen bij de deurbel, gebroederlijk op één 
naambordje. Is dit een bewijs dat het hier, van vier hoog tot 
de kelder, om een familiehuis gaat? en ja, zie, drie generaties: 
de vrouw des huizes en dochterlief met kroost, afwachtend 
om de eettafel op de etage waarin de laatste vijftig jaar het 
meest intens gewoond, geleefd en ook verbouwd is.

J
olande (1942), mirjam (1965), rinus (1996) en Jesse (2006)
(Twee familieleden ontbreken: vader en zoon des huizes. 
rené woont op het Franse platteland in een huis vol eigen 

kunstwerken en ramon (1962) woont sinds vijf jaar, met weemoed 
in zijn hart, met zijn ‘mexicaanse vrouw en twee beeldige dochters’ 
in mexico city).

Jolande, geboren in het Jappenkamp, na een onbezorgde jeugd in 
Oegstgeest met moeder en zus (vader getorpedeerd in de Javazee), 
trouwde jong met rené coelho.
‘de enige zegeningen die je in zo’n kantoorpand had in de jaren 
zestig, toen we de bovenverdiepingen huurden, was elektra en 
stromend water. We hebben het verbouwd met de middelen die 

we hadden, maar het bleef behelpen de eerste jaren. de kinderen 
werden op het, oorspronkelijke, veel te lage, granieten aanrecht 
gewassen. We hadden een flat in Hilversum kunnen krijgen 
maar rené, die lange dagen, vaak avonden en weekenden als 
televisieproducer bij de VArA in Hilversum werkte, wilde onder 
geen beding in de buurt van zijn werk wonen. Aanspraak had je hier 
niet, geen telefoon, geen buren anders dan bedrijven en kantoren. 
mijn enige vrijheid gaf mijn ‘Fiatje 500’. Ik ging veel en vaak naar 
mijn moeder ‘terug naar Oegstgeest’ of naar het Vondelpark en 
de Sloterplas. Ik vind nog steeds dat onze binnenstad eigenlijk 
geen omgeving is om kinderen groot te brengen. Te weinig groen 
als ze klein zijn, teveel verleidingen voor sommige pubers op de 
middelbare school.’
Tien jaar later, na een ongewone leegloop van kantoren en bedrijven 
op de grachten, kochten ze het hele gebouw aan. eigenlijk tegen 
wil en dank, om van de kantoorburen beneden af te zijn. ‘de 
kinderen mochten niets, niet rennen in huis of op het stoepje 
hangen. Ik ben nu nog blij als ik mijn kleinkinderen door de gang 
hoor hollen.’
Jolande ging buitenshuis werken, de kinderen gingen naar de 

Pioniers 
aan het Singel
Marijke Winnubst  foto's: Ingrid de Groot



BUU RTKRANT Z EVEN  |  d ec e m b e r  2015  |  No. 109  |  7

burghtschool. de gracht werd langzamerhand sociabel met buren 
en kinderen; de weekenden en vakanties werden doorgebracht in 
een gehuurd buitenhuis aan de Waal.
de stuntprijs waarvoor ze het pand hadden gekocht steeg in enkele 
jaren zo eclatant dat ze met de overwaarde in staat waren tot een 
ingrijpende renovatie met aparte units, aangepast aan de tijd met 
badkamers en cv.

Het leven in het huis ging bruisen van bedrijvigheid toen rené 
een onconventionele beslissing nam om de VArA te verlaten en 
in 1978 op de leegstaande bel-etage monte Video te openen, de 
eerste videogalerie in Nederland. In een paar jaar tijd stonden 
Nederlandse en internationale videokunstenaars in de rij om 
hun werk door monte Video te laten presenteren, produceren en 
distribueren. met coelho’s motivatie en gedrevenheid ontwikkelde 
de galerie zich tot een Nederlands instituut voor mediakunst 
(NImK) en kreeg wereldwijd erkenning, niet alleen van musea 
en het publiek, maar ook van de overheid via subsidies. Intussen 
waren ze zo groot geworden dat ze nieuwe huisvesting in Noord 
hadden betrokken, met elf medewerkers op de loonlijst, toen 
de toegezegde overheidssubsidie onverwachts werd stopgezet. 
de galerie verhuisde terug naar de ‘huiskamer’ op het Singel en 
ging door als een familiebedrijfje. mirjam werd multi-inzetbaar, 
ramon zorgde voor het technische gedeelte en rené was artistiek 
directeur; daarnaast doceerde hij bij de audiovisuele afdelingen 
van de AKI en de rietveld Academie.

Dochter Mirjam (1965) redderend met de lunch aan het aanrecht, 
net thuis van haar werk bij Vlaams cultuurhuis de brakke Grond, 
herinnert zich de dertien jaar bij haar vader in het bedrijf als een 
heel enerverende tijd.
‘Ik woonde een tijdje elders in de buurt, maar werkte bij mijn 
vader en ramon hier in het ouderlijk huis tot we wéér moesten 
verhuizen wegens tekort aan ruimte, eerst naar de Spuistraat 
en later naar de Keizersgracht, in het pand van de voormalige 
balletschool. mijn vader nam toen na twintig jaar afscheid van de 
galerie, ik ben nog een tijdje blijven doorwerken.’

Rinus, net meerderjarig poogt belangstellend te luisteren naar de 
familieperikelen, maar wordt door zijn jongere, speelse broertje 
Jesse uitgedaagd om een partijtje te ravotten. rinus heeft de 
middelbare school afgerond en mag een jaartje flierefluiten 
voordat hij aan een studie begint. Hij verdient een zakcent bij een 
restaurantje om de hoek, met het bezorgen van bestellingen en zo 
nodig in de bediening. Jesse is dol op zijn grote broer, en de grote 
broer verguld met zijn broertje. Wie zou niet zo’n vriendelijke 
boksbal in huis willen hebben? 

In tegenstelling tot Jolande, die het liefst een huisje in het groen 
heeft met landelijke stilte en rust, is mirjam verknocht aan de plek 

in ‘t hartje van de binnenstad:’Ik ben er geboren, groot gegroeid, 
heb er gewerkt en mijn leven opgebouwd met man en kinderen” 
en ziet, gelukkig net als haar huidige echtgenoot, een Oorthuys 
(ook opgegroeid in een familiehuis aan één van de grachten), de 
potentie van het pand, waarvan ze 1/3 mede-eigenaar is.  
een veilige haven, ook al staan de deuren te allen tijde open.
Waar anders kunnen kinderen zonder meer terugvallen op - of 
vanzelfsprekend binnen lopen bij - een oma, een leuke band 
opbouwen of leentjebuur spelen? Waar moet het overtollige eten 
naartoe, anders dan naar je eigen moeder of omgekeerd- ? Wie 
anders neemt hen mee naar culturele uitjes, tentoonstellingen, 
concerten? en met wie anders ga je op reis om je oom in mexico te 
bezoeken. Juist, met Jolande, je oma.
en van wie anders kon je leren kijken, de Jordaan ingaan op jacht 
naar gevelstenen om te fotograferen en een boekje maken ? Juist 
rené, je opa.
Natuurlijk zijn er kleine familiegevoeligheden over en weer, zoals 
de bezorgdheid van een moeder over haar kind en kindskinderen, 
of ze wel warm genoeg gekleed zijn bijvoorbeeld. maar ach… de 
vele voordelen wegen zwaarder.
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Nieuwe mensen in de wijkraad          Els Willems  foto’s: Ingrid de Groot

De wijkraad is drastisch vernieuwd. 
Vooral de oproep middels flyers had 
succes: uit alle zeven buurten van het 
gebied van het wijkcentrum d’ oude 
Stadt meldden zich kandidaten. 

O
nze eigen buurt Zeven telt nu zelfs 
vier nieuwe mensen: Jolande coelho 
(Singel), rené Ambags (Prinsengracht), 

Hans Steketee (Spuistraat) en cobi Hagman 
(Herengracht). Wie zijn zij en wat willen 
zij gaan doen? Over Jolande kunt u elders 
in dit nummer lezen. bij Hans, rené en 
cobi kon ik, steeds onder het genot van een 
kop koffie, meer te weten komen over hun 
achtergronden en drijfveren.

Hans Steketee, afkomstig uit de muziek-
wereld, weet door eerdere activiteiten in 
het comité Leefbare Spuistraat, dat het 
zin heeft om samen in actie te komen.  
Het wonen staat onder druk van Airbnb. 
de diversiteit van kleine zelfstandige 
winkels verdwijnt, politie zie je niet, vele 
prullenbakken zijn weg en het is een bende 
van fietsen op straat. de Spuistraat en 
omgeving valt onder hetzelfde  gebieds-
beheer als de Wallen, maar de problematiek 

is anders. Hij maakt zich zorgen over 
bezoekers, die teveel denken dat alles hier 
mag. deze buurt zou veel meer gebaat zijn 
met handhavers met kennis en ervaring, 
die mensen durven aanspreken op hun 
gedrag, zonder direct boetes uit te delen. 

René Ambags, stedebouwkundige, hield 
zich bezig met de omgeving van de NS 
Stations en is nu actief in de Fietsersbond. 
Actueel is daarbij de inrichting van de 
komende fietsenstalling onder het water 
voor het cS. Namens de Fietsersbond zit 
rené in de reizigers Advies raad (deze 
adviseert de regioraad over OV). Hij gaat 
uit van de realiteit en wil invloed uitoefenen 
door geen onhaalbare dingen te bepleiten, 
maar de randen op te zoeken. een paar van 
zijn ideeën: 

•  ruimte op trottoirs creëren door langs-
parkeren i.p.v. dwarsparkeren.

•  kleinschalige buurtfietsstallingen creëren 
voor bewoners in (kraak)panden waar 
ruimte is.

•  buitenlandse auto’s weren uit de bin- 
nenstad.

Cobi Hagman heeft vanuit het club- en 
buurthuiswerk in de zestiger jaren al, maar 
ook later, ervaren dat het nuttig is om je 
te organiseren. Samen sta je sterk. Zo kon 
bijvoorbeeld bereikt worden dat huizen niet 
gesloopt werden, maar opgeknapt. Zij was 
ook docente maatschappijleer, maar is nu 
meer ambachtelijk bezig. de huidige trend 
is dat gezinnen in de stad willen blijven 
wonen en dat is ook in onze buurt het geval. 
Zij heeft ten behoeve van het spelende kind  
een plan bedacht: steeds een ander stuk 
straat of gracht, alleen in het weekend, 
als autovrije speelstraat. de wijkraad heeft 
uit haar midden een dagelijks bestuur 
gekozen, bestaande uit zes mensen. Naast 
vernieuwing is daarin ervaring terug te 
vinden in de persoon van eveline van 
Nierop. Het wijkcentrum functioneert nu 
al een jaar zonder personeel, het gebouw 
in de Nieuwe doelenstraat wordt door 
vrijwilligers gerund. de ruimte wordt door 
allerlei buurtgroepen gebruikt.

elke eerste maandag van de maand is er het Buurtenoverleg, 
meestal rond een thema met een spreker, waaronder soms 
een wethouder. Daarna informatie, en eventuele actie vanuit 
de verschillende buurten. Alle bewoners, wijkraadslid of niet, 
zijn daarbij welkom.

 Hans Steketee  René Ambags  Cobi Hagman
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Hanna Lantinga

Geboren en getogen Amsterdammers zijn we, mijn zussen en ik. 
Zo ook onze ouders. In het swingende interbellum ontmoetten zij 
elkaar op een feestje, meegenomen door hun zusters die op 
dezelfde afdeling werkten van de rijkspostspaarbank in de Van 
Baerlestraat, nu Conservatorium Hotel. 

E
en romance vol tegenwerking en een gelukkig einde. Verzet tegen 
hun huwelijk kwam vooral van onze oma, Antje uit Vlieland. eind 
19e eeuw arriveerde zij in Amsterdam voor een dienstje bij een 

mevrouw. Tot ze trouwde met Klaas Lantinga die langs de deur kwam 
met het brood, althans zo stel ik mij dat voor. mijn jongste zus zegt: 
zij waren de eerste generatie Amsterdammers, onze ouders tweede 
en wij de derde. Ik had het nooit zo gezien, maar zo is het dus, ik 
ben derde generatie Amsterdammer met een achternaam die precies 
vertelt waar mijn vaders vaderen vandaan komen, uit Friesland. 

mijn grootvader Klaas werd geboren in Huins als zoon van 
beurtschipper Petrus Lantinga uit baarderadeel, beide dorpen 
gelegen binnen een straal van 5 km van de plaats die Geert mak 
beschrijft in Hoe God verdween uit Jorwerd. Lezend in zijn boek werd ik 
mij voor het eerst bewust van de historische dimensie van mijn Friese 
achtergrond. Op bladzij 76 vertelt mak hoe tussen 1880 en 1900 door 
de landbouwcrisis vijftigduizend mensen uit Friesland wegtrokken. 
een uitstroom vergemakkelijkt door uitbreiding van het spoornet 
want, schrijft Geert mak: ‘In 1885 was de spoorlijn tussen Leeuwarden 

en Stavoren gereed waardoor men uit Jorwerd 
binnen een halve dag op de dam in Amsterdam 
kon staan.’ 

en zo verliet, op een dag tussen 1885 en 1895, 
mijn opa voorgoed zijn geboortedorp. Hij 
wandelt in een uur naar het stationnetje in 
Jorwerd en stapt op de trein naar Stavoren, 
waar hij een kaartje neemt voor de veerboot 
naar enkhuizen. de kapitein loodst zijn 
schip met Friese migranten veilig over de 
woelige Zuiderzee de haven van enkhuizen 
binnen. de trein staat klaar en Klaas arriveert 
in Amsterdam alwaar de eenzaamheid en het 
heimwee toeslaan als we Frank Suurenbroek 
mogen geloven, schrijver van het artikel In 
wrâldstêd’, Friese migranten in Amsterdam rond 
1900 in Ons Amsterdam, november 2000. 
maar er is een remedie, eind 19e eeuw, zo 
schrijft hij, ontstonden overal Friese vereni- 
gingen, waaronder verschillende in Amster-
dam ‘ter bevordering van de Friese geest in de 
ruimste zin’. Wat die geest ook moge zijn, de 
bijeenkomsten waren dorps gezellig, er werd 

gepraat, boeken geleend, toneel gespeeld en dat alles in het 
Fries. men voelde zich in wereldstad Amsterdam weer eventjes 
thuis.

Ook buiten verenigingsverband voelt deze eerste generatie 
Amsterdamse Friezen zich bij elkaar op hun gemak en switcht 
na de herkenning door het accent snel over op de ‘memmetael’, 
het Fries. Politiecommissaris Hendrik Voordewind, in de vijf-
tiger jaren bekend door zijn boeken De commissaris vertelt, 
vertelt verder en vertelt door - of in de volksmond en wellicht 
geïnspireerd door Willem van Iependaal, de commissaris kan me 
nog meer vertellen - genoot volgens Frank Suurenbroek zeer van 
de vertrouwelijke sfeer bij de ontmoeting met mede-Friezen. 
mijn grootvader was één van hen. 
‘Je opa komt voor in de boeken van commissaris Voordewind,’ 
vertelde mijn vader. Zoals meer Friese tijdgenoten had mijn 
opa al gauw de bakkerij verlaten voor een loopbaan bij de 
Amsterdamse politie. Hij eindigde als brigadier, de hoogst 
mogelijke rang met alleen lagere school. bij onze familie-
papieren kwam een oorkonde uit 1898 tevoorschijn, geschonken 
aan Klaas Lantinga, Agent van Politie 2e Klasse met de tekst “Uit 
erkentelijkheid voor de bijzonder loffelijke wijze waarop de 
Amsterdamsche politie in de feestdagen ter gelegenheid van de 
inhuldiging van Hare majesteit […] hare zeer zware taak heeft 
vervuld […] zonder dat de orde is verstoord.”

Friezen in Amsterdam (1) 
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020 6252023 / 06 28346673 
j.beijer-goudsmid@xs4all.nl 

www.jacquelienbeijer-goudsmid.nl 
www.tulipjewels.nl

handgemaakte 
sieraden

diamanten
parels

kleur edelstenen
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unieke 
ontwerpen

Korte Korsjespoortsteeg 1 
1012 TC Amsterdam

Elementenstraat 12
1014 AR  Amsterdam

020  411 66 40

info@drdvms.nl • www.drdvms.nl

Voor uw gehele
media pakket!

• Drukwerk
• Advies
• Ontwerp
• Print
• Mailing

Advertentie DRDV Media Services 60x103mm v3.pdf    1

•   ruim assortiment kwaliteitswijnen  
5 tot 15 euro

•  maandelijks nieuwe wijnen
•   groeiend assortiment biologische wijnen
•  verkoop van wijnrekken
•  bezorging aan huis
•   verzorgen/versturen van relatiegeschenken

 

De Ware Jacob

Herenstraat 41     Telefoon 020 6239877
Amsterdam           Email  info@warejacob.com

openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag  10.30 - 19.00 uur
Zaterdag  9.30 - 18.00 uur
  

wijn en gedistilleerd
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Ontwerp nodig?
kijk op www.ch-ontwerp.nl

boeken, catalogi
brochures, flyers, folders  
logo’s en huisstijlen 
advertenties, (ansicht-)kaarten
hoesjes, posters 
krantjes, magazines
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uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl

Concert Cello8ctet Amsterdam    
•  11 DeCeMBer, 20.00 uur:  

Concert met muziek van Arvo Pärt, die hij speciaal voor Cello8ctet Amsterdam  

heeft geschreven/bewerkt. De componist zal zelf aanwezig zijn.  

Meer informatie: http://www.cello8ctet.com/

kerstconcert Jong excelsior    
•  13 DeCeMBer, 20.00 uur 

Meer info: http://jongexcelsior.nl

rembrandt en de Bijbel: oude verhalen verteld en verbeeld
•  24 FeBruArI 2016, 20.00 uur, Ds. Fokkelien oosterwijk
•  9 MAArt 2016, 20.00 uur, Dr. Gerda Hoekveld-Meijer. 

Heeft u in het afgelopen voorjaar de tentoonstelling ‘De late Rembrandt’ in 
het Rijksmuseum bezocht? Heeft u toen naar al die prachtige schilderijen, 
tekeningen en etsen gekeken en vroeg u zich bij de bijbelse taferelen af 
hoe dat verhaal dat Rembrandt wilde weergeven ook alweer ging?

gebied west: 
Gebiedscoördinator Barbera Lavell: blavell@amsterdam.nl, tel. 06 306 95 193

Gebiedsbeheerder Immelien Visser: immelien.visser@amsterdam.nl, tel. 06 513 99 583

Gebiedsbeheerder Ron Onsia: r.onsia@amsterdam.nl, tel. 06 129 90 705

gebied 1012:
Gebiedsbeheerder Roel Plugge, r.plugge@.amsterdam.nl, tel. 06 517 14 579

Gebiedscoördinator Joris Bokhove, j.bokhove@amsterdam.nl, tel.06 13696031

omgevingsmanager: Chris Seinen, c.seinen@amsterdam.nl, tel 06 288 83 440
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Hoffelijkheid
Ria Mathijsen

Het 55+ zwemmen in het marnix begint vroeg, voor niet echt 
een ochtendmens, en het miezert nog ook. Knorrig sjor ik 

mijn natte fiets uit het rek en wacht even om een superlange 
vrachtwagen te laten passeren, zodat ik ‘m niet sacherijnig achter 
me krijg en me een rotje moet trappen. Is er nog een gracht waarop 
níet verbouwd wordt? Nee hoor, vlak voor waar ik rechtsaf zal 
slaan, de Prinsenstraat in, stopt hij. Ik stap weer af en kijk waar ik 
er nog langs kan, het smalle trottoir is al bezet.
daar komt een reusachtige verschijning op me af, het archetype van 
de ruige bouwvakker. Hij pakt zonder een spier te vertrekken mijn 
fiets af en schuifelt ermee weg. Langs de eindeloze vrachtwagen.
beduusd volg ik hem. Tenslotte voor de cabine beland, overhandigt 
hij mij, ‘Alstublieft, mevrouw’, met een licht buiginkje mijn fiets.
‘Gossie, wat aardig van u’ stamel ik.
‘Is niks’, wuift hij weg, ‘ik zet ’m toch zélf zo ongemakkelijk neer?’

Opgeklaard fiets ik de Prinsenstraat in. mijn dag is weer goed. 
Hoffelijkheid is geen vergeten woord, langgeleden opgeborgen in 
de mottenballenkist van beschaafde families. mensen waarvan je 
het niet zo gauw verwacht, hebben het gewoon ín zich.
Ook in onze verruigde tijden.

mijn doelgroep 
woont in buurt 7

waarom adverteer 
je dan niet in 

buurtkrant zeven!

voor informatie mailt of belt 
u met Hans bergmans
email:  hans@wbergmans.nl   
telefoon:  6240034



www.huidartsdemari.nl       www.parkstadkliniek.nl

• acne
• allergische aandoeningen
• cosmetische problematiek
• couperose
• eczeem
• haarproblemen
• huidkanker
• kinderdermatologie
• lasertherapie
• onrustige moedervlekken
• ouderdomsvlekken
• overbeharing
• s.o.a.
• schimmelnagels
• wratten
• zwemmerseczeem

U kunt een afspraak maken 
via nummer 020 6249888

Indien u verwezen bent door uw huisarts worden de 
kosten door uw zorgverzekering vergoed.

Polikliniek voor Dermatologie heeft er een nieuwe 
locatie bij: Keizersgracht 43, 1015 CD Amsterdam

Mw. drs. M. Kharfi

drs. Fr. de Mari

spreekt Nederlands, Engels, Frans (moedertaal), 
Italiaans en Arabisch

parkstadkliniek

N U T T I G E  N U M M E R S
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ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed....... 112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal............. 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen) .................. 592 34 34
Centrale doktersdienst (nacht) ........................ 088-30030 600
Eerste Hulp O.L.V.G. .................................................. 599 30 16

GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam ..................... 14 020
Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht .........................  553 05 21 
Klachten bestrating (openbare ruimte).................... 551 95 55
Meldpunt overlast binnenstad/terrassen/horeca  14 020
Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn ............. 421 45 67 
Openbare verlichting ............................................... 597 26 26
Meldpunt discriminatie.............................................   638 55 51 
Meldpunt overlast te water - ook voor putzuigdienst/
storingen www.waternet.nl - 24 uur per dag ........ 0900-93 94
Meldpunten overlast short stay:  .................................... 14020
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen
Wijksteunpunt wonen: www.meldshortstay.nl 
Reiniging – grofvuilvragen - klachten 

reinigingspolitie ........................................................ 256 35 55 
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) ...... 0800-70 00

HULPDIENSTEN EN ADVIES
Gemeentelijke Ombudsman....................................... 625 99 99 
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld.......................... 611 60 27
Wijkcentrum d’Oude Stadt ....................................... 638 22 05
Kindertelefoon [gratis] ........................................... 0800-04 32 
Juridisch Loket........................................................ 0900–80 20
Amsterdams Steunpunt Wonen................................. 523 01 30
Huurspreekuur d’Oude Stadt..................................... 638 22 05
Huurteam Binnenstad ............................................... 421 48 68
Thuiszorg Amsterdam .............................................  0900–95 51
Centram v/h Blankenberg Stichting .......................... 557 33 33
Blokkeren bankpassen en pincodes ........................ 0800–03 13
Dierenambulance ............................................. 0900–210 00 00
Ongedierte Bestrijding GG&GD ................................. 555 56 00
Geluidsoverlast Schiphol .......................................... 601 55 55
Bureau Brandveiligheid ............................................ 555 66 66
Liander, storingen gas en electriciteit...................... 0800–9009
Sociaal Loket (Zorg & Samenleven, Participatie, 

Zorg & Overlast, Taalwijzer) ..................................... 256 48 00
Stadsdorp Buurt Zeven:  
www. stadsdorpbuurt7.nl.................................. 06 4625 64 12

BUURTREGISSEURS en GEBIEDBEHEERDERS
Gebiedbeheerder Stadshart Noord -
Roeland Plugge ................................................. 06 517 14 5 79
e-mail: rplugge@centrum.amsterdam.nl
Gebiedbeheerder Westelijke Grachtengordel - 
Immelien Visser ................................................. 06 513 99 583
e-mail: ivisser@centrum.amsterdam.nl 
Buurtregisseur Stadshart Noord, 
Harm Versloot .................................................... 06 531 97 227
e-mail: harm.versloot@amsterdam.politie.nl 
Buurtregisseur Nieuwendijk, Chris Merks .......... 06 200 35 225
e-mail: christiaan.merks@amsterdam.politie.nl
Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel, 
Piet Zwaneveld ................................................. 06-53 34 69 63 
e-mail: piet.zwaneveld@amsterdam.politie.nl 




