Jaargang 21

De

Nummer 89

Lente 2020

BINNENK

ANT

Onafhankelijke uitgave van en voor bewoners van de vier buurten:

Groot Waterloo

Amstelveldbuurt

Leidse/Wetering

Wandel in de voetsporen van Descartes, Hobbes, Van den Enden, Meijer, Koerbagh, Spinoza, Locke,

Pagina

2- 3
4
6- 7
10 - 11
12
14 - 15

Inhoud:

Groot Waterloo
Vrouwendag
Amstelveldbuurt
Leidse/Wetering
Kom Kijken!
Buurt Zes

Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een centrum
voor informatie en burgerparticipatie van en voor
bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in
hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor
informatie en advies, ook als u mee wilt helpen.
Heeft u vergaderruimte, pc of internet nodig?
Voor openingstijden, nieuwsbrief en meer info zie:

www.oudestadt.nl
020-638 22 05

Kerkstraat 123 hs, 1017 GE
wijkcentrum@oudestadt.nl
www.facebook.com/wijkcentrum.doudestadt/
Help mee het wijkcentrum open te houden.
Van archiveren. stukkiesschrijvers, administratieve
hulp, gasten ontvangen, zaalreservering regelen, of
activiteiten organiseren.
Stuur een mailtje naar secretaris@oudestadt.nl

Gratis algemeen juridisch inloopspreekuur
van advocaat Jan Overes (Keizerhof advocaten)

Juridisch advies voor bewoners en ondernemers.
Bij problemen op het gebied van letselschade,
arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, strafrecht,
consumentenrecht en problemen van kleine ondernemers
met een juridisch aspect.
Elke donderdag van 14 tot 16 uur
Wijkcentrum d’Oude Stadt

Kleur*Plaats

brengt gezelligheid voor de buurt in d’Oude Stadt.
Elke Dinsdag 15 - 17 uur
Inloop voor schilderen, knutselen, puzzelen
en ideeën verzamelen voor Aai Amsterdam.
Mah Jong spelen en/of leren?
Na aanmelden o.a. op dinsdag 20 - 22 uur.
Eerste vrijdag van de maand 20 -22 uur:
MIR-Methode/Webinars van Mireille Mettes
op grootscherm. Gratis voor Be-the-Mirror leden.
Aanmelden bij VisibleVoice.nl@gmail.com
Laatste Zondag van de maand 18 - 21 uur:
Healthy Pleasures, leerzame en smakelijke avonden over
gezonde plantaardige voeding. Gezond genieten door
zelfgemaakte gerechten uit te wisselen en te proeven.
Daarna Webinars met technische informatie o.l.v. Vidary
Koster. Afsluiting met zang van Marijke van Iperen.
Een week ervoor aanmelden: Vidary.koster@gmail.com
Zondag 15 maart 10 - 14 uur Lezing
door Jan Mouws van Boomkwekerij Natura Plants
en het Maria Labyrint in Wernhout.
Aansluitend een Healthy Pleasures plantaardige lunch.
Vooraf aanmelden via: visiblevoice.nl@gmail.com
www.naturaplants.nl www.maria-labyrint.nl www.mouws.nl

Buurt Zes

www.vrijheidvanamsterdam.nl

Filosofen van het vrije Amsterdam
Wandel in de voetsporen van Descartes, Spinoza, Locke,
Hobbes, Meijer, Van den Enden, Koerbach en andere
filosofen. Op negen belangrijke punten liggen stoeptegels
met quotes uit hun boeken.
De vrijheid, waaronder pers- en geloofsvrijheid, was in
zeventiende-eeuws Amsterdam groter dan in veel andere
Europese steden. Filosofen zoals Descartes en Spinoza
woonden daarom in Amsterdam en andere vrijdenkers
kwamen hier om hun boeken te publiceren.
Wandel in hun voetsporen met de gratis audiotours en
ontdek hoe onze wereld door hen beïnvloed is. Wandel je
liever onder leiding van een gids of wil je jezelf verdiepen in
de filosofie van vrijheid? Kijk dan in de agenda.
12 maart Boekbespreking ‘De evolutie van de vrije wil’
Daniel Dennett over vier soorten vrije wil, van 20.15 - 22.15 uur
19 april Vrijheidslab: Hoe hersenstimulatie de vrije wil bevordert
Paradiso, van 11:00 - 13:00 uur
2 mei Wandeling ‘De Vrijheid van Amsterdam’ met gids
Start Centraal Station, van 14.00 - 16.00 uur

www.vrijheidvanamsterdam.nl/

Nieuw bij K l e u r * P l a a t s
Zoektocht voor jong en oud om liefdevol in de stad te leven.

Ons Aai Amsterdam Initiatief is er voor het omarmen
van hergebruik van dingen (Upcycle, Textielatelier,
Repaircafé) en kennis (voor jongeren en/of mensen met
bescheiden inkomsten). Ruimte voor opleidingen door
ervaringsdeskundige pensionadae, met de zilveren stralen
en gouden handen..... Een plaats om diverse culturen te
beleven door lekker zingen, muziek maken, (wereld/volks)
dansen, boomspiegel-tuinieren enz...
Behalve het weef/textiel, schilder/teken, boetseer/beeldhouw
muziek/kook-atelier is er natuurlijk ook inloop ruimte voor
zelfgenezing en wereldvrede, met de MIR-methode en het
‘bedenk-het-zelf’ podium voor dichters/schrijvers, dialogen/
filosofen en theater/film-vertoningen.
Steun ons Aai Amsterdam Initiatief. Schenk onderdak met
ecologisch verantwoord onderhoud. Zorg voor een aardige
boekhouder/ster in vaste dienst om 20 jaar de zakelijke
kanten te regelen. Joke, Corina en Aagje laten zien dat een
lieve aaibare stad echt bestaat.
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Stadsdeel Centrum stelt € 500.000
beschikbaar voor buurtplannen

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

Wegens het succes van vorig jaar, lanceert stadsdeel
Centrum dit jaar weer een editie van Centrum Begroot!
Iedereen in het stadsdeel (bewoners, bewonersgroepen,
(vrijwilligers-)organisatie en ondernemers met een binding
met de buurt) mag online plannen indienen die bijdragen aan
het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, of plannen
die de verbinding tussen bewoners onderling versterken.
Het stadsdeel heeft hiervoor dit jaar maar liefst een budget
van € 500.000 beschikbaar. De ingediende plannen die
door de selectie komen (haalbaarheidstoets) en de meeste
stemmen hebben gekregen van medebewoners uit Centrum
worden uitgevoerd.
De Oostelijke eilanden en de Haarlemmerhouttuinen krijgen
dit jaar hun eigen budget. En dit jaar mogen ook kinderen
vanaf 10 jaar meedoen met zowel plannen indienen als
stemmen op de plannen.

Portugese synagoge, Mr. Visserplein

Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt

Dus heeft u een goed idee voor uw buurt, houdt dan de
website van Centrum Begroot in de gaten!
https://centrumbegroot.amsterdam.nl/. Daar vindt u
nadere informatie en kunt u de spelregels doornemen.
Plannen indienen voor dit jaar kan tussen 2 t/m 30 maart.

Donderdag 12 maart, 9 april, 14 mei
20.00-23.00 uur

Boomsspijker, Recht Boomssloot 52
Iedereen is welkom

Dock kan u helpen bij een aanvraag en denkt
graag mee over de invulling van de activiteit

www.bewonersraad1011.amsterdam

Oproep voor Open Tuinendag
Nieuwmarkt en Groot Waterloo

Bent u de trotse eigenaar van een bijzondere daktuin,
binnentuin/plaats of achtertuin, dan kunt u zich
aanmelden voor dit nieuwe buurtinitiatief om buurtbewoners
uw verborgen parel te tonen! Op zaterdag 20 juni vindt deze
open tuinenroute van 12.00-17.00 uur plaats.
Wilt u ook uw prachtige tuin openstellen, meldt u dan aan
vóór 1 mei a.s. via opentuinen2020@gmail.com

Huis De Pinto

Sint Antoniesbreestraat 69
kranten en tijdschriften, koffie & thee, boekenruil,
het mooie stille binnenhofje, kunst en muziek.

maandag t/m vrijdag van 10:30 tot 17:30
en zaterdag van 13:00 tot 17:00 uur
https://huisdepinto.nl/

Zondag 8 maart 11:00 - 13:00 uur
Koffieconcert Duetto on Alti entree € 5
Gita Vata León (fluit)
Alejandro Cabrera Cano (viool)

Maandag 9 maart 20:30 - 22:00 uur
Pintotonics n+1 entree € 10, studenten/CJP € 7
Solo: Sun-Mi Hong: slagwerk
Duo: Pietro Barcellona: contrabas
Ernst Glerum: piano, composities

Stichting roze buddyzorg Amsterdam
Heb je nog een paar uur over per week?
Wil je iemand ondersteunen?
Word dan één van de nieuwe roze buddy’s.
Meld je aan via:
www.rozebuddyzorg.nl

Heeft u vragen over de mogelijkheden en ondersteuning,
neemt dan contact op met Arlinie Verburg
via 06-28742869 of via averburg@dock.nl

Zondag 15 maart 16:15 - 18:15
Muziekmatinee entree € 5, kinderen € 2,50
CD presentation Duo Ebano
De cd die de Italiaanse musici Marco Danesi en Paolo
Gorini in de Muziekmatinee presenteren, bevat naar
eigen zeggen de essentie van hun repertoire. Als een
merel heen en weer hippend – de cd heet Blackbird (r)
evolution – balanceert het Duo Ebano tussen klassiekers van
bijvoorbeeld Brahms en Mendelssohn en de muziek van nu.
Ebano is ‘ebben’ in het Italiaans en verwijst naar de zwarte
toetsen van de piano en het hout waaruit klarinetten worden
vervaardigd.

Dinsdag 17 maart - 2 mei 10:30 - 17:00
Expositie | Tussen de regels #5
Job Koelewijn ‘Taal als beeldend middel’ is het idee achter
de kunst die in Huis De Pinto wordt getoond. Eind maart
bestaat Huis De Pinto alweer 6 jaar. Om dit luister bij te
zetten worden dit voorjaar twee kunstenaars uitgenodigd om
speciaal voor Huis De Pinto een werk te maken.
Job Koelewijn bijt de spits af met ‘visuele poëzie’ op de
muur van de voorruimte. Gracia Khouw volgt in mei met
een ‘conversation piece’.
Donderdag 19 maart 20:30 - 23:00
Filmavond → underground cinema entree € 3
L’Important c’est d’aimer
Regie Andrzej Żuławski, met Romy Schneiders
In Frans met Engelse ondertiteling.

Donderdag 12 maart 20:00 - 22:00 uur entree € 5
Lezing over de Joden in het vroegmoderne Amsterdam
Walther Schoonenberg vertelt over de geschiedenis van
de Joden in het Amsterdam van de 17de en 18de eeuw,
de periode van de Republiek toen Amsterdam een bijna
zelfstandige stadstaat was die zijn eigen wetten en regels
stelde en dus ook zijn eigen positie ten opzichte van de
‘Joodse natie’ bepaalde.

Bijvoorbeeld een sportdag, speeldag voor kinderen,
opruimactie op straat, of opknapbeurt om de buurt
gezelliger en veiliger te maken. We stellen gratis ruimte te
beschikking (mits voor en door buurtbewoners is)
en kunnen u helpen bij de werving en uitvoering.

Ontwerp Jan Grégoire (1887-1960)

CTvM 2018

22 maart 11:00 - 13:00
Koffieconcert entree € 5
Silvan de Smit: gitaar

In 1945 liet de Dienst voor Sociale Zaken dit gedenkraam
maken voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog.
Het werd in 1946 onthuld in de Marnixstraat en verhuisde
later mee naar nog een aantal andere gebouwen.
Nu is het te zien in de Stopera ingang Zwanenburgwal.
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 Mei 1 Arbeid, 4 Bezet, 5 Vrij, 7 , 10 Moeder, 14 , 21 Hemelvaart, 22 , 23 Suiker, 30 , 30 Pinkster
Onze beiaards
Munttoren

Gideon Bodden

Za

14:00-15:00

Oude Kerkstoren

Boudewijn Zwart Di 16:00-16:30
Gideon Bodden
Za 16:00-17:00

Koninklijk Paleis

Frits Reynaert

Ma

12:00-13:00

Westertoren

Boudewijn Zwart

Di

12:00-13:00

Zuidertoren

Fotografie Wim Ruigrok

Boudewijn Zwart Di 14:30-15:00
Gideon Bodden
Za 19:00-19:30

Zaterdag 21 maart

Op 7 januari heeft het Nieuwegrachtje een gratis voorstelling gehad van het optreden van de bomenkappers.
Drie populieren werden gekapt, die duidelijk aan het eind van hun rit waren, zoals ook de bomen langs speeltuin de Waag.

Vooraankondiging en oproep:

Korendag 2020 in de Boomsspijker
De jaarlijkse Korendag is dit jaar op zondag 3 mei, 14-18
uur, met koren die oefenen in de Boomsspijker en elk een
optreden van een half uur verzorgen.

Voor een luisterend oor en een goed gesprek per
0900-0767 & 020-6757575
Kent of bent u een koor dat wil optreden? Meld u dan aan bij telefoon, 24/7
povgalen@dock.nl of bel 020-6264002

Inspraak Kader Buitenreclame
Het college van B&W wil reclame in de openbare ruimte
terugdringen en wil daarom de regels voor buitenreclame
aanpassen. Zo moeten onder andere bewegende beelden,
reclame waarbij dieren gebruikt worden en reclame
voor ongezond voedsel gericht op kinderen uit het
Amsterdamse straatbeeld verdwijnen.
Er worden nieuwe regels voorgesteld om steigerdoekreclame
en het gebruiken van dieren niet meer toe te staan. Beelden
van metershoge reclames op steigerdoeken op de Dam en het
gebruik van rendieren en koeien met hun kalf op straat zijn
hiermee verleden tijd. Ook reclame voor ongezond voedsel
gericht op kinderen is onderdeel van het nieuwe beleid.
Dat zal op langere termijn, bij volgende contractperiodes,
ook verdwijnen uit het straatbeeld. Samen met de invoering
van de reclamebelasting zorgt het nieuwe beleid voor minder
reclame in de openbare ruimte.
Reclame met bewegende beelden worden niet meer
toegestaan. De beelden moeten minimaal 6 seconden stil
staan. De inpassing van de uitgangspunten voor het verbod
op bewegende reclamebeelden in de openbare ruimte komt
voort uit de motie 324, ‘verbod op bewegende beelden’
(aangenomen op 14 maart 2018).

www.deluisterlijn.nl/

Geef je mening voor 1 april
De voetganger krijgt wat meer ruimte in plaats van de
nu minimaal 1.50 meter en 3.60 op drukke plekken.
Let op: de vaak gladde stoepbanden die ook nog vaak iets
lager zijn dan de trottoirs, worden op het eerste gezicht weer
tot de loopruimte gerekend. Denk eens aan de rollators,
rolkoffers en boodschappenkarren.
En worden terrassen met terugwerkende kracht kleiner?
Wordt er ook in handhaving voorzien?
www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/inspraak-voetganger/

Wij verwerken alle reacties in een nota van beantwoording.
Dit is naar verwachting in april gereed. De nota van
beantwoording en de nota van uitgangspunten gaan eerst
naar het college van B&W en daarna naar de gemeenteraad.
Naar verwachting neemt de gemeenteraad eind tweede
kwartaal een definitief besluit over het Kader Buitenreclame.
Het overzicht met alle bekendmakingen vindt u op:
www.amsterdam.nl/bekendmakingen

Foto Germano

nog tot 17 mei

Een presentatie van fotograaf en kunstenaar Sarah Mei
Herman. Herman vindt in 2016 een doos met foto’s.
Ze zijn van haar grootvader Mordechai die voor de
Tweede Wereldoorlog met zijn jongste broer Jehuda een
fotostudio had in Kaunas, Litouwen. De studio heette
Foto Germano, Litouws voor Herman.
Foto Germano was gespecialiseerd in familieportretten. Herman
herkent haar eigen werk in de portretten die haar grootvader in
de jaren 20 en 30 maakte: de compositie, verstilde gezichten en
ingetogen blikken. Dit vormt het beginpunt van een onderzoek
naar de voor- en naoorlogse geschiedenis van de familie Germano.

Lunchconcerten

Foyer Nationale Opera & Ballet

Het Kader Buitenreclame is vrijgegeven voor inspraak en is Deuren open: 12.15 uur, Toegang: gratis
te vinden op: www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/ De Lunchconcerten duren ± 30 minuten,
minder-reclame/
t/m 22 maart kunt u uw reactie geven op de nota via e-mail:
beleid.openbareruimte@amsterdam.nl
of schriftelijk:
Gemeente Amsterdam, t.a.v. de heer Hoogewerf
Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Op deze dag openen 21 historische en hedendaagse torens
van 10.00 tot 16.00 uur hun deuren voor het publiek. Welke
torens deelnemen en voor welke torens u zich eventueel
moet inschrijven wordt 1 maart via de site en de Facebook
pagina bekend gemaakt. Gedurende de Open Toren Dag
zijn er vele activiteiten in en rondom deze torens voor de
bezoekers. Waaronder kunsttours, muziek, wandelingen
langs torens en een foto- en filmwedstrijd met leuke,
Amsterdamse prijzen!
www.opentorendag.nl
www.facebook.com/OpenTorenDag/

3 maart Azalaïs Quartet: Raquel Marín - viool, Alexandra López
- viool, Elena Santana - altviool, Carla Peña – cello
10 maart Laitman: Remembrance: Hans Pieter Herman - bariton,
Jeanneke van Buul - sopraan, Maria Kowan - mezzosopraan, N.N. klarinet, N.N. - cello, Bas Verheijden – piano
17 maart Schumann: Spanisches Liederspiel:
Jeanneke van Buul - sopraan, Marieke Reuten - alt, Richard Prada tenor, Jorne van Bergeijk - bariton, N.N. - piano
14 april Belinfante String Quartet:
Olivia Doflein – viool, Fiona Robertson – viool, Sophie Vroegop –
alt viool, Pau Marquès Oleo – cello
21 april Bernstein: Songfest: Koorleden van De Nationale Opera
Aansluitend rondleiding mogelijk
19 mei Glinka, Tsjaikovski en Rachmaninoff:
Itzel Medecigo - mezzosopraan, Maxim Shamo - piano
26 mei Antonín Dvořák: Moravische duetten:
Dana Ilia - sopraan, Sophia Patsi - mezzosopraan
Peter Lockwood – piano
Aansluitend rondleiding mogelijk

Charlotte Salomon in close-up
13 maart t/m 23 augustus

Flashbacks, close-ups en Hitchcock-suspense
Het Joods Historisch Museum wordt gehuld in de sfeer
van Berlijnse cinema uit de jaren 20 en 30 van de vorige
eeuw. Met deze tentoonstelling ontdekken bezoekers
de invloed van de cinema op Leven? of Theater? van
kunstenaar Charlotte Salomon. Dit werk is een van de
belangrijkste stukken van het Joods Historisch Museum.
Charlotte Salomon (Berlijn 1917-Auschwitz 1943) groeide op
in een milieu vol kunst, muziek en cultuur. Berlijn bruiste in de
periode tussen de twee wereldoorlogen van artistieke creativiteit.
Ook film, toen een relatief nieuw medium, werd op vele manieren
verkend. Regisseurs en scenaristen schiepen verhalen en beelden
in allerlei nieuwe vormen. In de beslotenheid van de filmtheaters
beleefde het publiek een nieuwe wereld, vol nieuwe ervaringen en
visuele prikkels.
www.jck.nl
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Descartes

Ik denk, dus ik ben. Terwijl ik wilde menen dat alles onwaar is, besefte ik dat het noodzakelijk waar is dat ik, die dat dacht, iets ben. (1637)

Iedere dag
Internationale Vrouwendag
Sterk, gezond en blij vrouwenleven in Amsterdam

Dip mee met het initiatief: Ice Women Amsterdam!

16 februari 2020 Sloterplas

Dippen in koud water kan je lichaam en geest een enorme
boost geven. Omdat koude training meer populair
is onder mannen, wil Ice Women Amsterdam juist
vrouwen kennis laten maken met de kracht van koude,
elke zondag om 9 uur bij Sloterplas.
Noemia Grot, Isabelle Hof en Laura Hof dippen al
geregeld in Sloterplas gedurende de wintermaanden.
Het is heel laagdrempelig en hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Vrijblijvend en zeker voor diegene die nog nooit
hebben gedipt. Na een korte sessie heb je je hele zondag
nog over!
Heb je interesse om af en toe (of een keer) eens mee te
dippen, stuur dan een berichtje naar Laura Hof:
b.j.c.m.hof@gmail.com

Welvaart maakt op Aarde 300 miljoen ton extra
plastic(gif)stoffen per jaar, maar welk plastic is nog
relatief veilig in gebruik? Wat is wat?
Meestal staat er in een driehoekje een getal onder op de
verpakking. Dit is het embleem dat het genootschap van
de plastic industrie (SPI) maakte in 1988, om de bekendste
zeven soorten plastic te onderscheiden.
De zeven categorieën plastic zijn:

1: PETE of PET (polyethylene terephthalate) -hoge schade,
heel doorzichtig voor eenmalig gebruik, vanwege te veel BPA.
2: HDPE (high-density polyethylene)*- lagere schade,
minder doorzichtig.
3: PVC (polyvinyl chloride)- Hoge schade aan gezondheid ook veel verwerkt in kinderspeelgoed.
4: LDPE (low-density polyethylene)* lagere schade, folie,
zakjes en tassen.
5: PP (polypropylene) * misschien lagere schade,
magnetron-veilig (zie boven)
6: PS (polystyrene, of styrofoam) Heel hoog schade risico
(verboden in NYC).
7: Anders (zoals polycarbonate en polylactide) Hoge schade
risico aan gezondheid.

Hier van zijn de plastics met nummer 2 (HDPE) en
4 (LDPE) in de driehoek het minst schadelijk voor
gezondheid, met eventueel ook nummer 5 (PP), hoewel
ontdekt is dat bij gebruik daarvan Bisphenol-A (BPA) in
voedsel kan lekken. Warmtegevoelige kassa bonnetjes
bevatten ook veel BPA dat direct door de huid wordt
opgenomen, vooral na gebruik van hand en ontsmetting
lotions! BPA brengt verwarring in hormoonstelsels, het
communicatie middel van en in levende organismen.
In PVC waterleidingbuizen van voor 1977 zit zeker nog
BPA.

Voor een lijst van gifstoffen in drinkwater:
www.nsf.org/consumer-resources/water-quality/drinkingwater/nsf-ansi-401-testing-emerging-contaminants
Deze lijst uit 2015 is dit jaar bijgewerkt door Ty Bollinger

Spreekuren

• Maandag 9:30-11:30 Pluspunt doe-het-zelf inloop
voor al uw vragen, papieren etc.
• Maandag om de week 10-12 uur juridisch spreekuur
• Woensdag 14-17 en 19-20 uur Woonspreekuur

Doordeweekse activiteiten

• Maandag om de week 14-16 uur Bingo
• 1e Maandag van de maand 13-15 uur Repair Café
• Dinsdag 12:30-14:30 uur Yoga € 1,50 per keer
• Dinsdag 13-15 uur Computer inloop
• Woensdag 12.30-14 uur Buurtlunch Soep en een broodje

voor maar € 2,50 (We zoeken nog steeds mensen om te helpen)

• Donderdag 13-15 uur Maak en vermaak met naald en
draad met Andrea Palm
• Donderdag 15:15 uur Filmmiddag Toegang gratis
• 2e vrijdag van de maand 14-16 uur Schrijfmiddag met
Maarten Borger. Aanmelden guillaume.borger@hotmail.com
Mededeling drinkwater de Boomsspijker
Beste bezoeker,
Naar aanleiding van een onderzoek dat door de gemeente is
uitgevoerd, is er een te hoge concentratie lood gemeten in
het drinkwater van de Boomsspijker.
Per vandaag wordt het dan ook afgeraden om water uit de
kraan te drinken. Wij zullen als buurtcentrum onze koffie en
thee vanaf vandaag zetten met flessen bronwater.
De gemeente doet er alles aan om de leidingen zo snel als
mogelijk te vervangen. Vriendelijke groet en alvast dank
voor uw begrip.

GROENMARKT SIEBBELESHOF
zaterdag 18 april van elf tot vier uur

Deze jaarlijkse plantenmarktdag is de ontmoetingsplek
voor tuinliefhebbers in de buurt. Met kramen van
kwekers uit de omgeving met biologisch gekweekte
planten en gratis planten van de Gemeente.
Behalve planten voor geveltuinen, binnentuinen,
boomspiegels en kadetuinen zijn er kraampjes voor
buurtbewoners met creatieve objecten met een biologische
oorsprong. Extra aandacht krijgen “bij-vriendelijke planten
en struiken”. En ja, er is Amsterdamse honing te koop.
Er worden ook IVN-rondleidingen gehouden, ontdek de
natuur in de buurt! Leuk voor ouderen èn kinderen.
Er wordt veel en deskundig gepraat over onderhoud, snoeien
en stekken want er komen groenspecialisten om adviezen
te geven. Het Pintohuis is present met natuurboeken en
Buurtcentrum de Boomsspijker met een informatiekraam.
Dit alles met lekkere hapjes van buurtkoks en mooie
achtergrondmuziek door buurtkunstenaars (o.v.) Aura
American en ‘BZN: Bluegrass Zonder Naam’.
De organisatie DOCK kan nog vrijwilligers gebruiken die
willen helpen met hand en spandiensten
(aanmelden bij BHeij@dock.nl).

Medewerkers van de Boomsspijker
NB Voor vragen over lood in het drinkwater zie de website
van de GGD.
www.ggd.amsterdam.nl/…/antwoorden-vragen-loden-lei…/

https://degroenegemeenschap.org
De Nieuwe Meent (Amsterdam), https://nieuwemeent.nl

Geveltuintjes fleuren straten en buurten op. Wil u ook
een geveltuin, dan kunt u dat digitaal aanvragen.

www.dock.nl /locaties/boomsspijker/
De Boomsspijker is open van 9-23 uur doordeweeks,
op zaterdag overdag en op zondag tot 14 uur.

De bewoners onderling betalen naar inkomen. Ze organiseren
samen met hun buren op IJburg een bewonerscommissie, een
buurttuin en een buurtwoonkamer, met onder meer een buurtbieb
en een biovoedselpunt. Met andere woongemeenschappen over
het hele land is Vrijcoop opgezet, een anti-speculatie netwerk
van wooncoops. Binnen Amsterdam is Samen Thuis opgezet;
een netwerk voor diverse woongemeenschappen.

Ons water heeft, naast het plastic, het meest te lijden van gif
door vervuiling van pesticiden en herbiciden, gevolgd door
medicijnen en wasmiddelen.

De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
020 - 626 4002

Openingstijden

De Groene Gemeenschap is een kleine woongemeenschap
gebaseerd op de principes duurzaamheid en solidariteit.

Werkgroep Groenmarkt Stadshart

Ria van Teeffelen, Cliff van Dijk en Liesbeth Stoute

Er moet wel genoeg ruimte op de stoep overblijven en in
sommige winkelstraten mogen helemaal geen geveltuinen.
Als u een geveltuin krijgt dan maken wij de plek vrij.
Dit is gratis. U moet zelf de planten kopen en de geveltuin
onderhouden.
Voordat u een geveltuin aanvraagt, moet u een paar dingen
regelen.
• U moet toestemming hebben van de eigenaar van de
woning en van de bewoner van de begane grond.
• Bij uw aanvraag moet u een tekening/schetsje met de
maten van de geveltuin uploaden. Geef op de tekening aan
waar de voordeur zit.
Afmetingen
• De standaard afmeting van een geveltuin is 3,50 x 0,45
meter.
• Breedte: maximaal de breedte van de woning.
• Na de aanleg van de geveltuin, moet er 1,50 meter stoep
overblijven.
Inrichting en beplanting
Het stadsdeel legt de geveltuin aan. Dat betekent dat u niet
zelf tegels mag weghalen of gaan graven.
• U moet zelf planten kopen en ze erin zetten.
• U mag geen bomen planten.
Alleen met toestemming van uw huisbaas mag u:
• latwerk gebruiken en/of dingen aan de gevel vastmaken.
• klimplanten neerzetten.
Overleg dit ook altijd met de bovenburen.
Onderhoud
• U zorgt goed voor uw geveltuin (watergeven, snoeien,
bemesten).
• U haalt zelf zwerfvuil uit uw geveltuin.
• Straatnamen en lantaarnpalen moeten goed zichtbaar
blijven.
• Voetgangers mogen geen last hebben van overhangende
takken van struiken.
Werkzaamheden gaan altijd voor
Als de grond bij uw huis open moet voor werkzaamheden,
dan kan het zijn dat de werklui planten die in de weg staan
verwijderen. Bij een calamiteit gaat dit zonder aankondiging
vooraf. U hebt geen recht op schadevergoeding.

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/geveltuin-aanvragen/
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Descartes

Er staan zeker grote dingen te wachten, als ik maar iets heel kleins kan vinden dat zeker en onwrikbaar is. (1641)

Moderne dans voor iedereen van 60 tot 100 jaar
Dance Connects Community organiseert moderne
danslessen voor iedereen van 60 jaar en ouder. Wie het
leuk lijkt om via moderne dans zijn of haar creativiteit
te uiten, lichaam en geest te versterken en daarbij
graag buurtgenoten ontmoet, is welkom bij Studio
Vredenburgh in de Nieuwmarktbuurt en bij Wladimir
Dance Studios in de Jordaan.
Moderne dans bij Dance Connects is dans, lekker swingende
muziek, actief bezig zijn en bovendien je creativiteit en
fantasie aanspreken. Met of zonder ervaring, met of zonder
fysieke beperking, iedereen kan meedoen.
De moderne danslessen worden gegeven door professionele
en enthousiaste dansdocenten met een groot hart en oog
voor persoonlijke mogelijkheden.
Ook worden er regelmatig professionele muzikanten
uitgenodigd om live te komen spelen tijdens de dansles.
Dance Connects is een non-profit organisatie, die mensen
van alle leeftijden in contact brengt met dans, de buurt
en met elkaar. Dance Connects Community wordt mede
mogelijk gemaakt door o.a. Gemeente Amsterdam en biedt
lessen voor 60+, 40+, speciale Slow Flow lessen, waaraan
je zowel staand als zittend mee kan doen, en CLUB DANS,
dansavonden voor jong en oud.

Samen tegen racisme

Elke maandag van 15.30 - 17.00 uur
Studio Vredenburgh, Vredenburghersteeg 31-35
Elke dinsdag van 10.30 - 12.00 uur
Elke donderdag van 13.30 - 15.00 uur
Wladimir Dance Studios, Lijnbaansgracht 166
www.danceconnects.nl

Grensverkenningen

Polarisatie, opkomst van extreemrechts in politiek en
ongelijkheid lijken toe te nemen en zijn de erfenissen van
het koloniale verleden zijn nog altijd voelbaar in Nederland.

van 3 maart t/m 7 april

Waar begint of eindigt een grens? Wat is de filosofische,
economische en ecologische waarde van de stadsrand?
En hoe kan de stadsrand bijdragen aan participatie en
diversiteit?

De vraag is wat een superdiverse stad als Amsterdam
hieraan kan doen. Van 16 t/m 20 maart zullen Pakhuis de
Zwijger en Comité 21 maart de tweede editie van de Week
tegen racisme lanceren.
Hierin vinden workshops, netwerkbijeenkomsten, dialogen,
panel-gesprekken, lezingen en filmvertoningen plaats.
https://dezwijger.nl/programma/
meet-up-week-tegen-racisme-2020

Met Stadspas krijg je korting en de lessen zijn gratis voor
mensen die op of onder bijstandsniveau leven.

De donkere stad, tekening door Jan Cleijne 2019

In een reeks van vier lezingenavonden onderzoeken we met
diverse sprekers de Amsterdamse stadsgrenzen. We zijn
te gast bij Het Joods Historisch Museum, De Balie, Van
Eesteren Museum en de Hogeschool van Amsterdam.
www.arcam.nl

Fikse Fietsdemonstratie voor Autoluw Nu
Zondag 17 mei om 14.00 -16.00 uur.
Verzamelen bij De Dokwerker, Jonas Daniel Meijerplein

We fietsen met z’n allen voor meer ruimte voor de
fietsers en voetgangers; we fietsen met vrienden,
partners, kinderen, buren, honden enz. We rijden
demonstratief over de drukke ongezonde, straten
van Amsterdam. Mondkapjes leveren we gratis
en breng zelf slogans en -of opgetuigde fietsen en
toeters mee.

Er zijn de laatste tijd veel acties
in de stad voor gezonde lucht

Omdat in de Gemeenteraad nieuw
beleid wordt vastgesteld rondom
een Agenda Autoluw, komen
buurtbewoners in actie voor een
autoluwer beleid.

De gemeenteplannen betekenen
voor de straten in de buurten dat ze
autoluwer worden, de fiets krijgt daar
voorrang. Voor het hoofdnet auto
betekent ‘Amsterdam Autoluw’ juist
meer verkeer. In de Kattenburgerstraat
rijden nu 17.000 auwto’s per etmaal,
na ‘Amsterdam Autoluw’ worden dat
er 23.000. In de Valkenburgerstraat/
Weesperstraat zijn het er 27.000.
Gemiddeld per dag. Het hele jaar
door.
De timing van de actie van de
Kattenburgers was dus perfect en
het beleid wordt met zes moties
aangepast ten gunste van Kattenburg.
Maar ook elders in de stad zijn
bewonersgroepen ontstaan, vooral

langs de ‘S100’, de NassaukadeStadhouderskade-Marnixkade,
op de Grachtengordel, waar veel
sluipverkeer is en langs de Wibautas,
Wibautstraat-WeesperstraatValkenburgerstraat. Juist hier
worden de gezondheidsnormen voor
CO2, fijnstof en roet overschreden.
Door ‘Amsterdam Autoluw’ gaat
er nog meer verkeer komen, want
de Wibautas blijft “Hoofdnet Auto
Corridor Plus” met bijhorend tweebaansprofiel en groene golf.

Er zijn ondertussen al meer dan 40 (bewoners-)
organisaties aangesloten bij Amsterdam www.
autoluw.nu. Wij eisen:
1. 30 kilometer maximaal in 2020 op de S100
(de weg rond de oude binnenstad) en het gebied
daarbinnen.
2. Alleen Bestemmingsverkeer. Begin daarom
tegelijk met beperken van doorgaand verkeer met
slimme camera’s, kentekenregistratie. De kraan
moet dicht.
3. Regel al in 2020 in grotere en nieuwe
parkeerhubs aan de randen van de stad en lever
een hoogwaardig en goed presterend netwerk
voor openbaar vervoer, fiets en voetganger.

De steeds groeiende groep Amsterdammers
voor Autoluw NU! (meer dan 40 organisaties)
heeft in januari een raadsadres gezonden; de
Agenda Autoluw moet autoluwer, beter en
sneller. Tijdens de raadscommissie werd massaal
ingesproken, zowel door d’Oude Stadt, namens
alle bewonersorganisaties als door de organisaties
zelf. Die behandeling van de agenda Autoluw
door de commissieleden zorgde ervoor dat
namens alle aangesloten (bewoners-)organisaties
een aantal moties voorgesteld werden aan de
Raadsleden.
• De auto neemt nog steeds 55 procent van
de ruimte in, voor autoverkeer en parkeren,
terwijl die maar voor een kwart van alle
vervoersbewegingen zorgt
Daarom, klim op je stalen ros en fiets ten strijde
voor een gezonde veilige, duurzame en leefbare
stad.
Niet STRAKS (2025), of vijf verkiezingen
LATER (2040), maar Autoluw NU!

Terwijl voor de hele stad een
maximum snelheid gaat gelden van 30
km/u, blijft er voor de Wibautas een
uitzondering gemaakt en blijft het hier
50 km/u.
Wij gaan dus door met de strijd. Meer
dan veertig bewonersorganisaties
hebben zich verenigd.
www.autoluw.nu
www.bewonersraad1011.amsterdam
www.oudestadt.nl

www.autoluw.nu/events/fikse-fietsdemonstratie/
www.Amsterdamfietsmuseum.com
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Hobbes

Het leven in de natuurtoestand is eenzaam, armoedig, afstotelijk, bruut, kort. (1651)

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein
Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

CTvM 2018

Utrechtsedwarsstraat

Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.

Beste omwonenden van het Rembrandtplein
Graag vraag ik jullie aandacht voor de door
Stadsdeelcommissie Centrum te organiseren
bijeenkomst om samen met bewoners de overlast in
onze buurt te benoemen. De bijeenkomst vindt plaats op
dinsdag 10 maart, van 20 tot 22 uur in de bovenzaal
van De Kroon op Rembrandtplein 17.
De volgende aandachtspunten zullen ook ongetwijfeld aan
bod (moeten) komen:
- De gemeentelijke visie over de invulling van het
binnenterrein Halvemaansteeg / Amstel waar de
komst van een nieuwe nachtclub loodrecht staat op de
bewonersbelangen.
Met de voorgenomen komst van club Europa met een
geschat publieksaantal van rond de 600 of meer personen
wordt een zware wissel getrokken op de leefbaarheid in
onze buurt.
- Het terugdraaien van Handhaving in de nachtelijke uren.
Sinds de zomer van 2019 is er na 02.00 ‘s nachts geen
handhaving meer aanwezig ondanks de in het convenant
‘Gastvrij en Veilig Uitgaansplein Rembrandtplein’
opgenomen afspraak dat verruiming van horeca tijden

onlosmakelijk verbonden zou zijn met de inzet van
handhaving gedurende deze uren.
- Het plan voor de bouw een fietsenstalling onder het
Rembrandtplein zal bij uitvoering ten koste gaan van 31
van de 32 bomen op het Rembrandtplein.
In het kader van het convenant is om veiligheidsredenen
besloten alle fietsen van het Rembrandtplein naar de
straten en grachten rondom te verplaatsen met alle
overlast ‘s nachts voor de bewoners van dien.
Nu het probleem letterlijk voor onze deuren staat
geparkeerd luidt de vraag wat is de juiste afweging?
- Het afschaffen van de meldingsapp. Rembrandtplein
(toen er nog handhaving was).
- De komst van een extra ingepland evenement in de
Reguliersdwarsstraat (Koningsplein - Vijzelstraat) nl.
Het Songfestival met het grootste scherm van de Benelux.
Deze avond biedt een goede gelegenheid onze zorgen
kenbaar te maken in de hoop dat de gemeente de ernst van
de situatie inziet en tot een oplossing komt inzake al onze
overlast.
buurtplatformden8w8@gmail.com

Maandag 18 mei 19.30 - 21.30 uur
De Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29
Voor agenda, verslagen en berichten zie:
amstelveldbuurt.wordpress.com

Jazzquintet

Double Standard
speelt Live Jazz

zondag 8 maart 16:00 uur
Café Onder de Ooievaar

hoek Utrechtsestraat/Prinsengracht

75 jaar in de Utrechtsedwarsstraat
Deel 1 De kinderjaren

Ik ben geboren op 25 oktober
1944. Vier maanden later
verhuisden m’n ouders naar de
Utrechtsedwarsstraat omdat
het daar veiliger leek dan in
hun vorige woning, die nabij
een bureau van de SS en/of
NSB lag.
Aangezien m’n vader vanwege
zijn leeftijd geacht werd voor
de Duitsers te werken, was zijn
status min of meer die van een
onderduiker. Het idee ’n veilige plek te hebben gevonden in
de Utrechtsedwarsstraat bleek al gauw op een vergissing te
berusten. Al tijdens één van de eerste dagen dat m’n ouders
in de woning aan ’t schoonmaken waren, met mij in ’n
rieten reismand bij zich, was er een razzia. Ze waren overal,
ook in de tuinen, waar ze m’n vader ontdekten, die aan ’t
ramenlappen was. Met nog vele mannen uit de straat werd
hij gearresteerd en overgebracht naar een kazerne aan de
Sarphatistraat en later naar kamp Amersfoort. Met ’n kleine
baby van 4 maanden, in de hongerwinter, was dit voor mijn
moeder een traumatische periode, niet wetende of ze haar
man nog ooit zou terugzien. Haar leven bestond op dat
moment alleen uit angst en zorg om mij en haar man.
Deze angst heb ik, denk ik soms, met de moedermelk
binnen gekregen, want ik heb daar m’n hele leven al mee te
kampen. Het is m’n vader gelukkig gelukt om tijdens een
transport te ontsnappen en zo via via bij ons terug te keren.
Na de oorlog kreeg mijn vader, die musicus was, al snel
weer werk in diverse orkesten. Vaak gingen m’n moeder en
ik mee op tournee door Nederland en vele landen in Europa.
De Utrechtsedwarsstraat fungeerde tot m’n 6e jaar alleen als
basis om tussen twee tournees te bivakkeren.
Onze woning was klein, ’n huiskamer met alkoof en ’n
keuken. Er was ook nog ’n zolderkamer waar de kolen voor
de kachel werden gestort. Deze woningen zijn nu alleen
geschikt voor één persoon. Toen woonden er gezinnen met
soms meerdere kinderen. Boven ons woonde de familie
Oosterhuis met 2 zonen, eentje iets ouder dan ik, de ander
iets jonger. Ook zij hebben er nèt als mijn ouders heel lang
gewoond, totdat de kinderen het huis uit gingen om te
studeren. De jongens sliepen op de zolderkamer tot ze

De drie bruggen Reguliersgracht/Prinsengracht zijn grondig
schoongestraald. Kan het zandsteen dat wel verdragen?
± 18 jaar waren. Dat kun je je nu niet meer voorstellen.
In de benedenwoning woonde de familie Jongens met hun
dochters. Mevr. Jongens is er tot haar 90ste jaar blijven
wonen, totdat ze na een val gedwongen vertrok naar ’n
verzorgingstehuis.
De straat was toen net een dorp. Iedereen kende elkaar en
sprak van: Tante Wil, Tante Nel, Tante Mien, Ome Arie,
Ome Jan, Opa Lam of Juffrouw Kelder.
Iedereen hielp elkaar zo nodig en zomers was het ´n
gezellige boel; de mannen aan het kaarten, de vrouwen met
een breiwerkje of gewoon gezellig kletsen. De kinderen
speelden altijd buiten; hinkelen, knikkeren, verstoppertje,
touwtje springen. Er waren nog geen auto´s dus alle ruimte
was voor ons. Als je uit school kwam kreeg je vaak ´n
dubbelgevouwen boterham mee om zo snel mogelijk bij
de andere kinderen te kunnen zijn. Samen op een stoepje
gezeten aten we die dan op. De deur stond altijd aan ´t
touwtje zodat je niet hoefde aan te bellen.

Het eerste jaar naar school, de Piusschool aan de
Prinsengracht, bracht m´n moeder me op de fiets. Daarna
moest je lopen. Er stond bij elke grote straat een ´klaar-over´
om je te helpen met oversteken. In de winter als de grachten
bevroren waren, liepen we over het ijs naar school, waar de
grote kolenkachel brandde en soms, als ´t héél koud was en
de kachel niet voldoende capaciteit had, kregen we ijsvrij!
De dagelijkse boodschappen gingen toen anders dan nu.
Eigenlijk was elke buurt ´selfsupporting´. Ook in onze
kleine straat waren alle mogelijke winkeltjes en bedrijven
aanwezig voot de meest voorkomende behoeften. Niet
één grote supermarkt, maar wel ´n groenteman, melkboer,

De natuur laat zien hoe het kan:
Met en op eigen, zachte, kracht vergroent zij de stad.
kruidenier, timmerman, gasfitter en elektricien, smederij,
koffiebranderij, slager en bakker. En dit alles in ’n straat van
zo’n 250 meter. In de Kerkstraat was een glaswinkel en op ’t
Amstelveld en op de Achtergracht waren kolen te koop.
Bij fietsenstalling Koenders (3 generaties) kon je
aanmaakhoutjes kopen. De melkboer kwam ’s ochtends
langs alle deuren. M’n moeder zette ’s avonds de lege
flessen buiten voor de deur met ‘n briefje erbij. De volgende
ochtend stond dan alles vers voor de deur; melk, boter
en kaas. Aan de overkant woonde ’n visverkoper, die
dagelijks met z’n kar erop uit trok. Wij noemden hem de
‘augurkjesman’, omdat hij daarvan en ook van ingelegde
Amsterdamse uitjes in potten op z’n kar had staan.
Omdat we, zoals bijna iedereen, niet beschikten over ’n
ijskast, kocht m’n vader grote ijsblokken bij de visboer,
die dan in ’n kist gingen, van binnen bekleed met zink en
afgesloten met een zware deksel. Daarin hield m’n moeder
van alles ‘vers’, melk, eieren, vlees etc. Het groentekeldertje
van Ome Jan was naast ons. Ome Jan was ’n kromgegroeide
lange dunne man, met een pet op z’n kale hoofd en altijd
’n sigaret in z’n mondhoek. ’s Zondags droeg hij geen pet,
maar een toupetje. Hij woonde met zijn gezin van drie
kinderen in de woning boven het keldertje.
Er kwamen ook veel verkopers en venters langs de deur,
soms met ’n oude vrachtautootje, soms met paard en wagen.
Ze verkochten aardappelen, vis, appels, kersen net gelang
het seizoen. Ook kwam er regelmatig ’n schillenboer met
paard en wagen de etensresten ophalen, een voddeboer en
iemand die borstels en manden verkocht, sleutels maakte en
scharen en messen sliep. Dat waren vaak zigeuners en ook
als kind al fascineerden die mij bijzonder.
Ik droomde er vaak van om met hen mee te gaan om in hun
woonwagen door Europa te trekken. Ik denk dat de periode
uit m’n jeugd toen we met het orkest rondtrokken, deze
gevoelens in mij hebben gewekt.
Zomers was het feest als de ijscoman iedere avond rond
8 uur langs kwam met z’n prachtige kar met glimmende
deksels op de diverse ijssmaken. We hoorden zijn bel al
van ver aankomen en bietsten dan ’n duppie of kwartje
bij onze ouders. Rondom de kar verzamelde zich dan vele
buurtbewoners, volwassenen en kinderen om van ’n ijsje te
smikkelen en ’n gezellig praatje met elkaar te maken.
Ieder had de tijd want de televisie riep nog niet.

Wordt vervolgd
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Van den Enden

Niemand kan ontkennen dat het geheel groter is dan een deel. Ook de wijsheid of kennis van een heel volk is groter dan de kennis van weinigen van dat volk. (1665)

DNB van Fort Knox tot gewoon kantoor

1986

Na dertig jaar krijgt Westeinde 1 weer wat lucht terug.
Het lekte, tegels zaten los, de airco was verouderd en
geëscorteerde geldtransporten zijn onhandig in de stad.

Recyclepunt Hemonystraat

maandags 15 - 19 uur
metaal, hout, electra, hard plastic en meer
amsterdam.nl/lokaalrecyclepunt

Dan maar gelijk een grootse aanpak: kluis weg, hekken
weg, marechaussee eruit en sloop van de nieuwe ronde
toren. Wat een winst aan ruimte. Zelfs het splinternieuwe
bezoekerscentrum aan de Sarphatistraat past er in. En
dan blijft er nog ruimte over voor een restaurant (hoek
Westeinde/Singelgracht), een beschutte binnentuin (overdags
vrij toegankelijk) en de uitgebreide kunstcollectie.
PS
meer info:
www.dnb.nl/over-dnb/renovatie-dnb/index.jsp

Koffiemoment UJ Klaren

Even op adem komen of bijkletsen terwijl de kinderen
iets kunnen tekenen, maken of knutselen. Voor (groot-)
ouders en hun (klein-)kinderen, door buurtgenoten
Elke tweede zondag van de maand in de buurtkamer van
speeltuin UJ Klaren van 13:00 tot 15:00 uur.
Eerstvolgende koffiemomenten zijn op zondag 8 maart
en zondag 12 april.
Tijdens het eerste koffiemoment op 8 maart hebben we een
activiteit: Lente komt eraan, we gaan zaaien!
Samen met de kinderen uit de buurt gaan we zaden laten
ontkiemen voor UJ Klaren Groen!
Bso Buutvrij van Montris helpt mee bij het verzorgen van de
kleine plantjes. Als de plantjes sterk genoeg zijn kunnen we
ze buiten gaan planten.
Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden.
De vrijwilligers uit de buurt en de gemeente Amsterdam
maken deze koffiemomenten mogelijk.
Let wel, er is geen opvang mogelijk.
(Groot-)ouders dienen in bijzijn van hun (klein-)kinderen te
blijven.
Vind je het leuk om te helpen bij de activiteiten dan ben
je van harte welkom om je aan te melden bij mevrouw
A.Verburg: AVerburg@dock.nl of 06-2874 2869

Keurblok IV Raadhuisstraat-Herengracht-Hartenstraat-Keizersgracht

De Stichting werkgroep Keurtuinen
Binnenstad Amsterdam wil graag uw
aandacht vragen voor het behoud en het
herstel van de keurtuinen, de groene longen
van de Amsterdamse binnenstad.
Achter de monumentale grachtenpanden liggen unieke
tuinen, de keurtuinen. Oases van rust en een paradijs
voor vogels. Deze verscholen schoonheid behoort
tot het oudste cultureel erfgoed van Amsterdam. In
de keurtuinen staan meer dan tachtig monumentale
bomen, waarvan de meeste bomen ouder dan 100
jaar zijn. Al in de 17e eeuw waren er wettelijke
bebouwingsregels - keuren - voor de tuinen.
Deze regels zijn nog steeds van kracht en bepalen dat
de keurtuinen alleen ingericht mogen worden als tuin.
Ander gebruik is niet toegestaan.
De meeste bezitters zijn trots op hun keurtuin en
onderhouden hem zorgvuldig. Zij scharen zich achter
de eigenaren van grachtenpanden uit voorgaande
eeuwen die er een eer in stelden om hun keurtuinen
zorgvuldig te beplanten en te onderhouden.

Parool 29 november 2019

“Dit artikel rammelt aan alle kanten” volgens een woordvoerder van DNB tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 21 januari 2020

Exit bronzen nachtwacht-beeldengroep

75 jaar bevrijd, 25 jaar ‘Overbruggen’

De compagnie van Frans Banning Cocq is met stille trom
vertrokken van het Rembrandtplein. De ondernemers
vonden de huur te hoog. Zij kunnen het geld beter besteden
aan portiers en toezichthouders van vlees en bloed.

Dit jaar wordt de Bevrijding extra groots gevierd, want het
is een ‘jubileumjaar’. Zo ook 25 jaar geleden. Theater Carré
was toen te klein om alle bijzondere gasten te ontvangen.
Het evenement verhuisde daarom naar buiten op de Amstel.
Wegens enorm succes is het sindsdien elk jaar ‘jubileum’.
Jammer voor sommige omwonenden die dagenlang achter
hekken opgesloten zitten en last van op- en afbouw hebben.
De beveiliging van onze hoge gasten wordt steeds strenger.

Il Boccalino terug op oude stek
Vanwege funderingsherstel moest restaurant Il Boccalino
ruim een jaar de Utrechtsestraat verlaten. Ze zijn weer terug.
In augustus komt hun oude buur Villa Ruimzicht retour.

Keurblok XIV Kerkstraat-Vijzelstraat-Keizersgracht-Nieuwe Spiegelstraat

Toch zijn er eigenaren van keurtuinen die geen oog
hebben voor het cultureel erfgoed en de keurtuin liever
willen betegelen of er een zwembad, parkeerplaats,
horecavoorziening aanleggen. Men realiseert zich
niet dat de keurtuinen het waard zijn om te behouden.
Niet alleen vanwege de schoonheid en de rijkdom
aan bomen, planten en vogels, maar ook om de
binnenstad van Amsterdam leefbaar te houden voor
de huidige generatie en voor de volgende generaties
Amsterdammers.
De keurtuinen liggen in de zogenoemde keurblokken.
De meeste keurblokken bevinden zich tussen de
Herengracht en de Keizersgracht en tussen de
Keizersgracht en de Kerkstraat. De keurblokken liggen
in het gebied dat op de Werelderfgoedlijst van de
UNESCO staat en zijn onderdeel van het Beschermd
Stadsgezicht.
De specifieke regels voor de keurtuinen zijn in
de diverse bestemmingsplannen opgenomen. Het
uitgangspunt is de bijzondere cultuurhistorische
waarde van de keurtuinen te behouden en te herstellen.
Zo is het verboden in de keurtuinen te bouwen,

Zou het niet aardig zijn om de bevrijdings-show voortaan
weer in het Koninklijk Theater Carré te houden?
PS

Keurblok XXI

verhardingen aan te brengen, te parkeren, te laden en te
lossen of bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen en
motorvoertuigen aan en af te voeren. Het onderkelderen
van de keurtuinen is ook niet toegestaan, evenals het
gebruik voor opslag, als stort- of bergplaats en het
plaatsen van airco’s. Daarnaast is het gebruik van de
tuinhuizen aan regels gebonden. Het is verboden om er
in te wonen of er een kantoor, een bedrijf te vestigen.
De bomen worden beschermd door de gemeentelijke
kapverordening, waarbij het criterium ‘in het belang
van handhaving van natuur, landschap- of stadsschoon’
bij het aanvragen van een kapvergunning strikt wordt
toegepast. De monumentale bomen (ouder dan 50
jaar) hebben een aparte status; deze mogen niet gekapt
worden tenzij ze ziek zijn.
De vigerende wetten, bestemmingsplannen, nota’s en
notities die van belang zijn voor het behoud en herstel
van de keurtuinen, zijn:
- het bestemmingsplan Westelijke Binnenstad- het bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad
- het bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad
- de notitie Horeca in culturele instellingen en musea

Kerkstraat-Amstel-Keizersgracht-Utrechtsestraat
- de kapverordening Centrum 2010
- de Bomenverordening
- de lijst met monumentale bomen
- de wet Natuurbescherming
Info hierover is te vinden op: www.amsterdam.nl
Al vele decennia zet de werkgroep zich in voor het
beschermen van de keurtuinen. Met het schrijven
van bezwaarschriften en het voeren van procedures
tegen oneigenlijk gebruik van de keurtuinen zijn veel
keurtuinen gered. Voor info en vragen mail naar:
amsterdamsekeurtuinen@gmail.com
Wilt u onze digitale Nieuwsbrief die tweemaal per jaar
verschijnt ontvangen, laat het ons weten. U kunt onze
stichting steunen door een donatie te storten op onze
rekening bij de Triodosbank: NL75 TRIO 0788 8164
62 t.n.v. stichting werkgroep Keurtuinen Binnenstad
Amsterdam o.v.v. donatie
De stichting werkgroep Keurtuinen Binnenstad
Amsterdam is bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 75013444 © Stichting
werkgroep Keurtuinen Binnenstad Amsterdam

Keurblok XVII Reguliersdwarsstraat-Thorbeckeplein-Herengracht-Vijzelstraat: Verwoest binnenterrein, waar zelfs kap dreigt voor de laatste bomen. Graag herstel tot groene long voor mens, plant, dier en stadklimaat.
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ZusterJansen
Particuliere Thuiszorg

Voor zorg welke
aansluit op uw
wensen...
...uitstekend verzorgd
door Zuster Jansen!

Waarom Zuster Jansen?
Verzorging en verpleging op niveau
Kleine vaste zorgteams
Uitstekende referenties
Persoonlijk betrokken
Zorg afgestemd op uw wensen
In uw eigen vertrouwde omgeving

Zuster Jansen
Asterweg 17A8

1031 HL Amsterdam

Tel: 020 - 63 66 837
www.zusterjansen.nl info@zusterjansen.nl

Café
Waterlooplein ‘77

Doe mee aan NLdoet
Wil je je buurt op een andere manier leren
kennen? Ga een paar uur vrijwilligerswerk
doen tijdens NLdoet op 13 of 14 maart!
Afval opruimen om dieren te beschermen,
verwen ouderen met een high tea,
help mee balkons opfleuren in een
zorgcentrum en nog veel meer!
In Centrum kun je een NLdoet klus doen bij:
•
Huis van de Buurt het Claverhuis
•
Verpleeghuis De Makroon
•
Zorgcentrum Dr Sarphatihuis
•
Dierenambulance

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

NLdoet is een jaarlijkse vrijwilligersactie
waar duizenden mensen aan meedoen.
Er zijn klussen buiten en binnen en allemaal
gezellig met een groep.
Het is een leuke manier om in contact te
komen met nieuwe mensen uit de buurt.
En voor jou een leuke manier om iets goeds
te doen voor een ander of voor de stad.
Voor actuele klussen zie:

www.vca.nu/nldoet/

Binnenk ant 89
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55+ Sociëteit
Tweede Uitleg
Films
Lezingen
Exposities
Cursussen
Discussies
Maaltijden
Borreluren

Films
Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur

4 maart Opkomst en ondergang Naar het beroemde boek van
Thomas Mann over een Duitse familie. Eerst een leven in weelde,
dan een gevecht om te overleven. Vol actuele thema’s.

11 maart Gershwin, forens tussen licht en klassiek
Thijs Bonger, muziekjournalist
Gershwin (1898-1937) verdiende al goudgeld met zijn
musicalhits, maar droomde van een plaatsje tussen zijn grote
klassieke vakbroeders. Hij kreeg zijn kans, omdat het mode
werd jazz te verwerken in klassieke muziek.

18 maart Elton John Een musicale fantasie, gebaseerd op het
bijzondere levensverhaal van de legendarische artiest in het begin
van zijn muziekcarrière.
1 April Twee oude vrienden worden weer herenigd
Een filmregisseur en een acteur waren eens goede vrienden, maar
raakten gebrouilleerd. Door een oude film ontmoeten ze elkaar
weer. Bij de regisseur leidt dat tot een terugdenken aan zijn jeugd
en zijn moeder.

Gezelligheid
Nieuwe Looiersstraat 29

15 April Liefde tussen twee vrouwen in achttiende eeuw
Het is 1770 Marianne krijgt de opdracht het huwelijksportret van
Héloïse te schilderen, die eigenlijk liever nog niet wil trouwen. De
twee vrouwen voelen zich steeds sterker tot elkaar aangetrokken.

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 13.00 uur

6 mei Sonderkommado in Auschwitz
In 1944 worden joodse gevangenen gedwongen de lijken van
vermoorde joden naar het crematorium te brengen. Saul Ausländer
ziet onder hen het lichaam van zijn zoon.
20 mei Vrolijke clown wordt vileine schurk
In de jaren tachtig voelt clown Arthus Fleck zich verstoten door
de maatschappij. Zijn verbittering leidt tot krankzinnigheid. Hij
wordt bekend als ‘De Joker’, iemand die kickt op haat en het
creëren van chaos.

Weekprogramma
Maandag: Fitgym, Muziekcursus, Muziekclub, Yoga.
Dinsdag: Meer bewegen voor ouderen, Bridgen,
Socratische dialoog. Woensdag: Naai- en breiclub, Film
of Lezing, Franse conversatie (geen les!). Donderdag:
Schilderen en tekenen, Duitse literatuur, Eettafel.
Vrijdag: Bridge-inloop, Computerinloop, Leesclub.

Exposities
Bezichtiging: Dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00
Donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en op afspraak.

nog tot 29 april
Noor van Liebergen Als ik wanfer
Bij wanferen triggeren beelden uit de buitenwereld mijn
binnenwereld tot abstracties die ik vanuit kleur vorm geef.

Films op zondag
Beide keren is de aanvang 10.30 uur en wordt de
voorstelling onderbroken door een lichte lunch
5 april Spionage tijdens de koude oorlog
Nadat een spionage-operatie is mislukt vermoedt de leiding van
de geheime dienst dat er een dubbel-agent actief is.
Wie van de vijf kopstukken is het? Een race tegen de klok,
waarin niemand is te vertrouwen.
Opgeven vóór 23 maart Toegang € 10,- vóóruit te betalen.
3 mei Liefde op de woeste heide
Over de vernietigende passie van Heathcliff en Cathy.
Een indrukwekkende vertelling over jaloezie, haat en wraak.
De prachtige beelden van het woeste, heuvelachtige Yorkshire
vormen een passend decor.
Opgeven vóór 20 april Toegang € 10,00, vóóruit te betalen.

1 mei t/m 27 mei
Marjoleine Wiering & Jan-Joost Peskens DIVERS
Zij volgen al jaren een schildercursus bij Wilma Caris
en werken vaak aan dezelfde opdrachten,
maar de resultaten en schilderstijlen lopen ver uiteen.
Opening vrijdag 1 mei van 16.30 tot 18.30
29 mei t/m 26 juni
Jan Scarpa De geest moet waaien
Jan Scarpa – pseudoniem van Jan Schoen – is ontwerper,
en llustrator. Hij maakt tekeningen, grafiek, schilderijen en
objecten van hout. Hij schreef De Exoot en werkt aan een
nieuwe roman.
Opening vrijdag 29 mei van 16.30 tot 18.30

Laat niemand in eenzaamheid sterven
Mensen in de laatste levensfase hebben vaak behoefte aan extra aandacht,
ondersteuning en aanwezigheid van een ander. Markant zoekt mensen in Amsterdam
die als vrijwilliger palliatieve terminale zorg (VPTZ) minimaal 1x in de week aandacht
willen geven aan iemand in de laatste levensfase.
Gewoon, door er te zijn, te luisteren of
samen een activiteit te ondernemen. Thuis
of in een woonzorgzorgcentrum. Dit kan
op alle momenten van de dag, je kan zelf
aangeven wat je prettig vindt. Ervaring
is niet nodig. Wel betrouwbaarheid,
betrokkenheid, inlevingsvermogen en het
hart op de goede plaats.
Vrijwilligers krijgen een goede training,
begeleiding en een onkostenvergoeding.

Lezingen

Basistraining voor nieuwe vrijwilligers
Op woensdag 4 maart start een
basistraining voor nieuwe vrijwilligers
VPTZ. Deze basistraining bestaat uit 3
bijeenkomsten en een praktische training.
Met deze training ben je goed voorbereid op
het werk dat je gaat doen.
Je ontdekt wat het werk inhoudt, wat je zoal
tegenkomt, hoe je daar mee om kan gaan en
wat er van jou wordt verwacht.
Markant betaalt de kosten.
Deze basistraining is verplicht, voordat je
ingezet wordt als vrijwilliger.
Wil je meer weten? Of wil je je aanmelden?
vptzamsterdam@markant.org
020-886 88 00.
www.markant.org

25 maart Het Paleis voor Volksvlijt, ijzeren ambitie in
feestverpakking
Gabri van Tussenbroek, hoogleraar Stedelijke Identiteit en
monumenten Het iconische Paleis voor Volksvlijt is negentig
jaar na de dramatische brand nog steeds niet uit de harten van
Amsterdammers verdwenen. De bouw ervan duurde lang.
De exploitatie liep uit op een ramp. Maar na de brand werd het
paleis gemist zoals geen ander gebouw in de stad, tot op de dag
van vandaag.
8 april Kroongetuigen in het strafproces
Frits Lauwaars, oud-voorzitter Strafkamer Rechtbank
Amsterdam
Kroongetuigen kwamen voor het eerst voor in de bekende
Hakkelaarszaak, zo’n 25 jaar geleden en als laatste in
de Passagezaak, die zo’n vier jaar duurde. Tijdens de
Hakkelaarszaak was er nog geen wettelijke regeling voor
kroongetuigen, zodat de rechtbank alles zelf moest uitvinden.
22 april Kinderverzet & vriendschap, Het Verlaten Hotel
Mirjam Elias, auteur, journalist en presentator
Oorlog door de kinderogen van fotograaf Ronald Sweering
rond het Amstelveld. In een kelder speelt hij met Willy, een
onderduikertje. In zijn school komt een muur, de klassen
daarachter voor joodse leerlingen.
Bij de achteruitgang molesteren Jeugdstormers die leerlingen,
maar de ‘voorkanters’ schieten te hulp.
13 mei Het klassieke muziekleven tijdens de bezetting
Pauline Micheels, historicus en publicist
De nieuwe machthebbers in het bezette Nederland probeerden
het muziekleven tot staatszaak te verheffen. Wat was het lot van
Joodse orkestleden? Hoe reageerden de orkestbesturen? En hoe
kijken we nu naar Willem Mengelberg? Daarover valt 80 jaar
later nog veel te zeggen.
27 mei De grote Bachatlas Govert Jan Bach, Bachkenner
De Bachatlas toont de mobiele Bach, die als jongen al veel te
voet reisde om zijn grote voorbeelden te bezoeken. De later
reislustige Bach geeft door ‘follow the money’ een ander beeld
van de Heilige die vaak van hem wordt gemaakt.
Het muziekgenie blijkt een mens van vlees en bloed, gevoelig
voor status en goede bezoldiging.

020-625 98 79
tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl

Heeft u de zorg voor een vriend, buur,
familie of partner…
Voor een vriend, buur, familie of partner zorgen die hulp nodig heeft is voor veel
mensen vanzelfsprekend. Helpen met boodschappen halen, koken, mee naar de dokter
of ziekenhuis, af en toe de kinderen opvangen, regelen van de administratie etc.
Helaas gebeurt het dat deze zorg uiteindelijk
soms meer wordt of langer duurt dan
voorzien. Langdurig voor iemand zorgen
kan echter zwaar zijn of geleidelijk aan
steeds zwaarder worden en kan stress met
zich mee brengen.
Voor vragen over ondersteuning bij
mantelzorg kunt u terecht bij één van de
mantelzorgconsulenten van CentraM. Wij
luisteren en denken met u mee en bieden
informatie, advies en hulp. Heeft u vragen

over bijvoorbeeld: zorg en de samenwerking
met zorg; voorzieningen, praktische zaken,
familiegesprekken; stellen van grenzen
(voorkomen van overbelasting); het
combineren van mantelzorg en werk of over
de inzet van een vrijwilliger (respijtzorg)?
Laat het ons dan weten!
• U kunt ons bellen op werkdagen tussen 9.00 12.30 uur op telefoonnummer 020-5573338.
• U kunt ook langskomen tijdens het inloopspreekuur op maandag tussen 9.30 - 11.30 uur
in de Boomsspijker, Recht Boomssloot 52.

www.centram.nl

10 Leidse/Wetering
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Meijer

Tussen Koningsplein, Singel,
Vijzelstraat, Weteringcircuit,
Singelgracht en Leidsegracht

Amsterdam in gesprek, Vijzelstraat 32
Elke eerste en derde zondag van de maand worden spraakmakende
gasten geïnterviewd over onderwerpen uit de Amsterdamse
geschiedenis, of een actueel onderwerp wordt in historisch
perspectief geplaatst. Aanvang 15.00 uur, de toegang is gratis.
LET OP: de capaciteit van de zaal is beperkt, dus kom op tijd.
Zondag 15 maart
Fout in Zuid. Vondsten in de kruipruimte van het huis van de
familie Heinrich.
Met Erik Schmitz (conservator stadsgeschiedenis Stadsarchief
Amsterdam), Jens Bleeker (assistent-conservator) en Jochem
Kamps (restaurator Stadsarchief Amsterdam)
Zondag 5 april
De kolonieman. Johannes van den Bosch (1780-1844)
Met Angelie Sens (biograaf)
Zondag 19 april
500 jaar Burgerweeshuis en jeugdzorg in Amsterdam
Met Patrick Snoek (directielid Spirit Jeugdhulp Amsterdam) en
Lodewijk Wagenaar (historicus)

CTvM 2019

Max Euweplein

Op zaterdag 25 april om 14.30 uur geeft grootmeester
Paul van der Sterren een Euwe-lezing. De tweevoudig
Nederlands kampioen zal dan vertellen over zijn ervaringen
met de oud-wereldkampioen en naamgever van ons centrum.
Entree gratis.
Op drie grote schermen in ons museum worden filmpjes
en foto’s vertoond. De bezoeker kan zelf kiezen wat hij wil
zien.
www.maxeuwe.nl

Zondag 3 mei
Het cold case-onderzoek naar de arrestatie van Anne Frank
Met Pieter van Twisk (head of research A Cold Case Diary:
Anne Frank)
Zondag 17 mei
De vondelingen en minnen van Amsterdam rond 1800
Met Nanda Geuzebroek (gastconservator tentoonstelling
Vondelingen en auteur van het bijbehorende boek)
www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/

TangoJazz in Café Americain Leidseplein

De pasgeboren Anna Hendrika van der Veen wordt op de Prinsengracht gevonden. Haar moeder schrijft niet
over haar eigen gemoedstoestand, maar die blijkt zonneklaar uit de kreet die ze onderaan het kartonnetje
schrijft waarop ze de gegevens van haar kind noteert: ongelukkig. Ze knipt het doormidden en houdt zelf het
onderste deel, als bewijs dat zij de moeder was, voor als ze haar kind terug komt halen.
Uit de archieven weten we nu dat Hendrika ruim zes jaar bij de min Sijtje Eijgelaar in de Passeerdersdwarsstraat verbleef en op 1 augustus 1803 naar het weeshuis ging. Haar moeder heeft haar nooit opgehaald.

Onder filosofie verstaan wij niet de gissingen van anderen, maar de ware en zekere kennis over de natuur der dingen die de rede vrij van alle belemmerende vooroordelen ons leert. (1666)

Tentoonstelling
Vondelingen

Stadsarchief, 26 maart - 26 juli

Rond 1800 werden in het verarmde
Amsterdam jaarlijks honderden kinderen
te vondeling gelegd. Zij werden opgenomen
in het Aalmoezeniersweeshuis aan de
Prinsengracht. Bij de te vondeling gelegde
baby’s werd vaak een persoonlijk briefje
van de moeder aangetroffen.
Deze hartenkreten geven een indringend
en ontroerend beeld van het lot van de
kinderen en het verdriet van de moeders, de
armste bewoners van de stad. Het archief
van het Aalmoezeniersweeshuis is één
van de meest bijzondere en aangrijpende
archieven in het Stadsarchief. De persoonlijke
bronnen uit dit archief vormen de basis van
deze familietentoonstelling die gaat over
moederliefde, armoede en de zorg voor de
ander. Thema’s die universeel zijn én actueel.

Gerrit van der Veen

Iedere vrijdagavond aanvang 19.30
Hot tango & cool jazz in samenwerking met
tangogitarist en contrabassist Kay Sleking.

Fout in Zuid

50 years after the breakup - Back to The Beatles

Op 10 & 11 april is het 50 jaar geleden dat The Beatles uit
elkaar gingen. Daarom eren we tijdens dit Paasweekend
deze legendarische artiesten. Alle 207 Beatles songs worden
live gespeeld door Martin McGulik & Friends

De Gevallen Hoornblazer

Nog tot 24 mei Vrij toegang
Schatkamer van het Stadsarchief Amsterdam
Twee presentaties tonen de twee uitersten van de Tweede
Wereldoorlog. De verzetsdaden van Gerrit van der Veen en de
collaboratie van de Duitsgezinde familie Heinrich.

Vom Fass

Twee bijzondere herdenkingen op het Weteringplantsoen
De fusillade op het Weteringplantsoen wordt jaarlijks
herdacht. Maar omdat deze gruwelijke gebeurtenis
dit jaar precies vijfenzeventig jaar geleden heeft
plaatsgevonden, heeft het 4 mei en 5 mei comité
Weteringbuurt Amstelveld besloten iets extra’s te doen.
Ze is zich gaan verdiepen in de vraag wie dat eigenlijk
waren, die dertig mannen die door een vuurpeloton zo
meedogenloos zijn neergeknald. We kennen uiteraard de
namen en de leeftijd, maar verder?
Internet blijkt dan een vruchtbaar medium. Van het een
kwam het ander. Er ontstond contact met de nabestaanden,
familieleden en andere betrokkenen. En zo kwam steeds
meer informatie boven water, kregen de slachtoffers steeds
meer kleur, hun eigen verhaal, een eigen gezicht.
Extra herdenking op 12 maart

Duurzaamheid staat bij ons voorop, dus klanten kunnen
met hun eigen fles hier onze producten vanuit het vat laten
tappen. En wel: Olie, azijn, whisk(e)y, likeur, rum grappa,
gin, cognac armagnac en brandewijnen.
Daarnaast verkopen we wijn, delicatessen en aanverwante
producten. Het is een echte buurtwinkel. Erika Hansen

Omdat de feitelijke moordpartij op 12 maart 1945 heeft
plaatsgevonden, is besloten om op die zelfde datum een
De geschiedenis van het Opticienarrest
extra herdenkingsbijeenkomst te houden voor de direct
nabestaanden. Deze vindt plaats om 11.00 uur voor het
Op 20 oktober 1922 loopt meneer De Grooth de winkel
monument van de Gevallen Hoornblazer en zal deels worden van opticien M.A. Groen (Keizersgracht 506) binnen,
voortgezet in het Barlaeus Gymnasium.
om een bril of lorgnet te kopen. Het is al vroeg donker
en hij kan nauwelijks de weg zien. Hij wordt goed
4 mei herdenking: De dertig slachtoffer in beeld
geholpen door de opticien, maar het is intussen al
ruim na sluitingstijd. De heer Groen wordt betrapt
Een tweede bijzonderheid betreft de 4 mei bij het monument op overtreding van art. 9 van de ‘Verordening op de
de Gevallen Hoornblazer op het Weteringplantsoen.
winkelsluiting’.
In plaats van de gebruikelijk toespraak zullen dan vanaf
Er volgt een strafzaak tegen de heer Groen en de
19.30 uur de dertig slachtoffers één voor één in beeld
kantonrechter veroordeelt hem op 28 februari 1923.
worden gebracht, met een korte beschrijving.
De zaak komt voor de rechtbank, die hem ontslaat van
Ook zal tijdens deze herdenkingsbijeenkomst een speciale
rechtsvervolging met als motivering: “dat de Rechtbank van
uitgave worden uitgereikt, waarin deze dertig mannen
oordeel is, dat beklaagde-appellant niet strafbaar is, immers
worden geportretteerd.
- waar het voor hem vaststond, dat getuige de Grooth
zonder bril of lorgnet niet zien kon en mitsdien in een zo
We zijn 1 minuut stil om hen en alle andere slachtoffers
niet gevaarlijke, dan toch in elk geval zeer hulpbehoevende
te herdenken. Dit alles zal omlijst worden door liederen
toestand verkeerde - het een voor beklaagde als opticien
van het koor, de Last Post zal gespeeld worden door de
maatschappelijke verplichting was in de onderhavige
trompettist en gedichten door leerlingen van de Kleine Reus
omstandigheden alleen van hem te verwachten hulp
voorgelezen met accordeonmuziek.
te verlenen - een verplichting - door welke beklaagde,
appellant, geacht moet worden in zo sterke mate te zijn

Keizersgracht 506
gedrongen geworden, dat zij zijne strafbaarheid ten aanzien
van de noodzakelijk daaruit volgende overtreding, gelijk
deze hem is ten laste gelegd, opheft.”
De advocaat-generaal Tak is het er niet mee eens en
gaat in beroep. Voor hem staat niet vast dat De Grooth
niet tot de volgende morgen kan wachten. En dat Groen
heeft toegegeven aan een goed hart, kan niet leiden tot
straffeloosheid.
De Hoge Raad volgt zijn advocaat-generaal niet. De
rechtbank heeft, volgens de Hoge Raad art. 40 SR geen
geweld aangedaan door te overwegen als zij deed: “dat de
Rechtbank de grond voor uitsluiting der strafbaarheid wel
niet met zoveel woorden noemt, doch voormelde motivering
aantoont dat de Rechtbank hier een geval van overmacht in
de zin der wet aanwezig heeft geacht”.
Dit arrest heeft het begrip overmacht duidelijk uitgebreid
en na de tweede wereldoorlog zijn er veel (verzets)mensen
geweest die hierop een beroep hebben gedaan.
Het is, mede daardoor, een van de meer bekende arresten.
Zoals ook een huisarts, die een spoedgeval had, hiervoor
een snelheidsovertreding maakte.

Binnenk ant 89
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Koerbagh

Het draagt totaal niets bij tot de waarheid omtrent een zaak, indien men zegt ‘ik kan het niet begrijpen maar ik geloof het’; dat zijn betekenisloze woorden. (1668)

Werkzaamheden Vijzelstraat
Het is het beest
wat uit je kruipt
en feilloos
in de ander sluipt
met het instinct
tot moorden
...
...
heilloos
zoeken wij
naar woorden.

( Slotakkoord )
Erica Lastdrager

Na de zomer is de grootste chaos hier voorbij.
De vele aannemers van de nutsbedrijven zijn dan
klaar met het omleiden van kabels/leidingen en kan
het werkterrein veilig afgehekt worden.
Nu nog t/m augustus sloop van tramrails en brugdelen.
Hardsteen en brugleuningen worden voorzichtig
verwijderd. De noodbrug voor voetgangers over de
Herengracht komt pas zodra de kade aan de onevenzijde
met damwanden versterkt is. Die damwanden zullen
daar de komende jaren blijven, want nog zwakkere
kades komen eerder voor herstel in aanmerking. Bij het
in gedeelten verleggen van de hoofdgasleiding moet
de gasdruk erop blijven. Dat leidt soms tot spectaculair
affakkelen van de ‘bypass’.

Vijzelgrachtgarage

De combinatie Max Bögl en Lödige Benelux
scoort bij de aanbesteding het best qua prijs,
kwaliteit, ontwerp/proces en onderhoud.
Zelfs elektrisch opladen blijkt mogelijk.
Voorlopige planning: start bouw na de zomer
en gereed in december 2021.
Info omgevingsmanager Terry van Dijk
terry.van.dijk@amsterdam.nl 06-5151 8852.

Stremmingen bij voormalig Paleis van Justitie

Elke eerste donderdag van de maand is er een inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur Herengracht 500,
Info omgevingsmanager Rogier Edens
r.edens@amsterdam.nl 06-2292 0631
www.amsterdam.nl/rodeloper

Kleine-Gartmanplantsoen

Planning verbouw-werkzaamheden tot ‘tophotel’ is te vinden Vanaf mei wordt 3 maanden lang de trambaan vernieuwd
op www.prinsengracht432.nl
tussen Applestore en snackbar De Prins. De tramhalte
verhuist tijdelijk naar Paradiso. Het beton tussen de tramrails
wordt luidruchtig stuk gejekkerd. Van 17 tot 21 mei rijdt
de tram helemaal niet. Er wordt dan ook tijdens de nacht
gewerkt. Het fietspad krijgt rood natuursteen.

Herinrichting Kerkstraat

Op 4 februari is het definitief ontwerp
goedgekeurd. U kunt het inzien op
www.Amsterdam.nl/kerkstraat
De uitvoering start in de eerste helft van 2021
en zal ongeveer 2 jaar duren.

Wetering- en Noorderbuurt

Van maart tot juni wordt het voorlopig
ontwerp om de buurt autoluwer te maken per
deelgebied met de buurt besproken.
Daarbij gaat het om kleine aanpassingen.
Alleen de Fokke Simonszstraat krijgt een
volledige herprofilering.

Elke eerste donderdag van de maand is er een inloop-spreekuur
16.00 - 17.00 uur Vondelstraat 11 E

www.amsterdam.nl/leidseplein

Weteringschans West en Museumbrug

Rond de zomer zijn de 45 inspraakreacties beantwoord en
wordt het definitief ontwerp gepresenteerd. De uitvoering
staat gepland vanaf halverwege 2021
Info Marije Mook
binnenring@amsterdam.nl

Recycling in de Kerkstraat:

vuilniszakken verzameld op zo’n locatie en dat heeft met
containergebruik niets te maken. Er blijven zo 19 bruikbare
fotodagen over. Vervolgens heb ik drie vragen gesteld:

In de hele stad staan containers om waardevolle
grondstoffen te behouden voor hergebruik. Het gaat om
glas, papier en plastic. Zo ook in de Kerkstraat.

1 Wat wordt er naast de container geplaatst?
2 Hoe groot is de mate van vervuiling, dat wil zeggen de mate
waarin zaken naast de container worden geplaatst?
3 Waarom wordt er naast de container geplaatst?

ten onder aan het eigen succes

A 16-1-2020

B 21-1-2020

C 11-2-2020

Daar zijn drie van dergelijke locaties: A. bij AH Vijzelstraat,
B. hoek Leidsestraat, C. tussen Leidsestraat en -gracht.
A
2
2
1

B
1
1
0

C
1 Glas
1 Papier
0 Plastic

Een aantal foto’s spreken voor zich bij de beantwoording
van vraag 1. Het antwoord op de laatste twee vragen is te
zien in onderstaand schema.
A B
0 8
19 11
5 1
14 4

C
2
17
7
16

Totaal aantal fotodagen (19 per locatie)
Aantal schone dagen
Aantal vervuilde dagen
Aantal dagen volle container
Aantal dagen onjuist gebruik door omwonenden

A 28-1-2020

Is hier sprake van een succesverhaal? Jazeker! Veel papier,
glas en plastic wordt hier heen gebracht. Dat succes heeft
wel een schaduwkant: het aangeboden materiaal verdwijnt
vaak naast i.p.v. in de container.
Hoe zit dat? Ik heb een onderzoekje gedaan en een maand
lang (12 januari t/m 11 februari) gegevens verzameld.
De conclusie van dit onderzoek is dat er een permanente
vervuiling bestaat op deze drie locaties.
Op 27 dagen heb ik de containers gefotografeerd. Daarvan
heb ik 8 dagen buiten beschouwing gelaten want dat zijn
reguliere huisvuil-ophaaldagen. Vaak stonden dan de

B 11-2-2020

C 14-1-2020

Het blijkt dat B het grootste aantal schone dagen heeft: 8
van de 19 dagen staat er geen vuil bij de container. C scoort
opvallend slecht met slechts 2 schone dagen (per maand!).
Locatie A is nooit schoon.
De reden waarom B zo goed scoort is dat er slechts één
enkele dag een volle container te zien is, waardoor minder
glas of papier naast de container belandt. Blijkbaar komt
de gemeente snel legen. Zouden omwonenden vaker een
melding maken bijvoorbeeld via telefoonnummer 14020?

Rolcontainers staan soms hinderlijk in de weg

Zowel bij A als C blijven de containers dagenlang vol
alvorens geleegd te worden. Eerlijkheidshalve moet hierbij
rekening worden gehouden met de ruim tweemaal zo grote
omvang van locatie A vergeleken met de andere. Het is heel
plezierig te constateren dat locatie B er positief uitspringt.
Ik heb wel een vermoeden. Vlakbij B bevinden zich drie
horecazaken waarvan voordeur en etalage ‘uitzicht’ hebben
op de containers. Zou dat leiden tot meer meldingen (of
klachten) bij de gemeente? Het blijft een beetje speculeren.
Bij wijze van conclusie: suggesties voor oplossingen
De bijna permanente staat van vervuiling in dit gedeelte van de
Kerkstraat zouden wij toch moeten kunnen terugdringen.
Hier ligt een taak voor de gemeente:
1 breng een tekst aan bovenop de containers (niet aan de zijkant)
met vermelding van het telefoonnummer 14020.
2 stel een vorm van statiegeld in voor karton: de hoeveelheid
karton zal drastisch afnemen net zoals dat het geval is met
petflessen waar statiegeld op zit (veel mensen blijken niet bereid
karton in stukken te snijden of mee te geven met hun reguliere
huisvuil).
Misschien een suggestie voor Kerkstraatbewoners:
vroeger bestond er een Kerkstraatcomité. Kunnen wij dat nieuw
leven inblazen om dit probleem aan te pakken?
Coby Groenestein
bewoner Kerkstraat

A 7-2-202

B 2-2-2020

C 7-2-2020
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Spinoza

Ons is nu het zeldzame geluk ten deel gevallen dat wij leven in een staat waarin niets als kostbaarder en dierbaarder wordt beschouwd dan de vrijheid. (1670)

Projectruimte BMB

Art Monthly Weteringstraat 17

Kerkstraat 129A

Het atelier / papierwinkeltje van Kyan (Hong Kong).
Zij nodigt iedereen uit om ideeën te delen op haar etalage
ruit, naast het fotowerk van Nata Chebotareva (USSR).

do t/m za 12.30 - 17.30 uur

Sonna Krom

Wietske Lyclama

Gijs Donker
14 maart t/m 25 april

Amstelkerk

Marjan Jaspers

Victorio Di Giusto
Dali Donker

Justus Donker

Wijkcentrum d’Oude Stadt
Kerkstraat 123

3 - 27 maart

Feike Otto vd Zee Daan Ekkel

Jan Allis

Phillippa van Loon

Arti Rokin 112

Tim Ayers

Joanna Quispel

6 april- 17 juni

Japans Lakwerk Keizersgracht 586

18 - 22 maart 12 - 17.00 uur Echizen presenteert producten
van 100% natuurlijk materiaal bij Nihon no Hanga.
Op zaterdag 21 maart geeft Dave v Gompel demonstraties.

Corina T v Manen
Peter Klashorst

Rene Quillot

Vrij Paleis Paleisstraat 107

7 - 15 maart, Feestelijke opening 7 maart 17.00 uur

Cerine vd Bergh

dins/dond 10.00-17.00 uur, vrij 13.30-17.00 uur

Kunstzaak Kerkstraat 29
7, 8, 13, 14, 15 maart 12-18 uur
Opening 6 maart van 5 tot 7 uur

20 kunstenaars tonen een inkijk in hun wereld
met o.a. live muziek, Rock Poetry en veiling

Michael Harris

Karin Bouthoorn

Robert Weller

Artacasa Kerkstraat 411

Pim Kanbier

Café Eijlders

Korte Leidsedwarsstraat 47
Jan Bianchi

Steven Oprinsen

tot 23 maart Pere

Mon Tallant

Reina van Zwoll

Opening 7 maart om 17:30 uur

Saskiarty

Prins Claus Galerie

Lars van de Grift

Manuela Rusu

Herengracht 603

tot 1 mei

Kamala Ibrahim Ishag

Aukje Greynedanus

Jacob Kanbier

4 april - 4 mei

Anneke Elhorst

4 april - 4 mei

Roos Schuring
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Men moet menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, maar begrijpen. (1677)

Afgelopen jaar was het de beurt aan burgemeester Femke
Halsema. Zij gaf planoloog Zef Hemel de opdracht een
toekomstbeeld te ontwikkelen voor de gehele historische
binnenstad. Dit keer was er wel erkenning voor het gevoel
van vervreemding dat onder de binnenstadbewoners
was gegroeid. Er is een tweede toeristisch centrum
nodig was zijn conclusie. De prognoses gaan uit van een
verdubbeling van het aantal bezoekers in de komende
twintig jaar. Als dat zo is, dan mag de stad, volgens Zef
Hemel, niet toelaten dat het historische centrum haar
belangrijkste attractie blijft.

Thuis in d’Oude Stadt (deel 8)
Op één van die talloze toeristische sites staan 50 goede
redenen om Amsterdam te bezoeken. Uiteraard valt
het niet te ontkennen dat veel van die attracties in de
binnenstad liggen. Ze maken onze stad aantrekkelijk
en een bezoekje waard. Intussen weten we allemaal
waartoe dat heeft geleid: een gestaag groeiende
toeristenstroom met alle negatieve effecten die horen
bij een blijkbaar onbeheersbare groei.
Het succes van de oude stad lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het helemaal niet. In de jaren zestig
en zeventig was het gemeentebeleid er zelfs op gericht
de binnenstad als zakencentrum te bestemmen waar
bewoners eigenlijk niets hadden te zoeken. Grachten
werden gezien als onhygiënisch en Amsterdam kon maar
beter worden aangepast aan de “moderne” vervoersvorm,
de auto. Politiecommisaris Kaasjager stelde in 1954 nog
voor om vijftien grachten te dempen, waaronder Singel,
Kloveniersburgwal en Geldersekade, voor het maken van
een verkeersroute. Auto’s in plaats van grachten, het kan
verkeren.
Monumentenzorgers van het eerste uur Geurt Brinkgreve
en Ruud Meischke kwamen tegen dit beleid in opstand.
In datzelfde jaar 1954 zei Brinkgreve al: “De komende
tien jaar zal de beslissing brengen of de schoonheid van
Amsterdam verloren gaat of behouden blijft.” Hij was een
man met visie die niet alleen streed tegen de desastreuze
plannen van de gemeente, maar zelf ook restauraties ter
hand nam. Zijn betrokkenheid leidde uiteindelijk tot een
ommekeer in de gemeentepolitiek. Het “compacte stad”-

Van wie is de ruimte? Dinsdag 31 maart 20:00 uur
Welke grondstoffen zijn er te delven? Waarom is het
belangrijk dat er op korte termijn goede internationale
wetgeving komt? En welke rol speelt Nederland?
Met o.a. Anna Gimbrère.
Rode Hoed, Keizersgracht 102

3D/5D

beleid deed zijn intrede en betekende een omslag van het
grootschalige naar het kleinschalige denken. Voortaan
werd niet functiescheiding, maar functiemenging – wonen,
werken en recreëren – gezien als een noodzakelijke
voorwaarde voor de aantrekkelijkheid en het succes van de
stad. Erkenning als werelderfgoed was in feite de beloning
voor een jarenlange strijd die mede mogelijk was door de
betrokkenheid van bewoners in de historische binnenstad.
Desondanks ging het gevoel heersen dat binnenstadbewoners werden beloond met drukte en overlast van
de vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Voor die
onvrede kon de gemeente niet langer haar ogen sluiten.
In het rapport “Stad in balans” uit 2015 in opdracht van
wethouder Kajsa Ollongren was de conclusie om dan maar
zoveel mogelijk evenementen en attracties te verspreiden
over de hele stad. Maar het is natuurlijk een illusie te
denken dat toeristen op de fiets stappen om gezellig naar
het tuincentrum in Osdorp af te reizen. Nee, ze komen
voor de grachtengordel en vooruit, een uitstapje naar Artis
of de Hallen in West is ook best de moeite waard.

De Chinezen hebben hier wat op gevonden en zij hebben het
hele dorp minutieus in 3D nagebouwd ergens in eigen land,
zodat men de ‘Frozen’ ervaring binnenslands kan beleven.
Zo is er in Abu Dhabi een megalomane kopie van de Taj
Mahal verrezen en in Dubai kun je naar het Louvre versie
2.0 toe. Met de huidige moderne technologie en social
media kan men zich de vraag stellen of al dat reizen over de
globe eigenlijk nog wel zo nodig is.
Met de 5D cinema op het Oudekerksplein verdwijnt ook
de noodzaak om een peeskamertje binnen te stappen, en de
Amsterdam experience zou men toch ook binnen de eigen
landsgrenzen moeten kunnen ervaren.
Onlangs werd in Los Angeles een vrouw geïnterviewd die
onomwonden zei dat een trip naar Nederland voor

Diezelfde gemeente ziet zich de komende jaren echter
gesteld voor een aantal fikse ingrepen, dus of dat
kwalitatief, hoogwaardig toeristisch programma op de
Zuidas er bij het 750-jarig jubileum al zal zijn, wordt nog
heel spannend. Eerst zorgen dat de groei het aanbod van
hotelkamers ook daadwerkelijk stopt in 2022!
© Hans Tulleners,

Schrijver, journalist/monumentenzorger

www.goedvoorsenioren.nl

BeterBuren Amsterdam
Voor hulp bij conflicten tussen buren en buurtgenoten,
085-902 2810 (lokaal tarief). Meer info via
info@beterburen.nl en www.beterburen.nl

De gezette Amerikaanse toerist op een weeklange tour door Europa vraagt aan zijn vrouw:
‘What day is it today?’ Zij antwoordt: ‘Thursday’. ‘Then this must be Rome’, zo concludeert hij.

De overeenkomst tussen ‘n enorme zwerm sprinkhanen en
toeristen is dat ze allemaal dezelfde kant opgaan.
De toerist met een bucketlist in zijn of haar hand met daarop
de plaatsen, die nog afgevinkt moeten worden: Venetië,
Rome, Barcelona, Sevilla, Parijs, Brugge, Gent, Antwerpen
en Amsterdam. Maar sinds kort dus ook het plaatsje
Hallstatt in het Oostenrijkse district Gmunden.
In dit idyllische plaatsje met ruim 800 inwoners komen
per jaar meer dan een miljoen buitenlandse toeristen langs,
veelal Zuid-Koreanen, omdat dit plaatsje figureert in een
televisieserie. Duizenden toeristen per dag komen per bus,
trein of boot op dit schilderachtige plaatsje aan het bergmeer
af. Helemaal sinds het gerucht de ronde doet dat ook de film
‘Frozen’ hier zou zijn opgenomen. Ze nemen wat snapshots
en verdwijnen net zo snel als dat ze gekomen zijn.
De lokale middenstand wordt er zo niet veel wijzer van en
de bewoners van Hallstatt zijn niet meer dan figuranten in
een Koreaanse of Chinese video.

Er is nog heel wat creativiteit en kapitaal nodig om
het accent van de binnenstad te verleggen naar andere
delen van de stad, zoals de Zuidas. Kunnen we daar dan
eindelijk een Museum voor Dutch Design verwachten
of misschien een “dependance” van de Oude Kerk waar
de projecten van mevrouw Grandjean kunnen worden
gerealiseerd? Als Amsterdam haar 750-jarig bestaan
over vijf jaar ‘groots en meeslepend’ wil vieren, dan
mogen gemeente en overheid best wat extra investeren
in de toekomst van de hoofdstad. De inkomsten van het
toerisme zouden daar als eerste terecht moeten komen.

haar niet meer nodig was na de legalisering van hasj in
de staat California. Voor ‘Marten en Oopjen’ hoef je niet
meer naar Parijs en Giethoorn moet toch makkelijk na
te bouwen zijn in de Everglades. Waarom zou je je als
Spanjaard op de Wallen door een zeer slecht geïnformeerde
Spaanse amateur-gids nog langer de historie van VOC stad
Amsterdam laten toeschreeuwen op een winderige brug of
je door een steeg laten persen in het Red Light District, waar
Hosts en Handhaving zich regelmatig genoodzaakt zien de
stegen af te sluiten vanwege veiligheidsregels. En dat terwijl
je thuis op de bank via Youtube en Netflix dezelfde ervaring
kunt hebben met een gekoeld glas Heineken in de hand?
In deze tijden van SARS, MERS en Corona valt er veel
voor te zeggen om af te zien van een ‘Economy Flight
to The Lowlands’ en jezelf geld te besparen dat anders
in de zakken van malverserende taxichauffeurs en foute
huisjesmelkers belandt. Zo’n Eiffel toren bouw je makkelijk
na, een Amsterdamse pub is eenvoudig gekopieerd in 3D
en junkfood kun je thuis ook wel bestellen via Uber Eats.
Het bespaart voorts veel CO2 en uitstoot van fijnstof.
Schiphol kan inkrimpen, Lelystad mag dicht blijven en de
kanaaltunnel sluiten we af. Dan is daarmee Project Brexit
ook meteen tot een afronding gebracht.
Binnen de grachtengordel haalt men opgelucht adem.
Niet langer die smakeloze stag parties en laveloze Britten
kotsend op straat.
‘What day is it today?’ ‘Sunday’. ‘Then this must be
Amsterdam’.
Lennard Roubos
februari 2020

Na de documentaire ‘Overtourism in Amsterdam’ van Michal Materna barstte in de Zuiderkerk de discussie los.

Onthulling gedenksteen Blauwburgwal
maandag 11 mei
In de ochtend van 11 mei 1940 , daags na de Duitse inval, vielen
vier bommen op de hoek Herengracht / Blauwburgwal.
Er vielen 44 doden, de jongste 6 jaar, de oudste 72.
In de kranten werd er maar een klein berichtje aan gewijd.
De namen van de slachtoffers en waar ze woonden, zijn nu bekend.
Ook veel nabestaanden zijn achterhaald. Ongeveer de helft van
de mensen die omkwamen waren buurtbewoners. De anderen
woonden in heel andere buurten, in Amsterdam centrum, west,
noord, en ook buiten Amsterdam. Van een motorschipper uit de
Keucheniusstraat, een café-houder van de Nieuwmarkt tot een
verlofganger uit Nederlandsch Indië.
Op 11 mei, precies 80 jaar na dato, wordt de gebeurtenis herdacht
en een plaquette onthuld met de namen en leeftijden van de
slachtoffers. Gevolgd door een herdenkingsbijeenkomst in de
Dominicuskerk.
Voor de plaquette en de herdenking heeft het organiserende
buurtcomité al veel geld ingezameld, maar het doel is nog niet
helemaal bereikt. Ook heel kleine donaties zijn welkom.
Hoe? kijk op: www.oudestadt.nl/blauwburgwal/
Tenslotte:
Kende u het verhaal al uit uw familie? Woonde uw familie daar,
bent u een (ver) familielid van een van de omgekomenen of
gewonden? Laat het weten aan wijkcentrum@oudestadt.nl
.
en we sturen uw mail door aan het comité

ISBN/EAN: 978-90-79567-07-2 NUR: 693,
Sociaal-Culturele reeks no. 4, € 12 Stadsboekwinkel.nl

Spinoza

Bommen op de Blauwburgwal
Fred Geukes Foppen
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Elk mens heeft bezit in zijn eigen persoon. Daarop heeft niemand anders dan hijzelf enig recht. (1689)

Tussen Leidse- en Prinsengracht,
Westermarkt, Raadhuisstraat,
Paleisstraat, Dam, Rokin, Munt,
Singel, Koningsplein
en Herengracht

Woonstegen
Felix Meritis

CTvM 1992

Na een renovatie van ruim 3 jaar
opent Felix Meritis vrijdag 20 maart
weer de deuren. Bij Felix hoef je niet
stil te zitten maar mag je ook ‘doen’.
“We verkennen de toekomst kritisch,
maar vaak met een knipoog.”
De Felix Colleges of de Twintigers dilemma’s blijven
bestaan naast nieuwe programmalijnen zoals bijvoorbeeld
de Ada Lovelace Society; een verwijzing naar de vrouw
die in de 19de eeuw de eerste computertaal uitvond.
Daarin geven we ruimte aan baanbrekende uitvindingen en
onderzoeken van topvrouwen uit de bèta-wereld.
Maar ook een serie over online beeldcultuur, gesprekken
met creatieve ondernemers en een ode aan het
experimenteren in het Shaffy Lab.

Afgelopen najaar werd er door een vijftal ambitieuze
ambtenaren van de gemeente Amsterdam van start
gegaan met de pilot Woonstegen. In drie woonstegen
in het centrum. Het betreft de Gedempte Begijnensloot
(tussen het Spui en het Amsterdam Museum) de Sint
Jansstraat (tussen Oudezijds Voorburgwal en de
Warmoestraat) en de Dirk van Hasseltsteeg (tussen de
Nieuwezijds Voorburgwal en de Kalverstraat).
Zij hebben onderzoek gedaan naar (fysieke) mogelijkheden
om de leefbaarheid te vergroten door de woonfunctie beter
te belichten. Hiervoor hebben zij gesprekken gevoerd
met bewoners individueel en met grotere groepen waar
ze zelfs soep voor de bewoners meebrachten. Er zijn
geluidsmetingen gedaan. Ook hebben zij bij toerbeurt
nachten in deze stegen gepost om het aantal personen dat
zich daar ‘s nachts ophoudt en hun bezigheden in kaart
te brengen om zo tot overlast beperkende maatregelen te
komen.

In de Dirk van Hasselsteeg en de Gedempte Begijnensloot
is men onlangs begonnen met het vergroenen van de steeg
door middel van plantenbakken die de gemeente door een
hovenier laat plaatsen en beplanten en die door de bewoners
onderhouden zullen worden. Tevens zijn in de DvH-steeg
en de Sint Jansstraat in samenwerking met bewoners en een
straatkunstenaar de elektriciteitskasten verfraaid in de hoop
graffiti, stickers, posters etc. tegen te gaan.
Over enige tijd zal er in alle drie de stegen ook met licht en
projectie gewerkt gaan worden maar aan het implementeren
van deze maatregel is een groter technisch aspect verbonden
wat afgestemd moet worden met meerdere partijen.
Verdere maatregelen waren een schoonmaakactie,
verwijderen van graffiti, verfraaien/verbergen van blinde
muren en het aanleggen van een hinkelbaan.
Na een jaar zullen deze maatregelen geëvalueerd worden
en indien effectief op meerdere locaties in de stad toegepast
worden.
EH

Afval

Geen idee hoeveel vuilniszakken een gemiddeld gezin per
week verslijt maar als 1 persoonshuishouden kom ik net aan
1 zak van 30 liter. Dat zij 8 x meer hebben lijkt me sterk.
Toch betalen zij maar een fractie minder dan een bedrijf.
Verder kan ik nergens ontdekken wat voor criteria de
gemeente hanteert om te controleren of een bedrijf deze
9 zakken niet overschrijdt. Terwijl we er van uit mogen
gaan dat als de gemeente een schatting heeft van de
afvalproductie van een burger ze dat ook weten van een
gemiddeld kantoor, restaurant of winkel. Toch zie ik
restaurants met een capaciteit van 300 personen ‘s avonds
bij alle bomen aan de Nieuwezijds Voorburgwal vuil
plaatsen dat de max 9 meer dan 10-voudig overschrijdt.
Op het Singel een lunchroom die aan 2 kanten van de
brug bergen afval plaatst. En dan ook nog eens op tijden,
dat het wild in de stad ruim de tijd geeft om deze zakken
open te trekken en zo nog meer vuil te creëren. Kleding en
kaaswinkels die hun kartonnen dozen in de papierbakken
proppen waardoor de schacht verstopt raakt met als gevolg
dat mensen hun oud papier er naast gaan zetten wat andere
weer als uitnodiging opvatten om er ook ander vuil naast te
zetten.
Toch lijken de oplossing voor dit probleem simpel. Om
de lasten van de vuilverwerking eerlijker te verdelen moet
ieder (horeca)bedrijf standaard een contract afsluiten
met een afvalverwerkingsbedrijf. Geen contract geen
exploitatievergunning. Hopelijk stimuleert dit bedrijven
weer om bij hun toeleveranciers er op aan te dringen om
een statiegeldsysteem in te voeren voor kartonnendozen die
toch makkelijk hergebruikt kunnen worden. Of mayonaise
emmers die na even door de wasstraat ook weer gevuld
kunnen worden. Is ook de volgende generatie blij mee.
En dan lopen wij als Amsterdammers even door naar de
volgende glas- of papierbak mocht de bak vol zitten.
Want als dat niet hinkstapsprong over bedrijfsafval hoeft,
is dat helemaal niet erg. Dan genieten we gewoon nog iets
langer van onze mooie schone stad.

Mensen leren kennen in je eigen buurt gaat vanzelf
zou je denken. Maar een buurt verandert, er komen
nieuwe mensen, de vertrouwde winkels gaan weg en
op straat zie je steeds meer alleen maar toeristen. Dan
is het fijn wanneer je tussen al die vreemde gezichten
je buurtgenoten kunt herkennen en een praatje kunt
maken.

Viviane Sassen

Venus & Mercury, 14 maart - 31 mei

Leïla, 2019 © Viviane Sassen

Amsterdammers betalen jaarlijks per 1 persoonshuishouden €276 en per meerpersoonshuishouden €368
afval-stoffenheffing. Wat schetst mijn verbazing: een
bedrijf dat maximaal 4 zakken van 60 liter per week
produceert, betaalt €373 per jaar en bij 5 tot 9 zakken
€790 per jaar.

De leden van het Stadsdorp ontmoeten elkaar bij de
maandelijkse borrel, de koffie-ochtend, de eettafel, de
bezoekjes aan kleine musea in de buurt, de wandelingen,
theater- en operabezoek, koor, leesclubs en gewoon, op
straat.
Door lid te worden kun je simpelweg meedoen aan al deze
activiteiten, kiezen voor wat jou interessant lijkt, en zo op
een ongedwongen manier je medebewoners ontmoeten.
Dat het werkt, blijkt uit het groeiend aantal leden dat telkens
weer bevestigt dat ze door Stadsdorp een uitgebreidere
vrienden- en kennissenkring krijgen, een prettiger leven
leiden en zich weer verbonden voelen met de buurt.
Kom eens kennis maken tijdens de buurtborrel op de 1e
woensdag van de maand in café Luxembourg, of op de
koffieochtend in Heerengracht iedere 2e maandag van de
maand. De meeste activiteiten zijn door leden zelf opgezet,
dus heb je een leuk idee voor een activiteit, dan kun je hier
je energie kwijt !
Op de website www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl vind je
alle informatie en verslagjes die je een een indruk geven van
de sfeer. Doe mee en herontdek je buurt.

Kindervrijmarkt

maandag 27 april

De Vrijmarkt is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen.
Winkeltje spelen of optreden op je eigen stoep, maar die
is vaak bezet door de commerciële grote jongens.
Hierom worden op diverse locaties speciale
kindervrijmarkten gehouden. Het Vondelpark is de
grootste plek die vrijgehouden wordt voor kinderen.
Ook zijn er kindervrijmarkten op o.a. de Leliegracht
(tussen nr. 42 en 58), Amstelveld (tot 14 uur),
Frederiksplein op het plantsoen bij de Falckstraat,
Sint Antoniesluis (tot de rijbaan) en het Sarphatipark.

Verhalen over het huis Marseille die zich verstrengelen
met verhalen over het hof van Versailles.
Vivianne Sassen laat zich inspireren door de ruimtes, de
plafondschilderingen en de voorstellingen van Mercurius en van
Venus in Huis Marseille. In vroegere tijden werd Mercurium
gebruikt ter behandeling van syfillis. Sassens foto’s van
neusprotheses vinden in deze zaal een logische plaats.
De eeuwige jeugd: In de kamers van paleis Versaille fotografeerde
Vivianne Sassen Charline, Blanche en Leila, meisjes afkomstig uit
het stadje Versailles. Haar werk neemt een multiculturele wending.
Er is een kamer gewijd aan de geschiedenis van Julia Valkenier,
die wegens haar liederlijke gedrag in een tuchthuis terecht kwam.
Deze en andere bewonersgeschiedenissen werden door Caroline
Hanken beschreven in “Een huis genaamd Marseille”. Over het
leven in Versailles schreef C.H “Gekust door de koning”.
www.huismarseille.nl
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Het gaat goed met de natuur
in de Amsterdamse Binnenstad
Uit Parool 6 februari 2020
‘voor natuur moet je in Amsterdam zijn’

Maar we hebben ook de landelijke tegenslagen zoals de
buxus-mot in de tuinen, die heeft huisgehouden onder de
vele buxus haagjes. De buxus-mot is een vlindersoort uit de
familie van de grasmotten, de Cydalamina perspectalis. Dat
is een nachtvlinder, die rond 2005 geïmporteerd is uit Azië
en sindsdien explosief in aantal is gegroeid. De rupsen die
de klassieke tuinhaagjes opeten zijn een lopend buffet voor
de vogels en spitsmuizen in de grachtentuinen. De laatst
genoemde kun je ‘s nachts horen smakken!
Er blijft niet veel over van de haagjes. Ook een buxus in een
pot zie je kaal bij het groot vuil liggen. Als alle buxus op is
betekent dat ook de dood in de pot voor de buxus-mot.
Maar er zijn voor ons alternatieven. Een oude bekende:
De Japanse liguster, kleinbladig, bloeiend, geurend als je er
van houdt, met kleine zwarte vruchten voor de vogels.
En geschikt voor haagjes in de tuin, maar je kunt ze ook
wild laten uitschieten.

Waar te Eten
Toen ik aan deze rubriek begon was mijn opzet om hier
alleen mijn favoriete plekken te bespreken.
Om de binnenstad bewoner tussen de valkuilen van
het op toeristen gerichte horeca aanbod door naar food
pareltjes van onze woonomgeving te leiden.
Bij deze tweede keer kom ik al meteen terecht bij mijn
ultieme favoriet Gartine. Een intiem lunchrestaurant in
de verder onooglijke Taksteeg. Waar Kirsten en Willem
Jan de scepter zwaaien.
Met een beperkt aantal plaatsen, maar sinds Gastine aan de
top van alle adviessites is geplaatst, is het niet makkelijk
om een plaats te bemachtigen. Tot op heden is het mij altijd
gelukt om als vaste klant (en gelukkig ben je bij hun ook
een vaste klant als je maar 2x per jaar komt) toch binnen een
half uur na mijn telefoontje een tafeltje te krijgen. Dus gooi
ik nu mijn eigen glazen in wanneer ik u op de hoogte breng?

Desalniettemin Kirsten en Willem Jan verdienen het om
geroemd te worden. Ze behandelen hun producten (groente
en fruit merendeels van eigen kweek) net als hun gasten met
respect. Dit betekent dat alles vers is (als ik ‘s ochtends om
6 uur langs loop zijn ze vaak al hard aan het werk) en vol
smaak. Uw bordje ziet er altijd uit als om op te eten hoewel
Een onbekende: De Sarcococca humilis, ook wel zoete
veel mensen ze ook erg instagram waardig vinden, een
buxus genoemd. Deze bloeit geurend van december tot
plaatje dus. Terwijl ik dit schrijf probeer ik m’n favoriete
maart. Beide haagjes zijn redelijk tot goed winterhard,
gerecht te bedenken en het lukt me niet, de eggs Benedict
luchtverontreiniging tolerant. Standplaats van schaduw tot
van zacht gekookte eitjes zo ja welke versie dan (spinazie,
zon. Alle grondsoorten (geen zeurpiet) En Wintergroen.
ham of zalm), de wentelteefjes van suikerbrood of toch het
Snoeien na de bloei. Ziekte resistent. Een aanrader.
UW grote ontbijt? Moet ik eigenlijk niet eens een van de andere
heerlijke gerechten kiezen.

Zondag 26 april, Natuur&Milieumarkt
in het Sarphatipark.
Een groen en gezellig buurtevenement,
waar veel te doen en te zien
is voor jong en oud.

In de tuin worden de potten pindakaas
tot het laatste korreltje leeg gepikt. In
onze binnentuin zijn er overdag vrolijke
mezen en een enkele heggemus.
‘s Nachts klimmen de bosmuizen tegen
de muur omhoog naar de pindakaas. De
kat zit er vol belangstelling onder maar
heeft weinig succes. Hooguit belandt

Gelukkig bestaat het keuzeprobleem bij mij niet voor de
high tea daar is het zonder twijfel high tea de luxe. Nou vind
ik zelf high tea maken eigenlijk te leuk om dat (behalve in
Engeland) buiten de deur te eten. Maar zelfs dan kan ik de
Gartine smaken proeven door een recept te kiezen uit hun
werkelijk prachtige kookboek.
Dan vergeet ik nog bijna te vermelden dat ze tot mijn grote
genoegen grote potten thee hebben en zo sober en stijlvol
als de inrichting is zo uitbundig is het servies dat tijdens
vakanties op brocante markten etc. wordt aangeschaft. Eten
bij Gartine is een feest voor alle zintuigen.
Gartine,Taksteeg 7
Tel: 020 320 41 32
Open Woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
Esther Heijster

Tulp Festival
31 maart t/m 30 april

Door heel Amsterdam zijn honderdduizenden tulpen te bewonderen.
www.tulpfestival.com

Concert Tramharmonie
zondag 10 mei 14:00 - 16:00

binnenplaats Amsterdam Museum
Verhalen en muziek. Herdenken WO-II
en vieren van de vrijheid. €10

https://tramharmonie.nl/concert/amsterdam-75-jaar-bevrijd/

Tuin in het voorjaar

Vogels in de Binnentuin februari 2020
Het is 7 februari en de temperatuur is
2 graden. De wind komt uit het oosten
en dat is voelbaar terwijl ik schrijf.
Dit is de zwaarste tijd voor mens en
dier tot het voorjaar.

En dan de lunch, sowieso het moestuin soepje dat is zeker.
Daarna zou ik bijna willen dat ik niet van spannende
smaakcombinaties houd, want dan was de keus een stuk
makkelijker en beperkter. Op dit moment kies ik uit de
huidige lunchkaart voor Romige Zuurkool met oude
leidsekaas, geroosterde boekweit en walnoot geserveerd
met een kleine salade en zuurdesemtoast, maar morgen
zou dat zo maar crème van ui, witte boontjes en rozemarijn
geserveerd op crackers met kleine groene salade kunnen
zijn. En mag ik u adviseren om met iemand te gaan die ook
van eten houdt zodat u als dessert een keuze uit de heerlijke
taarten kunt maken en ook nog die van uw tafelgenoot kunt
proeven.

hij in de klimop. Hij is te zwaar en zijn
motivatie is minder. Wel houdt hij het
huis muisvrij. De houtduiven familie
is nog op volle sterkte aanwezig. Ze
hebben een vaste beuk waarin ze zich
warmen.
Tot nu heb ik één merel op het platte dak
zien drinken. Het vrolijke gekraai van
de ekster mis ik al een tijdje.

Deze week 35 jaar geleden ging ik naar Cambridge in
Engeland voor een familiebezoek. Het voorjaar hing
duidelijk in de lucht. Toen we in Dover de boot afreden
bleek dat de weergoden in Engeland daar anders over
dachten en was het verenigd koninkrijk bedekt met een
dik pak sneeuw dat het hele weekend zou blijven liggen.
Ik herinner mij de schoonheid van de eeuwenoude colleges
bedekt onder sneeuw met enorme ijspegels hangend aan
allerhande ornamenten. En vooral de kou als 17 jarige
die voor het eerst met de familie van haar vriendje een
weekendje wegging had ik ook dusdanig gepakt dus geen
warme truien, dikke sokken of degelijke schoenen.
Wel hadden we bossen tulpen meegenomen ter ere van de te
vieren verjaardag, toch een beetje voorjaar.

De lucht is helder. Voor morgen is er
storm en regen voorspeld.
UW

1 Neststenen voor vogels
2 Kasten voor vleermuizen
3 Hotels en stenen voor insecten
4 Groen dak
5 Bruin dak
6 Waterdak
7 Groene gevel
8 Geveltuin
9 Natuurspeelplaats
10 Waterafvoer door infiltratie (wadi)
11 Vijver
12 Rugstreeppaddenpoel
13 Haag
14 Bloemrijke boomspiegel
15 Ecologische oever
16 Groene kademuren
17 Oeverzwaluwwand en ijsvogelwand
18 Muur van wildernis
19 Vlinder- en bijenidylle
20 Aansluiting op ecologische structuur

https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/brochure_nibeo-definitief-web02_1_

Deze week 23 jaar geleden vertrok ik naar Noorwegen.
Ik ging voor langere tijd dus in mijn koffer had ik een
bredere selectie aan kledingstukken dan 12 jaar eerder. Daar
aangekomen leek het voorjaar in de lucht te hangen edoch
de volgende ochtend lag Oslo onder een halve meter sneeuw
bedekt en zou het voorjaar nog even op zich laten wachten.
Deze sneeuw bleef nog langer liggen. Had ik maar tulpen
meegenomen. Dat jaar zag ik voor de eerste en enige keer
krokussen, narcissen en tulpen tegelijkertijd bloeien, het
voorjaar in Noorwegen duurt niet lang.
Dit jaar deze week loop ik ter inspiratie voor dit stukje langs
wat tuintjes. Daar bloeien volop krokussen, sneeuwklokjes,
heleborus en narcissen. Die Californische papaver is van
het padje af om nu al te bloeien. Weer een andere tuin een
bloeiende toverhazelaar en zie ik daar nou al tulpenblad
boven de grond uitkomen? Ik loop wat dichter bij en wat ik
daar zie doet mij het vroege tulpenblad vergeten.
Een bloeiende tuingeranium! In de eerste week van februari,
een bloeiende tuingeranium. De winter in Nederland lijkt
volledig verdwenen. En in plaats van inspiratie en hoop dat
de vroege voorjaarstuin mij normaal gesproken geeft vraag
ik me af wat een advies column voor de tuin nog voor zin
heeft in een tijd dat de seizoenen volledig door elkaar heen
lopen.
EH
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Gemeente Amsterdam
Algemeen nummer 14 020

• Sociaal Loket 		

020-255 2916

• Veilig Thuis		

0800-2000

• Budgetbeheer		

020-252 6060

• Horecaoverlast		

020-421 4567

• Fietsdepot		

020-334 4522

• Wmo Helpdesk		

0800-0643

• Gemeentebelastingen

020-255 4800

• Financiën		

020-255 2912

• GGD			

020-555 5911

• Zorg en Woonoverlast 020-255 2914

• Jeugd Helpdesk

020-255 2911

• Werk en Inkomen

Lente 2020

(zie voorpagina)

020-252 6000

Gebiedmakelaars zijn ambtenaren, die goed weten welke projecten er in hun
eigen gebied spelen en eerste aanspreekpunt voor vragen en wensen.
Buurt		
Zes		

www.amsterdam.nl/centrum-west/
Guido Kuijvenhoven 06 8362 4579 g.kuijvenhoven@amsterdam.nl
Wim Schot
06 2852 0351 w.schot@amsterdam.nl

www.amsterdam.nl/centrum-oost/
Postcode
Nana de Loor
06 1259 3194 n.de.loor@amsterdam.nl
1017		
Tim Bunink
06 2317 9249 t.bunink@amsterdam.nl
		 Kiki Lauterslagen
06 1369 5745 k.lauterslagen@amsterdam.nl

Groot
Waterloo

		

Marije Willems
Eefke van Lier
Wies Daamen

06 1853 1510
06 1249 6948
06 8362 4580

marije.willems@amsterdam.nl
eefke.van.lier@amsterdam.nl
w.daamen@amsterdam.nl

De zes buurtconciërges van stadsdeel Centrum
Rembrandtplein		
Omar Talibi
Dam 			
Omar Mektoubi
Leidseplein 		
Barry Cornet
Waterlooplein 		
Adnan Guler
Wallengebied 		
Jolanda Fokker
9 straatjes/Elandsgracht: André Lammertse

Digitale meldingen
openbare ruimte:
www.amsterdam.nl/mor

06 2852 1393
06 2803 0859
06 3077 3562
06 1853 1349
06 2874 7538
06 1388 0595

Of via de app
verbeterdebuurt.nl

2 X 12 uur Striptekendag in 2020

Zondag 5 april en 4 oktober van 10:00 tot 22:00 uur
wijkcentrum d’ Oude Stadt, Kerkstraat 123
Binnen 12 opeenvolgende uren een strip verzinnen en tekenen op 12 pagina’s.
Er plaats voor 10 deelnemers. Mee doen is gratis.
Aanmelden tot 25 maart en/of 24 september bij Corina TvM:
visiblevoice.nl@gmail.com

Dank je wel Peleia.nl ! In veertien jaar tekende Robert Kaptein 53 cartoons
voor de Binnenkrant. We zoeken dringend een goede vervanger.
All-in huur nooit geliberaliseerd

Leden deelraad

GroenLinks
Noah Zeevenhoven
n.zeevenhoven@amsterdam.nl
		Neria Oostra		n.oostra@amsterdam.nl
D66
Jan Groot		
jan.groot@amsterdam.nl
		Pia Bruin		p.bruin@amsterdam.nl
PvdA		Max Joles		m.joles@amsterdam.nl
		Jasja Arian		j.arian@amsterdam.nl
VVD		
Bas van der Sande
b.van.der.sande@amsterdam.nl
		
Raphaël van Kraaij
r.van.kraaij@amsterdam.nl

Huurverhoging per 1 juli

Waar woont u als u ouder wordt?
Op 19 mei is er in de Oosterkerk een
informatiemarkt over Prettig & Veilig
Wonen. De markt begint om 14.00 uur.
Ouderen kunnen er workshops volgen,
meedoen aan activiteiten en informatie
krijgen over verhuisregelingen.
Meer informatie verschijnt binnenkort
op de website van stadsdeel Centrum.

www.amsterdamsebinnenstad.nl

Heeft u een NEE-NEE sticker,
maar wilt u wél 4x per jaar
de Binnenkrant ontvangen?
Maak dan uw eigen sticker.
Knip het plaatje uit
en plak het op uw brievenbus.
Heeft u géén brievenbus?
De Binnenkrant is ook digitaal te vinden op:
www.oudestadt.nl/archief-binnenkrant

Wel graag de
Binnenkrant

Disclaimer: De inhoud van dit blad is met de meeste zorg samengesteld.
Toch kan de informatie onvolledig of onjuist zijn.
De Binnenkrant sluit elke aansprakelijkheid dienovereenkomstig hierbij uit.
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De cijfers voor de huurverhoging in 2020
zijn nog niet definitief maar al wel vrij
duidelijk. Zoals elk jaar gaan de meeste
huren per 1 juli omhoog. Vooral in de
particuliere sector stijgt de huur fors,
want het optrekken van de huren gaat
onverminderd door. Bij corporaties wordt
de stijging beperkt, maar bij particuliere
verhuurders gaan veel huren weer 2,5 tot
4% harder omhoog dan de inflatie. Bij een
inflatie van naar verwachting 2,6% betekent
dit huurverhogingen van 5,1 tot zelfs 6,6%
voor de hogere inkomens. De maximale
huurverhoging voor onzelfstandige
woonruimte (kamers) is waarschijnlijk
4,1%. De definitieve cijfers worden in het
vroege voorjaar bekend gemaakt door het
ministerie. Zodra ze bekend zijn zullen we
de informatie op onze website actualiseren.
Veel geliberaliseerde contracten bevatten
een indexcijfer. Dan geldt dat en meestal
is het de inflatie, dit jaar naar verwachting
2,6%.
Bij corporaties mag de totale huursom niet
verder stijgen dan de inflatie (2,6%). In
Amsterdam mag dat een half procent hoger
zijn om investeringen in de woningvoorraad
te betalen. De huursom is het gemiddelde
van de huurverhoging van alle zittende
huurders. De verdere invulling verschilt per
corporatie en daarin is ook het overleg met
de huurderskoepel van belang. Dat overleg
wordt meestal in maart afgerond en dan zijn
de cijfers bekend. Het betekent wel dat de
ene huurder de maximale huurverhoging
kan krijgen en de andere geen. Corporaties
kunnen ook kiezen voor een lagere
gemiddelde huurverhoging, maar de kans
daarop in niet groot omdat het Rijk een
zware belasting heft op de huurinkomsten.
Deze zogenaamde verhuurdersheffing beter huurbelasting - is bijzonder omstreden
maar geldt nog wel gewoon. De grens voor
inkomensafhankelijke huurverhoging gaat
naar een bruto jaarinkomen van € 43.574.
Verder gaat per 1 januari 2020 de liberalisatiegrens omhoog van € 720,42 (2019) naar
€ 737,14.

Huurders met all-in huren opgelet. Als
huurder en verhuurder een totaalprijs zijn
overeengekomen, zonder uitsplitsing van
de netto huur en de bijkomende leveringen
en diensten, dan is er sprake van een all-in
prijs. Met een vrij simpele procedure bij
de Huurcommissie kan een uitsplitsing en
huurverlaging worden afgedwongen.
En dat geldt ook voor hoge all-in huren.
Dat oordeelde onlangs het Gerechtshof
in een beroepsprocedure die door een
verhuurder was aangespannen.
De wetgever vindt het onwenselijk dat all-in
huren bestaan. Zo hebben de regels voor de
jaarlijkse huurverhoging slecht betrekking
op de netto huurprijs. Op servicekosten mag
geen winst worden gemaakt.
Slechts de werkelijke kosten mogen aan de
huurder worden doorberekend. Uitsplitsing
is dus van belang, want anders worden de
kosten voor de bijkomende leveringen en
diensten ook jaarlijks mee verhoogd.
Uit het arrest van het Gerechtshof volgt dat
een all-in prijs nooit geliberaliseerd kan
zijn. Een huur-contract is geliberaliseerd
als de kale huurprijs aan het begin
van de huurperiode hoger is dan de
liberalisatiegrens. In 2020 is dit € 737,14.
Dus huurcontracten die in 2020 zijn
ingegaan met een kale huurprijs boven
€ 737,14 per maand zijn geliberaliseerd
(vrije-sectorhuur). Bij all-in huur is de
kale huurprijs niet bekend. Daarom is een
all-in huurcontract nooit een geliberaliseerd
huurcontract, ook niet bij hoge all-in huren.
Betaalt u ook een all-in prijs, vraag dan
advies aan stichting !WOON.

Bel of kom langs op ons spreekuur

Voor alle vragen over huren, wonen en
VvE aangelegenheden kunt u terecht op
het woonspreekuur.
elke woensdag van 14-17 uur
en van 19-20 uur
Recht Boomssloot 52
maandag t/m vrijdag 14-16 uur
dinsdagavond 19-20 uur
Elandsgracht 70
U kunt ons ook bellen op 020-523 0110
E-mail: centrum@wooninfo.nl
Website: www.wooninfo.nl

