
De BINNENK ANT
Jaargang 21Jaargang 21 Nummer 91Nummer 91 Herfst 2020Herfst 2020

Groot Waterloo Amstelveldbuurt    Leidse/Wetering       Buurt Zes

Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een Centrum voor 
Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum 
d’ Oude Stadt is van en voor bewoners die het 
woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen 
verbeteren. Loop binnen, mail of bel als u daar 
ideeën over hebt, of hulp nodig hebt. 
Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957. 
Onze ruimte staat ter beschikking voor 
bewonersgroepen en buurtinitiatieven.
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/

Openstelling Wijkcentrum d’Oude Stadt
Het wijkcentrum is open voor inloop op maandag t/m 
vrijdag van 13.30-17.00 uur.
Wij zijn altijd bereikbaar via email en telefoon. 
Voicemail wordt altijd beantwoord.

Zaalgebruik door bewoners
Wilt u onze ruimte gebruiken voor vergaderingen of 
bijeenkomsten? Dat kan 7 dagen in de week, zowel 
overdag als ‘s avonds. Bewonersgroepen, verenigingen, 
maatschappelijke organisaties enz.  zijn welkom.
Vanwege de Corona maatregelen is de capaciteit 
beperkt tot 7 deelnemers (met daarnaast een eventuele 
vrijwilliger). Vooraf reserveren moet. Daarvoor kunt u 
mailen naar wijkcentrum@oudestadt.nl

Voor alle bezoekers geldt
Kom niet binnen als u koorts of verkoudheidsklachten 
hebt. Respecteer de regels voor 1,5 meter afstand.
Volg instructies van de aanwezige vrijwilliger op.
Registreer uw contactgegevens als u langer dan 15 
minuten aanwezig bent.

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

Onafhankelijke uitgave van en voor bewoners van de vier buurten:

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
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70 werkstukjes gemaakt door
45 kunstenaars en ambachtslieden

www.roswithawitten.nl

Expositie 23 september tot 14 november
Ma t/m Vr 13.30-17.00 Kerkstraat 123

Beste redactie                                                           18 juni 2020
 Vanuit het stadsdeel zijn we druk aan het kijken hoe we omgaan 
met de buurtkranten nu deze niet meer binnen de sociale basis 
passen – en we dus geen juridische grond meer hebben om 
deze te verlenen. Hierover volgt nog een brief dat de subsidie 
die jullie ontvangen per 1 januari 2021 wordt stopgezet. 
Hoogstwaarschijnlijk komende week of die week erna.

Dit betekent niet dat we gaan stoppen met de buurtkranten in 
Centrum. We hebben besloten dat de gebieden hiervoor vanaf 
2021 inhoudelijk verantwoordelijk zijn. Dat betekent dat ik graag 
in de periode van september – december ergens een afspraak met 
jullie en de gebiedsmakelaar(s) ga inplannen om kennis te maken 
(in hoeverre dat contact er nog niet is). 
Ik blijf in ieder geval dit jaar nog verantwoordelijk voor de 
subsidie van 2020 en de financiering van de buurtkranten in 
2021. Hoe dit aangevraagd moet worden, horen jullie zo snel 
mogelijk. In ieder geval voor 1 oktober. Het is verstandig om 
de aanvraag wel voor te bereiden zoals jullie dit altijd doen, dus 
met begroting en activiteitenplan. Voor de aanvraag van 2021 
verandert er dus niet zo veel. Wel hebben de gebiedsmakelaars 
de opdracht in 2021 om samen met jullie te kijken naar 
eventuele overige inkomstenwerving of mogelijkheden om 
in kosten te besparen. Dit omdat we vanuit het stadsdeel een 
bezuinigingsopgave hebben.
Ik hoop dat ik u hiermee (voorlopig) voldoende te hebben 
geïnformeerd. In september neem ik contact op om een afspraak 
in te plannen.
Als u eventueel nog vragen hebt mag u me altijd mailen of bellen. 
Met vriendelijke groet,

Charlotte Azarhoosh
Junior projectleider
Stadsdeel Centrum

Ingezonden naar post@binnenkrant.nl

Toekomst Binnenkrant? Een nieuw begin?
Schrijft u mee? Van harte welkom!

Vrije vrolijke geluiden blijven zeker vandaag nodig.



2 Groot Waterloo

Bewonersraad Groot Waterloo
met Bewonersraad Nieuwmarkt
Donderdag 10 september & 8 oktober

20.00-23.00 uur
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52

Iedereen is welkom
www.bewonersraad1011.amsterdam

Tussen Zwanenburgwal, Amstel, 
Nieuwe Herengracht, Oosterdok 

en Oude Schans

September   2 , 10 ,  12 Monumenten, 15 Prinsjes, 17 , 19 Rosh Hashanah, 22 Herfstpunt, 24 , 26 Buren   Oktober    1 , 4 Dieren, 

Huis De Pinto
Sint Antoniesbreestraat 69

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

maandag t/m vrijdag van 13:30 tot 17:00 
en zaterdag van 13:30 tot 17:00 uur 

https://huisdepinto.nl/ 
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Nog tot 15 november
Fototentoonstelling Am I an Ornament?

Ontdek de betekenis van het Amsterdamse ornament nu 
en in de toekomst en wat gebeurt er als studenten van de 

Academie van Bouwkunst losgelaten worden in het depot 
van Monumenten en Archeologie vol met ornamenten, 

bouwfragmenten en puin? 

www.arcam.nl

Huis De Pinto heeft de deur weer geopend voor publiek 
met inachtneming van de anderhalve meter afstand tot 
de medemens. Iedereen is (in kleine getale) welkom. 
In de benedenruimtes kunnen maximaal 15 personen 
tegelijkertijd aanwezig zijn.

Voorlopige openingstijden:
Iedere maandag t/m zaterdag van 13:30-17:00
zijn de ontmoetingsruimte en leeszaal geopend 
voor publiek en kunnen mensen langskomen 
bij onze ruilbibliotheek of om te studeren.

Foto Sanne Courprie

In november en december speelt Beate weer in Amsterdam 
20 november 18.30u en 21.00u– alBahr Mare Nostrum
Cappella Amsterdam neemt je mee naar de kusten van de 
Middellandse Zee en laat horen hoezeer de verschillende 
muzikale tradities rond deze zee met elkaar verbonden zijn. 
In die regio mengen zich klanken uit de Arabische muziek, 
de Balkan, het Midden-Oosten en de jazz.
www.musicinthemaking.nl         www.muziekgebouw.nl

Eli Content (1943) maakte voor de zolder van 
het Kindermuseum een Droombos vol gekke en 
clowneske figuren. Een bos waar geheimzinnige 
geluiden klinken en waar bomen, dieren en 
mensen zo verbonden zijn dat je bijna niet ziet 
waar de een ophoudt en de ander begint. 
Hij liet zich voor dit Droombos inspireren door 
de grote wandschilderingen die Marc Chagall 
maakte voor het Joods Theater in Moskou. Waar 
Chagall de figuren schilderde, maakte Content zijn 
figuren van karton en beschilderde ze daarna. In de 
wondere scheppingswereld van Eli Content gaat 
je fantasie vanzelf stromen en dat is precies de 
bedoeling. 
Kinderen kunnen in het atelier droomfiguren 
van afvalkarton maken en deze in het Droombos 
ophangen. Voor wie liever schrijft is er een 
schrijfplek om een droom aan het bos toe te 
vertrouwen.

https://jck.nl/nl/tentoonstelling/droombosOp 31 juli was het slotconcert van dit nieuwe muziekstuk, 
een hoopvol geluid voor iedereen.           Heel hartelijk dank daarvoor, Beate!.          CTvM

CTvM 2020

Mozes en Aäron kerk - Waterlooplein

Kees ijzer

https://www.youtube.com/watch?v=CuEyg-D0wgg

Moderne dans voor iedereen van 60 tot 100

Dit seizoen wordt er gedanst onder strikte protocollen om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Kleinere 
groepen om 1,5 meter afstand te kunnen garanderen, kortere 
lessen om ventilatie en hygiene te kunnen waarborgen. 
We doen er alles aan om toch te kunnen blijven dansen en 
lichaam en geest gezond te houden.

Moderne dans bij Dance Connects is dans, lekker swingende 
muziek, actief bezig zijn, je creativiteit en fantasie 
aanspreken en bovendien buurtgenoten ontmoeten. 
Met of zonder ervaring, met of zonder beperking, iedereen 
kan meedoen en is vanaf 7 september welkom in Studio 
Vredenburgh en Wladimir Dance Studios

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

Studio Vredenburgh, Vredenburghersteeg 31-35
Elke maandag 13:30-14.30, 15.00-16.00, 16.30-17.30, 
           18.00-19.00, 19.30-20.30, 21.00-22.00 

Wladimir Dance Studios, Lijnbaansgracht 166
Elke dinsdag 10.00-11.00, 11.30-12.30, 13.00-14.00
Elke donderdag 13.00-14.00 en 14.30-15.30

www.danceconnects.nl

Opgeschort ivm Corona

Concept wijzigingen EVENEMENTENBELEID en APV
Inspraak mogelijk tot en met 10 september
1. Wijziging in de APV m.b.t. eendaagse evenementen 
waarvoor geen vergunning nodig is.
2. Wijziging in een aantal lokatieprofielen
3. Vaststellen van een handhavingstrategie evenement
Kijk zelf naar de lokatieprofielen in uw buurt. Om te zien 
wat er verandert volg de link in het artikel om het nieuwe 
profiel te zien, voor de oude zie de lokatieprofielen 2017 in 
het archief van d’Oude Stadt.

Uw zienswijze wordt meegenomen in de verdere 
besluitvorming.                    www.amsterdam.nl/inspraak

De Open Monumentendag gaat dit jaar door. Op 12 en 13 
september viert Amsterdam deze dag. Wel wat anders dan 
anders. Alleen de grote, ruime monumentale panden zijn 
open voor bezoekers. En er zijn 9 fiets- en wandelroutes 
uitgestippeld, elk met een ander thema. Met een hoofdrol voor 
bijzondere details aan gevels, straten en bruggen.

De 9 routes geven bezoekers een blik op bijzondere architectuur en 
kunst en bouwkundige details aan gevels, straten en bruggen. 
Zoals glas-in-lood. Of een beeldhouwwerk, of mooi metselwerk. 
Grote ontwerpen en kleine details die er altijd al waren, maar 
waarvoor je nooit de tijd nam om bij stil te staan. 
Ze passen bij het thema van dit jaar: Goed geschoold.

Beelden en bruggen
Monumentale schoolgebouwen ziet u op de Scholing in Zuidroute. 
Beelden van stadsbeeldhouwer Hildo Krop (1884-1970) komen 
voorbij in Bruggeheimen, de Vakmanschapsroute en de Nautische 
route. Meer routes zijn Oud Joods Amsterdam, Amsterdamse 
Kennisinstituten, Teekenroute, Brouwmeestersroute en de route 
Meesterschilder Jacob de Wit. Het werk van deze meesterschilder 
is te zien in grachtenhuizen en het Paleis op de Dam.

Ruime panden bezoeken
De 34ste Open Monumentendag is aangepast vanwege het 
coronavirus. De routes komen ook langs mooie monumenten, 
waarvan u sommigen kunt bezoeken. De ruime panden, waar 
eenrichtingsverkeer mogelijk is. 
Reserveren voor het bezoeken van deze monumenten is verplicht.

CTvM 2015

Amsterdam kreeg afgelopen Juli een prachtig en 
uniek muziek initiatief kado: Music in the Making.
Harpiste Beate Loonstra speelde een maand lang iedere dag 
van 12 tot 16 uur gratis in de Mozes en Aäron kerk. 
In een 1 op 1 ontmoeting kon je haar een verhaal vertellen 
waarop zij geïnspireerd voor jou een harp onder de riem 
speelde. 
Ik vroeg om een compositie voor hartelijke menselijke  
begaanheid bij de ambtenaren die over bewoners-subsidies 
beslissen zoals steun aan wijkcentra en buurtkranten. Ik was 
op weg een zienswijze daarover te posten in de Stopera.
Haar compositie was een hartverwarmende en blijvende 
inspiratie. Haar klanken klonken als een vuurtoren in de 
woelige Ambtelijke Zee van Misverstanden over wat nou  
een bewoners- en natuurvriendelijke stad nodig heeft. 
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P H O E N I X X X 

expositie nog tot 19 december
in de vitrines in de Sint 

Antoniesbreestraat

Zoals een feniks herrijst uit zijn as, zo brengt Piet Caarls de 
hoezen van afgedankte langspeelplaten weer tot leven. 
Piet scheurt en kleurt, borduurt met garen en kralen, tekent 
en verft. Met zijn werk vervaagt de lijn tussen fashion-
design en kunst, tussen street-art en galeriewerk.
Een kort filmpje over deze expositier: 

https://youtu.be/hzueveBFCmU
Voor een interview met Piet Caarls: 

www.kunstencultuurcentrum.nl/interview

Bij deze expositie verschijnt een boekje (€ 15,00 ex verzendkosten) 
waarin alle werken uit de expositie zijn opgenomen. 
Te bestellen bij: info@kunstencultuurcentrum.nl 
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in op 
onze nieuwsbrief die een paar keer per jaar verschijnt: 

https://kunstencultuurcentrum.nl/contact-en-nieuwsbrief

Op vrijdagmiddag 18 september worden de 
Geveltuinenprijzen voor 2020 uitgereikt.

Wie heeft dit jaar de mooiste geveltuin? 
Welke straat verdient de straatgeveltuinenprijs? 
Wie maakte het groenste dak op zijn woonschip? 
Welke ondernemer heeft zijn/haar buurtbedrijf 

het groenste aanzien gegeven? 
Wie wordt Geveltuinier van het Jaar? 
En bovenal: Wie wint de Auke Bijlsma 

Geveltuinenprijs 2020? 

Een enthousiaste en deskundige jury is weer een jaar 
lang door de buurt gelopen spiedend naar elk stukje 
groen langs de gevels en heeft haar keuze gemaakt.

In verband met de coronamaatregelen is de uitreiking dit 
keer in de Zuiderkerk. Iedereen is daar welkom vanaf half 
zes. De prijsuitreiking begint stipt om zes uur. 
Wij zijn heel blij dat de Zuiderkerk het mogelijk maakt dit 
jaarlijkse feest voor de groenliefhebbers door te laten gaan.

De Auke Bijlsma Geveltuinenprijzen voor de allermooiste 
tuinen in de buurt worden, als ieder jaar, door een 
lokale beroemdheid uitgereikt. De bijeenkomst wordt 
gepresenteerd door Sandra Rottenberg en de prijzen 
worden uitgereikt door Marleen Stikker van De Waag 
Society.

U bent allen van harte uitgenodigd om de prijsuitreiking 
met ons te komen vieren met een hapje en een drankje. 
In verband met de coronamaatregelen en de daarmee 
samenhangende voorbereidingen willen we buurtbewoners, 
die van plan zijn te komen, vragen zich wel tijdig aan te 
melden bij Monique Pheijffer, mpheijffer@dock.nl, 
tel. (020) 6264002. 
Bij binnenkomst wordt - ook in verband met 
coronamaatregelen - gevraagd een presentielijst te 
ondertekenen.

Cliff

foto’s  Gerrie van Heun

De Zuiderkerkstoren is weer open tot 31 oktober 
Maandag t/m zondag van 9.00-20.30 uur.

(dinsdag gesloten)
Ga mee op een rondleiding met onze super leuke gidsen!

Prijs € 9,- p.p. kinderen vanaf 6 jaar  
Reserveren via  info@westertorenamsterdam.nl

In tijden van coronamaatregelen, toen iedereen binnen 
bleef en de straten veel leger waren dan ervoor (en erna), 
kwam de natuur in de buurt tot grotere bloei dan ooit. Het 
is Amsterdammers niet ontgaan dat de lucht zonder veel 
verkeer gezonder is en het water in de grachten schoner. 
Bewoners krijgen meer tijd voor groen in hun omgeving. 
De gemeente draagt bij door beschadigde kademuren 
tot verboden gebied voor auto’s te verklaren en de 
parkeerplaatsen op die plekken te vergoenen. De stenige 
ruimtes, die kademuren met parkeerruimte traditiegetrouw 
zijn, zijn nu aantrekkelijke, open stukken met bloeiende 
planten. Deze tijdelijke maatregel – groen in plaats van 
auwto’s - wordt door bewoners zeer gewaardeerd.

Cliff

Twaalfde Auke Bijlsma Geveltuinenprijsuitreiking 2020

https://bellmoods.com/boudewijn-zwart/columns/
Verhalen van beiaardier Boudewijn Zwart

Oosterkerk
Een greep uit het programma

De enige 
kerktoren 

in Amsterdam 
die nu open is voor

beklimming

Jong Talent
dinsdag 1 september 20:00-21:00 uur
Alice Allegri  fluit  & Hendrik Müller  contrabas
Zij brengen ze klassieke en moderne muziek samen, jazz en 
volksmuziek.

Furor Musicus – De Vaardige Violist
vrijdag 4 september 20.00-21.00 uur
zaterdag 5 september 14:00-15.00 uur
zaterdag 5 september 16:00-17.00 uur
Antoinette Lohmann  violino piccolo, viool, altviool, klompviool
Jörn Boysen  klavecimbel, boerenlier, kistegitarre
María Sánchez Ramírez  violoncello, bumbass
Met werken van de Duitse componist Johann Fischer (1646-1717).

 
Liefdesliederen
zaterdag 19 september 15:00-16:00 uur
Helena van Heel  mezzosopraan & Naomi Tamura  piano

Jong Talent
dinsdag 6 oktober  20:00-21:15 uur
Víctor Naranjo  Piano

Ébeno Duo
 vrijdag 16 oktober  14:30-15:15 uur
Michela Zanoni  harp & Erick Steven Rojas Toapanta  klarinet

Het is alleen mogelijk de Oosterkerk te bezoeken 
met een reservering.              www.oosterkerk-amsterdam.nl/



     Henry Ford              Of je denkt dat je iets kan of niet kan, je hebt gelijk.
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De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52

020 - 626 4002
www.dock.nl /locaties/boomsspijker/

Binnenk

Landelijke Opschoondag zaterdag 19 september 
De Landelijke Opschoondag is hét moment voor inwoners, 
ondernemers, verenigingen, sportclubs en scholen om samen 
de omgeving 100% zwerfafvalvrij te maken. “Het is een dag 
die verbroedert en mensen bij elkaar brengt”, aldus Helene van 
Zutphen, directeur van initiatiefnemer NederlandSchoon. “Laten 
we dit jaar samen opgeruimd de herfst ingaan.”

www.nederlandschoon.nl 
www.supportervanschoon.nl
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Extra toezicht: bijna 300 boetes 
in een week voor dumpen afval
In een week tijd hebben speciale toezichthouders de adressen 
van bijna driehonderd Amsterdammers achterhaald die op een 
verkeerde manier hun afval hebben aangeboden. 
Ze hebben daar boetes voor gekregen. Het gaat in veel gevallen 
om mensen die afval naast de daarvoor bestemde ondergrondse 
containers hebben geplaatst.

De gemeente Amsterdam wil met de nieuwe aanpak afval op straat 
tegengaan. De toezichthouders gaan samen met schoonmakers 
en vuilnismannen naar de plekken waar vaak vuilnis naast de 
containers ligt. Dat afval wordt doorzocht in een poging om een 
adres te achterhalen, bijvoorbeeld op de doos van een bestelling.
“Dit is de eerste week van het project,” aldus de woordvoerder van 
wethouder Laurens Ivens. “We verwachten dat het aantal boetes de 
komende weken gaat oplopen.

Het Parool 23 juli

Afvaldumpers nu massaal aangepakt
Het Amsterdamse offensief tegen afval dat naast containers is 
geplaatst, levert niet alleen veel boetes op, maar brengt ook 
woonfraude aan het licht. Inmiddels zijn 2411 huishoudens betrapt. 
“Een koppel handhavers schrijft soms € 1.000 per dag aan boetes, 
financieel gezien verdienen zij zichzelf dus terug”, zegt Ivens

Het Parool 13 augustus

Begin een proef met cameratoezicht 

Geachte leden van de gemeenteraad,
Hiermee wenden wij, bewoners van Centrum, ons tot u 
met een hardnekkig overlastprobleem: vervuiling rondom 
afvalcontainers en op andere dumphotspots. 
Het stadsdeelbestuur heeft geen oplossing. 
Dit probleem speelt ook in andere stadsdelen. Wij verzoeken u 
daarom ons voorstel voor een oplossing over te nemen.

Situatie-/probleemschets
Bij de helpdesks in de stadsdelen komen regelmatig meldingen 
binnen van Napolitaanse vuilnisbergen rondom de bovengrondse 
of ondergrondse afvalscheidingscontainers. De meldingen zijn 
afkomstig van bewoners, voorzien van foto’s en worden vaak ook 
op de sociale media gepost.
Het probleem speelt op diverse locaties in de binnenstad: 
Kerkstraat/hoek Vijzelstraat, Nes/hoek Pieter Jacobszstraat, 
Haarlemmer Houttuinen, Eenhoornsluis, Nieuwmarkt ter hoogte 
van Kloveniersburgwal 1, Nieuwe Zijds Kolk, Elandsgracht, 
Oudeschans, Jodenbreestraat, enz. enz.
De oorzaken: volgens onze observaties ontstaat dit probleem 
rondom ondergrondse containers voor glas, papier en plastic als 
deze vol zijn. Bij de bovengrondse containers is daarnaast een 
belangrijke oorzaak de onoverzichtelijke opstelling.

Lees meer op 
https://www.oudestadt.nl/big-boa-is-watching-you/

Raadsadres 23 juni

Nieuwe afvalregels voor bedrijven en bewoners in Centrum

U kunt tot en met 24 september reageren op de 
conceptwijzigingen Uitvoeringsbesluit Centrum 2020.

De belangrijkste punten zijn:
•    Bedrijven met een afvalcontract gaan hun afval straks alleen
      nog ’s ochtends aanbieden, van 6.00 tot 11.00 uur.
•    Buiten de nieuwe aanbiedtijden (06.00-11.00 uur) mag 
      bedrijfsafval alleen nog van binnenuit worden ingezameld.
•    Containers moeten voorzien zijn van de contactgegevens van 
      de inzamelaar én van het bedrijf dat het afval aanbiedt. 
      Zo kunnen we het dumpen van bedrijfsafval beter handhaven.
•    Papier en karton mag alleen nog gebundeld worden 
      aangeboden, zodat er minder zwerfafval ontstaat. 
      Dit geldt voor zowel bewoners als ondernemers.
•    Bedrijfsafval dat niet in een gesloten zak of container past, 
      is grofvuil. Dit moet apart worden ingezameld. 

https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/
publicatie/inspraak/centrum2020 

De schoolvakanties zijn alweer bijna voorbij. 
We wachten het Corona nieuws van het kabinet 
af. Hoe zal het najaar verlopen? We weten het nog 
niet. Daarom kunnen we ook nog niet zeggen of alle 
activiteiten kunnen doorgaan dit najaar. 
Maar we gaan het proberen. 

De Boomsspijker is weer open van 9.00 tot 22.00 uur 
doordeweeks, in de weekenden van 9.00 tot 15.00 uur. 
We zijn open voor koffie en thee, computer, en voor al uw 
vragen. Er zijn DOCK medewerkers aanwezig. 
De Boomsspjjker is dagelijks telefonisch bereikbaar via 
020-6264002.

De Boomsspijker is aangepast aan de anderhalve meter 
afstand, activiteiten kunnen plaatsvinden met inachtneming 
van de Corona preventie maatregelen (afstand, maximum 
aantal mensen in ruimtes, geen grote bijeenkomsten). 
Alles binnen de RIVM voorschriften.

Heeft u hulp nodig? Of een vraag over of idee voor de 
buurt? Laat het ons dan weten dagelijks 9-17 uur via ons 
algemene hulpnummer, 088-8555115. 

Vanwege het Coronavirus gaan het Pluspunt en Financieel 
Café in de Boomsspijker niet door. U kunt wel op afspraak 
langskomen voor Pluspunt in ons andere buurthuis, de 
Witte Boei, op donderdagen 9.30-11.30 uur. 
U kunt een afspraak maken via ons algemene hulpnummer, 
020-5573338 (CentraM), of mailen via info@centram.nl.  

Het woonspreekuur in de Boomsspijker is weer begonnen, 
op woensdagmiddag tussen 14.00-17.00 uur, u kunt gewoon 
langskomen. Op andere tijden of voor een afspraak kunt u 
bellen naar 020-5230110 of mail centrum@wooninfo.nl 

We willen vanaf woensdag 2 september om half 1 weer 
wekelijks lunch gaan serveren, soep en een broodje, 
allen op reservering. Soep of broodje voor € 1,50, soep en 
broodje € 2,50 pp. Maximaal 12 personen.

We kunnen nog niet voor grotere groepen koken, maar we 
willen wel graag ons buurtrestaurant uitproberen met 
Corona afstand. We eten op vrijdag 4 september om half 
7  Italiaans, Napolitaanse stijl (Sopranos)! Waarschijnlijk 
maximaal 12 volwassenen, 4 kinderen.

U moet voor lunch en restaurant reserveren via de 
Boomsspijker, 020-6264002, of email Pim van Galen 
pvgalen@dock.nl.  

Repair Café op afspraak
In de Boomsspijker was er de laatste maanden geen 
Repair Cafe op de 1e maandag van de maand. Er zijn wel 
reparateurs beschikbaar die een-op-een reparaties willen 
doen. Hebt u een defect apparaat, meld u dan bij bij 
Monique Pheijffer, via mpheijffer@dock.nl.  Vermeld 
uw naam en telefoonnummer, en het soort apparaat dat 
gerepareerd moet worden. Want weggooien is zonde!
Zoals het er nu naar uit ziet, zijn we op maandagmiddag 7 
september tussen 13.00-15.00 uur weer open voor inloop.

Regentonactie met 50% korting
Voor buurtbewoners van de binnenstad houdt Stichting 
DOCK een inkoopactie voor een regenton in samenwerking 
met Tonnellerie Den Oude uit Soest. Hierdoor kun je een 
ton kopen van maximaal 150 Euro kopen met 50% korting.
Met een regenton in je (gevel)tuin heb je water bij de 
hand om aan je planten te geven. Bovendien draag je met 
een regenton bij aan een ‘rainproof’ stad: tijdens flinke 
regenbuien stroomt er door jouw regenton minder water 
direct af naar het riool en tijdens droge periodes ben je 
voorzien van water voor de planten.

Doordeweekse activiteiten 

• Het Creatief schrijven met de typemachine, met schrijver 
Martyn V. Halm begint waarschijnlijk ook weer in 
september, op donderdagen 11.00-13.00 uur. 
 
• De donderdag Maak en Vermaak met naald en draad 
met Andrea Palm, begint hopelijk ook weer in september.

• De tweede donderdag van de maand is de Bewonersraad 
Nieuwmarkt/Groot Waterloo. Alle buurtgenoten zijn 
welkom om mee te beraadslagen over het wel en wee van 
de buurt. 

• Het Psychiatrie Café begint weer ijs en weder dienende 
op 25 september, informatie en opgeven via Dini Glas van 
SCIP via dini@scipweb.nl.

Vrijwilligers gezocht:

• voor het ophalen en weg brengen van voedselbank-
pakketten van de voedselbank op vrijdagmiddag. 
Dat kan met de fiets, het OV of de auto. 
De ophaallocatie is op de Marnixstraat, het eten wordt 
gebracht naar bewoners in Centrum Oost.

• we zoeken ook vrijwillige beheerders voor op zaterdag en 
zondag. We zoeken mensen die zelfstandig mensen kunnen 
opvangen (en misschien ook toevallig Russisch en/of 
Engels spreekt). De diensten zijn overdag en er is een kleine 
vergoeding mogelijk.

Als u interesse hebt, neem dan contact op met Arlinie 
Verburg via averburg@dock.nl.   

Heeft u nieuws of een oproep voor de buurt? Wilt u uw 
buurtactiviteit in de nieuwsbrief vermeld zien? 
Schroom niet en mail naar pvgalen@dock.nl. 

Opgeschort ivm Corona



                                    Alles heeft zijn tijd: Relaties, geld, gezondheid.   Vraag je astrologe hoe laat het is. Zij kan het lezen in je horoscopen.          SophieChaldean@live.nl   
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Subsidie perikelen

Waarom moeten wij
opeens verdwijnen?
Op 3 juli ontving wijkcentrum d’Oude Stadt een brief 
van het subsidiebureau dat de gemeente voornemens 
is onze subsidie te beëindigen. Op dit voornemen kon 
binnen 2 weken na dagtekening (1 juli) een zienswijze 
ingediend worden. Dat heeft het dagelijks bestuur van 
d’Oude Stadt op 14 juli gedaan.

Het bestuur had eind juni in een gesprek met de subsidie 
ambtenaar al te horen gekregen over dit voornemen. Een 
korting van 40% in 2021, nog eens 40% in 2022, en de 
laatste 20% in 2023. Een bezuiniging zou ons niet verbaasd 
hebben (de coronacrisis), maar dit viel ons wel heel rauw 
op het dak. De brief van 1 juli bevestigde het voornemen, 
maar gaf geen andere motivering dan dat er minder geld 
beschikbaar is voor de “Sociale Basis” (de pot waaruit 
de subsidie komt). De uitwerking van die afbouw van de 
subsidie is al binnen een jaar funest voor de organisatie. De 
subsidie is alleen voor de huisvesting, en op deze manier, 
zonder een alternatief, kan volgend jaar zomer de huur al 
niet meer betaald worden.

Zienswijze
Het bestuur diende dinsdag 14 juli bij de gemeente een 
zienswijze in op het voornemen. d’Oude Stadt heeft een 
jarenlange subsidierelatie met de gemeente. Daarom acht het 
bestuur van d’Oude Stadt zeer goede gronden aanwezig dat 
dit voornemen geen doorgang kan vinden en vertrouwt erop 
dat gezocht wordt naar andere oplossingen. De zienswijze 
eindigt met het voorstel om eerst met elkaar in overleg gaan 
alvorens het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Centrum 
een definitief besluit neemt.

Een gesprek naar aanleiding van onze zienswijze zal 
binnenkort plaatsvinden.

•      Mevr. A. Okhuizen
Het zou heel mooi zijn om ze een plek te geven in de plint 
van het stadhuis. Er moest ook een invulling komen met 
een sociale functie  Nu wij al een tijd niets meer vernomen 
hebben van Amstel 1 in de plint van het nog te verbouwen 
stadhuis, is er misschien wel weer ruimte.
o Wijkcentrum d’ Oude Stadt
Wij hebben ons in 2018 opgegeven voor de invulling van 
de plint, omdat er naast winkels ook ruimte zou zijn voor 
maatschappelijke initiatieven. Wij hadden een plan om de 
ruimte te delen met bewonersgroepen en -organisaties. 
De verdeling van de ruimtes was toen al (en nog?) in handen 
van een commerciële partij, en de gemeente bemoeide zich 
er niet mee. Wij werden afgewezen. 
We vermoeden ook dat de (onder)huur voor de 
subsidieverlener te hoog zal zijn geweest.
Dat commerciële plan schijnt nu toch echt van start te gaan: 
“leuke winkeltjes” en horeca. Wel is er door de gemeente 
een “huis van de stad” gepland. Waar iedereen initiatieven 
kan komen ontwikkelen. Maar ook dat gaat nog lang duren 
en of d’Oude Stadt daar een vaste plek kan vinden? 

•     Dienie Meijs (red. krant Jordaan&GoudenReael)
Ook Wijkcentrum JordaanGoudenReael heeft een dergelijke 
brief ontvangen. Het voortbestaan van de papieren wijkkrant 
is onzeker en daarmee ook de digitale versie. Waarin zoveel 
informatie over de buurt te vinden, waaronder de informatie 
over de activiteiten van de organisaties in het Huis van de 
Buurt en Reel.
o wijkcentrum d’Oude Stadt
Wij hebben begrepen dat er voor de buurtkranten een 
ander subsidiepotje wordt gezocht, en dat er in het najaar 
gesprekken hierover volgen. De buurtkranten zouden direct 
gaan vallen onder de “gebieden”. Je kunt je afvragen wat er 
dan overblijft van de onafhankelijkheid.

•      Renée van der Haar
wat kunnen we hier aan doen, een petitie starten????
o Wijkcentrum d’ Oude Stadt
We moeten eerst wachten op de reactie op onze zienswijze. 

De gemeente wenst tijdens de jaarwisseling een 
afsteekverbod van vuurwerk door particulieren. 
Professionele vuurwerkshows met vergunning 
blijven wel toegestaan. 
Een inspraakreactie (zienswijze) over het voorgenomen 
afsteekverbod kan nog tot en met 6 september.
• U kunt uw reactie mailen naar inspraak.apv@amsterdam.nl 
of indienen via www.amsterdam.nl/oudennieuw.
• Het is ook mogelijk uw reactie per post te sturen. 
Dat kan naar:

Gemeente Amsterdam
Projectgroep viering oud en nieuw 20/21

Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM

Centrum Begroot
Bewoners verdelen € 500.000

Winnende plannen bekend op dinsdag 8 september

https://centrumbegroot.amsterdam.nl/

SOOP is (weer) open! 
SOOP, hét ontmoetingscentrum voor & door ouderen aan 
de Nieuwe Kerkstraat 124. 
Van maandag t/m vrijdag 11.00 – 17.00 uur zijn wij open 
voor een kop koffie, thee of fris; veel activiteiten en 
cursussen of gewoon een krantje lezen, praatje maken.
Zelf een idee of initiatief?  SOOP is er ook voor jou.
De maandelijkse (buurt)borrel is populair. Er zijn 
regelmatig filmvertoningen, lezingen en meer. Kom 
gerust eens langs op bijvoorbeeld de donderdag- of 
vrijdagmiddag rond 16.00 uur. Iedereen is welkom, met 
corona richtlijnen wordt goed rekening gehouden. 
PS: Ouderen? Hoe oud kan je zijn? Hoe jong kan je zijn? 
Vanaf circa 55 jaar, dat is het idee. 

https://www.soopnet.nl/

Zondag 13 september herfstmarkt 
in het Sarphatipark van 12.00 tot 17.00 uur!

NATUUR- & MILIEUMARKT met o.a.:

• Bettina Bakt met de lekkerste biologische taarten 
   en koekjes
• Bio-Kultura biologisch tuinieren met aarde en compost
• Corina schildert bloemen & planten
• Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam 
• Groen Gemaal ecologisch plantenruilcentrum
• Handgeplukt en onbespoten kruidenproducten
• Kwekerij Jan Neelen met biologisch gekweekte vaste
   planten en vooral tuingeraniums
• Kwekerij van Houtum met biologisch gekweekte vaste 
   planten
• Natuur&Milieuteam Zuid groene organisatie
• Opentuinendag De Pijp bezoek de verborgen parels 
   van De Pijp of doe mee met jouw tuin
• Rainproof help Amsterdam regenbestendig te maken
• Schone Pijp werkt! Ook voor groen
• Stadshout Amsterdam geeft Amsterdamse bomen 
   op duurzame wijze een tweede leven in eigen stad
• Stichting Eigen Krachtvoer natuurlijk voor minima
• The Tree Climbing Company recreatief en professioneel
   boomklimmen
• Tonnellerie Den Oude met regentonnen en handpompen.
• Toos Tuin hovenier, compostmeester en permacultuur
• Vrijwilligers Centrale Amsterdam
• Watertuinen De Pijp 180 drijvende tuinen 
   in de Boerenwetering
• Wijkcentrum De Pijp 
   Advies, kennis 
   en ondersteuning 
   van bewoners 
   en ondernemers 
   in De Pijp

WONINGRUIL ABCOUDE<__>AMSTERDAM CENTRUM
Gezocht: sociale huurwoning rondom in centrum Amsterdam 
voor 1 persoon. Minimaal 2 slaapkamers, balkon, berging. 
Max huur 710 euro exclusief. 
Oostelijke / Westelijke Eilanden, Oosterpark, Plantagebuurt, 
Nieuwmarkt, de Pijp, de Jordaan, Westerpark, Oud-Zuid, Oud-
West, Westerpark, de Baarsjes. (en nergens anders!)

Aangeboden: mooie eengezinswoning hartje Abcoude.
voor minimaal 2 personen. Ruime woonkamer met keuken, 
3 slaapkamers, badkamer, ruime zolder (evt 4e kamer), 
grote, mooi aangelegde voor- en achtertuin.  
Max sociale huur 737 euro exclusief.
Meer info  www.woningruil.nl     Advertentienummer: 524095

Reacties naar: henrivanpoll@gmail.com 

Als we niets doen is De Pijp 
op 1 januari 2021 haar 

Wijkcentrum kwijt.
info@wijkcentrumdepijp.nl
www.wijkcentrumdepijp.nl

Waar is deze steen te zien?

Oplossing pagina 15

Vaarverkeer aan de voet van de Montelbaan
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Buurtraad Amstelveldbuurt e.o.
Bijeenkomst maandag 21 september 19.30 uur.

De Tweede Uitleg, Nieuwe Looiersstraat 29
Voor agenda,verslagen en berichten zie:

amstelveldbuurt.wordpress.com

Tussen Amstel & Vijzel
Frederiks & Rembrandtplein 

Noorder & Den Texbuurt
Munt & Weteringcircuit

     Edgar Cayce            We zijn op Aarde gekomen om Geduld te begrijpen. 

75 jaar in de Utrechtsedwarsstraat
Deel 3 Veranderingen

Zoals normaal is, op ieder niveau van het leven, hebben 
er, óók in de Utrechtsedwarsstraat en omgeving, veel 
veranderingen plaatsgevonden gedurende de 75 jaar 
dat ik er woon. Het zijn er zóveel dat ik een keuze zal 
moeten maken en me beperken tot degene die mij het 
meest geraakt hebben. Sommige zijn positief, andere 
minder, sommige betreur je nog steeds, aan andere heb 
je je snel gewend gemaakt.

Een van de eerste grote veranderingen die ik me herinner 
was de sloop in 1961 van de prachtige Galerij aan het 
Frederiksplein die deel had uitgemaakt van het “Paleis 
voor Volksvlijt” dat daar pronkte totdat het door een brand 
verwoest werd. De Victoriaanse huizen er omheen en de 
Art-Nouveau Galerij die rondom de tuin van het Paleis was 
gesitueerd bleven gespaard en werden nog altijd bewoond, 
zoals ook de winkeltjes in de Galerij nog veelal in gebruik 
waren.

M’n allereerste herinnering aan de Galerij en de Paleistuin 
waren de momenten dat ik mee mocht met m’n moeder die 
daar vaak ging dansen bij het Grandcafé “Het Paleisterras”. 
Dat café lag op de hoek van het Frederiksplein en het 
Westeinde en had ’n groot terras en een betonnen dansvloer 
op de plek waar de tuin van het Paleis was geweest. 
Er speelde in de zomer ’n orkest “life” dansmuziek en 
rondom de dansvloer hingen lichtjes in de bomen. 
Het geheel straalde ’n Franse, Parijsachtige sfeer uit en ik 
weet dat ik, alhoewel nog erg klein, daar enorm van genoot.

Het is me nog altijd een raadsel hoe het mogelijk is geweest 
om z’n mooie historische plek te vernietigen om daar dat 
monster van de Nederlansche Bank te kunnen neerzetten. 
Het wordt door mij en vele anderen nog altijd gezien als de 
grootste blunder die de Amsterdamse gemeenteraad op het 
gebied “slopen en bouwen” heeft gemaakt, hoewel er in die 
tijd geen gebrek was aan blunders in die categorie. De ene 
na de andere unieke plek in de stad verdween om meestal 
plaats te maken voor bijzonder lelijke nieuwbouw.

Ook aan onze straat heeft de tand des tijds behoorlijk 
geknabbeld en hebben er in de loop der jaren grote 
veranderingen plaatsgevonden. De marskramers-
voddemannen en de schillenboer verdwenen al in de jaren 
50 uit het straatbeeld en daarna was het de beurt aan de 
kleine winkels en bedrijfjes, Ome Jan de groenteman, 
meneer Dullemond de melkboer, de timmerman, de 
smederij en de koffiebranderij op de Amstel. 

In sommige panden werd nog geprobeerd een doorstart 
te maken b.v. een winkel van “de Spar”, maar binnen 
enkele jaren bleken alleen de restaurants een mogelijkheid 
van bestaan te hebben en te behouden tot op de dag van 
vandaag. Alleen de fietsenstalling bleef bestaan, alhoewel 
niet meer in handen van de fam. Koenders. 

De overige winkels in onze straat evenals in de 
Utrechtsestraat en andere omliggende straten, vielen één 
voor één langzaam ten prooi aan de opkomst van “de 
Supermarkt”. Dat de Gemeente toendertijd niet over genoeg 
“lange termijn denken” beschikte is te betreuren want het 
heeft het authentieke Amsterdamse straatbeeld veranderd 
in die van een “eenheidsworststad”zoals ze tegenwoordig 
overal te vinden zijn.

De meest discutabele sloop die onze straat en een deel van 
de Amstel en de Prinsengracht betrof was het haast beroemd 
geworden “Gat aan de Amstel”. Victoriaanse huizen aan 
de Prinsengracht, evenals ’n prachtig voorbeeld van 30er 

jaren architectuur op de hoek van onze straat en de Amstel 
vielen ten prooi aan de sloopwoede die in die jaren onze 
Gemeenteraad domineerde. 
De daarbij behorende corruptie, gesjoemel en gesjacher 
hebben ervoor gezorgd dat het “Gat aan de Amstel” er 
jarenlang heeft gelegen en langzaam veranderde in ’n stukje 
natuur, waar bomen, struiken en wilde bloemen welig 
tierden. Het was een plek geworden waar kinderen speelden 
en de honden werden uitgelaten. 

Misschien zou ’t achteraf beter zijn geweest om er 
een parkje van te maken, in ieder geval beter dan het 
afschuwelijke flatgebouw dat er uiteindelijk werd gebouwd.

Over de details van de procedures die zich indertijd 
hebben afgespeeld bij deze affaire, beschik ik niet, want 
het gebeurde in ’n periode van m’n leven waarin óók 
ik grote veranderingen onderging. Mijn tijd en energie 
gingen naar m’n opleiding aan de Rietveld academie en 
de nieuwe “Popcultuur” die zich afspeelde in Fantasio, 
Paradiso en de Melkweg. Ook groeide ik groter dan de 
Utrechtsedwarsstraat in groepen als de Provo’s en de P.S.P. 
waar ik veel van mijn denkbeelden herkende en waar ik 
meer zicht kreeg op problemen van Universele aard.

Wordt vervolgd

Amstelveldbuurt Binnenk

www.stadsdorputrechtsestraat.nl/sus
Ontmoeten, spel en samen eten

ant 91  Herfst 2020

Afbraak van de Galerij maart 1961                 foto Frits Weeda 

De Kleine Komedie
De subsidie voor De Kleine Komedie in Kunstenplan 2021-2024 
hangt aan een zijden draadje. We hebben echter goede 
hoop dat het alsnog goed gaat komen. We zijn blij met 
alle steunbetuigingen die we hebben mogen ontvangen en 
houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen! 
En hou sowieso je postvak in de gaten, binnenkort ontvang 
je bericht over de start van het nieuwe seizoen.

www.dekleinekomedie.nl

1½ Meter in de
½ Maanssteeg?

De hele zomer lang werd ook 
flink gesloopt en gebouwd.

Aan bruggen, straten en huizen.
Maar sommige projecten worden 

mogelijk afgeblazen zolang 
de 1½  meter ‘normaal’ blijft. 

Bijvoorbeeld de grote nachtclub 
in de Halvemaanssteeg

CTvM 2020

Amstel/Halvemaanssteeg

Frederiksplein Rembrandtplein

ReguliersdwarsstraatAfbraak van de Galerij maart 1961

Amstelveld

Vakantie gevoel
Een schitterende zoele zomer lang konden we genieten 
van een landerige vakantie in eigen buurt en omstreken.
Een perfecte mix van toeristen en stadsgenoten. Zonder 

mega-evenementen, maar met genoeg te zien en beleven.



                                                                                                                                                           Creativiteit is  intelligentie die plezier heeft        A.Einstein
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Planning renovatie DNB 
4e kwartaal 2020 Start afbreken ronde toren

1e kwartaal 2021 Start renovatie hoofdgebouw 
        Eind 2023 Renovatiewerkzaamheden afgerond 

Binnenkort is er een Inloopspreekuur in het 
Bezoekerscentrum aan de Sarphatistraat 1. 
maandag en woensdag van 14.00-16.00 uur. 

www.dnb.nl/over-dnb/renovatie-dnb/app/index.jsp
Naast deze website vindt u actuele informatie in de gratis 

DNB Renovatie-app. Via de App Store of Google Playstore. 

Hoe cool zijn oudere vrouwen?

WOUW-vrouwen zijn actieve en betrokken vrouwen. 
Binnen en buiten WOUW. Ze werken samen in 
werkgroepen, laten van zich horen en komen in actie 
als dat nodig is. Daarnaast discussiëren, lezen en eten ze 
samen. Ze zijn tussen de 50 en 96 jaar oud.

Er zijn werkgroepen voor Economische zelfstandigheid, 
Welzijn en Zorg, Wonen en Feminisme. Daarin wisselen 
WOUW-vrouwen ervaringen uit, ze reageren op de politiek 
en komen op voor de belangen van oudere vrouwen. 

Voor economische zelfstandigheid is een aparte website 
opgezet, met een wekelijks facebook- en twitter-bericht. 

Regelmatig houdt WOUW themamiddagen over 
uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld vraagstukken 
rond het levenseinde, de regie over het eigen leven en hoe 
het is om heel oud te worden. De organisatie ligt meestal in 
handen van een werkgroep. Soms wordt er een deskundige 
van buiten de vereniging aangetrokken om een inleiding te 
houden. Introducées zijn welkom.

Wie zin heeft komt op de 22e van elke maand omstreeks 
half elf een kopje koffie drinken bij De Carrousel bij 
het Weteringcircuit aan het H.M. van Randwijkplantsoen 
en ontmoet daar andere WOUW-vrouwen voor een 
ongedwongen gesprek. Het hele jaar gaat deze activiteit 
door, ook op zon- en feestdag en tijdens de vakanties. 

info@wouw-amsterdam.nl   www.wouw-amsterdam.nl

22 juni Café Krom sponsoractie        Foto: Reinier Gerritsen

Koffieochtend - Gemeenteraadslid Nenita la Rose is op bezoek

WOUW                 Het netwerk van maatschappij-kritische 50+ vrouwen

Mag het licht eens uit
op heldere nachten

in Am  dam

Het voorjaar was afzien
De sluiting van buurtcafés betekende een 
grote klap voor het sociale leven. Directe 
buren zijn aardig, maar regelmatig contact 
met andere stadsgenoten is van levensbelang.
Op gepaste afstand poseerden stamgasten van 
Café Krom op het kruispunt voor de deur.

22-1-2018

Straatfeest 21 augustus Prinsengracht oneven zijde tussen Amstel en Utrechtsestraat. Alle tafeltjes op veilige afstand, vrolijke toespraken, accordeonmuziek, feestverlichting en lekkere hapjes
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  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

      ZusterJansen
                       Particuliere Thuiszorg

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

Café
Waterlooplein ‘77

Sponsors Binnenk ant 91  Herfst 2020

Wat als iemand meer zorg nodig heeft? 
Door ziekte of het ouder worden is er thuis vaak meer zorg nodig. In veel gevallen wordt deze 
zorg verleend door iemand uit de naaste omgeving. Soms is er zorg nodig van een instantie. 

Zorg of hulp nodig?
Voor eenvoudige zorg of hulp kan een beroep worden gedaan op middelen vanuit de gemeente 
zoals huishoudelijke hulp, scootmobiel, ambulante ondersteuning etc. Deze zorg valt onder de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U kunt dan kiezen voor zorg in natura (ZIN) of zelf 
ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden budget (PGB). 
Voor persoonlijke verzorging, zoals hulp bij douchen, aankleden of wondverzorging door 
een thuiszorgmedewerker of wijkverpleegkundige, wordt deze zorg geleverd vanuit de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook hierbij geldt dat u kunt kiezen voor zorg in natura (ZIN) of zelf 
ondersteuning kan inkopen via een persoonsgebonden budget (PGB).

Langdurige intensievere hulp
Er kan een moment komen dat langdurige intensieve hulp nodig is. 
U krijgt dan te maken met de Wet Langdurige zorg (WLZ). 
• Welke mogelijkheden zijn er om zorg thuis te organiseren? 
• Wat zijn zorgzwaartepakketten? 
• Wanneer is een PGB zinvol? 
• Wat als u verwacht dat degene voor wie u zorgt in een verpleeghuis gaat wonen?
• Wat betekent dat voor de zorg en de financiën? Maar ook emotioneel?
• Hoe verloopt de WLZ indicatie? 
Heeft u eenmaal een WLZ indicatie dan is het niet meer mogelijk een beroep te doen op middelen 
vanuit de gemeente (WMO). Soms kan dit leiden tot een vervelende situatie bijvoorbeeld wanneer u 
wacht op een plaats in het verpleeghuis. 

Voorlichtingsbijeenkomst
Het vinden van de juiste zorg in het zorglandschap en de financieringsmogelijkheden is vaak 
ingewikkeld. In samenwerking met Markant zal op donderdag 22 oktober van 13.30 – 16.00 
uur een informatiebijeenkomst plaatsvinden. Ook zal uitgebreid stil worden gestaan bij de 
voor- en nadelen van het aanvragen van een PGB en ZIN en ondersteuningsmogelijkheden voorde 
mantelzorger. Vanwege het coronavirus kunnen maximaal 8 personen deelnemen. 

Wilt u hierbij aanwezig zijn dan kunt u zich hierbij alvast aanmelden bij één van de 
mantelzorgconsulenten van CentraM, telefoon: 020-557.33.38 of per e-mail:

Rogier Willems: rogier.willems@centram.nl of  Dian Mekkes: dian.mekkes@centram.nl

Innerlijke balans en wijsheid zijn in deze 
onzekere tijden minstens even belangrijk als je 
fysieke gezondheid

Tijdens de Open Dag kun je meedoen aan 
gratis proeflessen die vooral gericht zijn op 
nieuwelingen bij Nyingma. De Open Dag vindt 
helemaal online plaats op zaterdag 5 september. 

Meld je via nyingmacentrum@nyingma.nl 
aan dan sturen we je een zoomlink toe waarmee 
je kunt inloggen wanneer je wilt. Je kunt alles 
meedoen maar ook 1 onderdeel kiezen. 
Inloggen kan op de hieronder aangegeven tijden.
 Programma Online Open Dag:

13.00 -  13.15   Opening: 
                         84.000 deuren naar Dharma
13:15 – 14:00   Open les Meditatie
14:05 – 14:50   Open les Kum Nye Yoga
14:55 – 15:30   Open les Stress transformeren
                          in voldoening
15:30 – 15:50   Over Nyingma projecten 
                         en retraites
15:50 – 16:00   Mantra chant en ceremonies

 Allen welkom! Aanmelden svp per email
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55+ Sociëteit
Tweede Uitleg

Films 
Lezingen 
Exposities
Cursussen 
Discussies
Maaltijden
Borreluren
Gezelligheid

Nieuwe Looiersstraat 29
020-625 98 79

tweedeuitleg@xs4all.nl
www.tweedeuitleg.nl

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
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.

Aanvang 14.30 uur, Toegang € 3,- inclusief thee en koffie
De bar is open tot 18.00 uur
17 juni Twee Britse soldaten met een onmogelijke opdracht
Inn 

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

nog tot 26 juni
Jan Scarpa De geest moet waaien

Jan Scarpa – pan.

BEPERKTE OPENSTELLING 
TWEEDE UITLEG 

i.v.m. het CORONAVIRUS
TOT 5 JANUARI 2021 

Wij volgen de aanbevelingen van het RIVM.

Vanwege de kwetsbaarheid van onze bezoekers 
en vrijwilligers, zoeken wij aansluiting bij de 
eerdere besluitvorming van de Overheid inzake 
grote evenementen en hebben wij besloten de 
beperkte sluiting van de Tweede Uitleg te ver-
lengen tot tenminste dinsdag 5 januari.

Als de overheidsmaatregelen daartoe aanlei-
ding geven, zullen wij ons standpunt mogelijk 
moeten herzien.  
Het aangepaste programma voor de herfst zal 
afhangen van de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus en ziet er vooralsnog als volgt uit:

DINSDAG
Van 11.00 tot 11.45 uur Meer Bewegen voor Ouderen  
   (maximaal 6 deelnemers)
Van 13.30 tot 17.00 uur Bridge 
   (maximaal 12 deelnemers)

WOENSDAG
Vanaf 14.30     Film  (maximaal 8 deelnemers) 
                   of Lezing  (maximaal 12 deelnemers)

VRIJDAG
Van 10.30 tot 12.00 uur Bridge-inloop 
   (maximaal 12 deelnemers)

Daarnaast zijn kleinschalige activiteiten mogelijk in 
overleg met de deelnemers

Alle genoemde activiteiten zijn uitsluitend toeganke-
lijk d.m.v. reservering vooraf

Deelnemers worden vooraf per e-mail geïnformeerd
RAADPLEEG VOOR NADERE INFORMATIE 
EVENTUEEL www.tweedeuitleg.nl
 

Het bestuur van de Tweede Uitleg

Binnenk ant 91  Herfst 2020

Jan Monasso
12 mei 1942 - 5 augustus 2020

Een vrijwilliger bij u thuis
 
Goed getrainde vrijwilligers van Markant kunnen uw naaste die zorg 
nodig heeft gezelschap houden, en aandacht geven. 
De vrijwilliger kan één of enkele dagdelen per week komen, 
overdag, ‘s avonds en in het weekend, uiteraard met inachtneming 
van de coronarichtlijnen. 

Markant zet vrijwilligers in bij volwassenen en kinderen die 
langdurig ziek zijn of een beperking hebben, mensen met dementie 
en mensen in de laatste levensfase. 
De hulp is gratis.  
Bel of mail naar Markant centrum voor mantelzorg:  

020 - 886 88 00  |  info@markant.org

Wilt u ook iets voor een ander betekenen? 
Markant verwelkomt graag nieuwe vrijwilligers.  

Begin 2003 werd op initiatief van het Stadsdeel Amsterdam-Centrum 
de Tweede Uitleg als buurthuis gesloten door de Stichting Welzijn 
Binnenstad. Enkele activiteiten werden naar andere instellingen 
overgeheveld, enkele werden opgeheven. Voor ouderen uit de 
Zuidelijke Binnenstad bleef geen speciale accommodatie over.
 
Een aantal verontruste buurtbewoners, waaronder Jan Monasso, 
startte een actie om via een doorstart de ruimte voor 55 plussers te 
behouden. Dat resulteerde in een bijeenkomst op 12 maart 2003. 
De opkomst was zo groot, -ruim 125 bezoekers- dat het Stadsdeel 
Amsterdam-Centrum concludeerde dat er duidelijk behoefte bestond 
aan een ouderensociëteit.
 
Jan Monasso zette vanaf het begin zijn schouders eronder en was 
vooral als klusjesman een zeer behulpzame vrijwilliger, die op 
elk moment van de dag kon worden opgeroepen. Ook was hij de 
initiatiefnemer van een groot aantal jaarlijkse dagtrips tijdens de 
zomerstop. Vooral aan de boottocht naar Hoorn in 2016, bewaren de 
vele deelnemers een warme herinnering.

Bert van Houten
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       De Hathors en Tom Kenyon        We zijn allemaal scheppers van onze eigen werkelijkheid: Wees moedig, blijf bijzonder nieuwsgierig en verwacht wonderen. 

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

CTvM 2020

Leidse/Wetering Binnenk

als het niet “in natura” lukt, 
dan kan het ook “online” 
In de afgelopen maand is Stadsdorp Wetering+ steeds meer 
‘online’ gaan werken. Dat begon al met het aanbod aan 
cursussen om te leren hoe je ‘online’ kunt deelnemen aan 
activiteiten. Die worden regelmatig herhaald. 
In dat kader ondersteunen we onze buurtgenoten 
met onlinecursussen over betaalapps, hoe je zelf 
beeldgesprekken kunt organiseren in groepsverband en 
we hebben kortgeleden ook een iPad/iPhone cursus online 
gegeven. De cursisten waren allemaal erg enthousiast.
 
Daarmee gaan we voorlopig even door, omdat de 1,5 meter 
regel voorlopig blijft gelden. In september gaan we ook 
cursussen geven over het gebruik van huisartsportalen. 
Dat zijn websites waarmee je op een veilige manier in 
contact kunt komen met je huisarts, afspraken kunt maken 
en je medisch dossier bekijken. Als je meer wilt weten 
over ons aanbod, neem dan contact op met het Stadsdorp 
Wetering+, via info@stadsdorpweteringplus.nl of per 
telefoon 020-7371427. Daarmee kun je je ook abonneren 
op onze nieuwsbrief, waarin ons cursusaanbod en online 
activiteiten worden aangekondigd.

ant 91  Herfst 2020

Voormalig Paleis van Justitie, Prinsengracht 436 
Opschrift: Auspiciis Gulielme tuis auguste refecta, haec aedes 

legi est justitiaque sacra. (Onder uw bewind, koning Willem is dit 
gebouw herbouwd en aan wet en gerechtigheid toegewijd). 

British Society of Amsterdam
www.britsoc.nl
  Expat Republic
  www.expatrepublic.com
International Women’s Contact Amsterdam
www.iwcamsterdam.nl
  Oxford and Cambridge Society of NL 
  www.oxbridge-nl.com
Polish Professional Women in the Netherlands
http://polishprofessionalwomen.com

Paradiso
De grote zaal wordt van 1 t/m 4 september overgenomen door het 
Utrechtse DIY-restaurant Punk Pizza, waar bezoekers zowel van 
pizza als livemuziek, dj’s en filmfragmenten kunnen genieten. 
Je kan een tafel reserveren voor 2, 4 of 6 personen. 
Woensdag 2 september is er de PuNk PizZa Party; 
een naschoolse middag voor kinderen onder leiding van 
de pogoënde pizzabakker van Punk Pizza.

www.paradiso.nl

Naar de kerk? Het kan weer - inclusief samen zingen
Op zondag 20 september neemt ds. Gerhard Scholte  
afscheid als predikant van de Keizersgrachtkerk. U bent 
van harte uitgenodigd deze feestelijke dag mee te vieren! 
Zoals het er nu naar uitziet, zullen we u ook in september 
voor de kerkdienst uitsluitend op aanmelding welkom 
kunnen heten. Maar de dienst is voor iedereen mee te vieren, 
via www.keizersgrachtkerk.nl/kerkdiensten/kerkdienst-live. 
Aanvang: 10.30 uur. Aansluitend enkele korte toespraken.

www.keizersgrachtkerk.nl

In de Eerste Weteringdwarsstraat is sinds deze zomer het 
kleurrijke atelier van illustratrice Ping He te vinden. 

Ze gaat weer cursussen geven zoals voorheen in De Roos. 

K l e u r * P l a a t s
in Wijkcentrum d’Oude Stadt

Kerkstraat 123

Nog t/m 13 september beelden van Cerine van den Bergh te zien 
en glasgravures en schilderijen van Corina Teunissen van Manen

Elke dinsdag gratis inloop:
15:00-17:00 uur Expres je impressies in schilderen, knutselen, 
puzzelen en boetseren.

17:00-17:30 uur Taalles Geweldloos Communiceren via 
video’s met Marshall Rosenberg, initiatiefnemer voor ‘Leven-
bevorderende communicatie’. We gaan Jakhals sprekers 
herkennen en zelf Giraffe-taal leren spreken, vanuit je hart voelen 
we wat problemen kan oplossen en samenwerking kan herstellen. 
Hij noemde dit Giraffe-taal, omdat deze landdieren het grootste hart 
hebben. Met hun grote oren kunnen ook wij leren te luisteren naar 
wat we voor elkaar kunnen betekenen en doen, om schoonheid in 
de wereld te brengen i.p.v. je gelijk te forceren. 

Zondag 27 september & 25 oktober Healthy Pleasures
14:00 uur Inspiratie video’s bekijken en bespreken van 
o.a.Vandana Shiva (Red de natuurlijke zaden voor gezonde oogst), 
Byron Katie (Ideeën hebben jou, niet andersom, bekijk ze), Tom 
Kenyon en de Hathors (Be curious and expect miracles in deze tijd 
van transitie naar nieuwe werkelijkheden), Dr. Steven Greer (zoek 
zelf vredelievend contact met wezens van andere sterrenstelsels), 
Anita Moorjani (Empaths, speak up!)
16:00 uur Samen delen van zelfgemaakte plantaardige gerechten.
18:30 uur afronding met muziek en zang van Marijke van Iperen.

Aanmelden bij: vidary.koster@gmail.com

Zondag 4 oktober 
10:00-22:00 uur 12 uurs Striptekendag met 6 deelnemers 
(tegelijk met de 2020 worldwide 24HourComicsDay)

Aanmelden bij: visiblevoice.nl@gmail.com

13:30-17:00 uur Werelddierendag 
Alle 4 en 2 voeters welkom: Verzamel wat we zelf kunnen gaan 
doen voor een plant- en diervriendelijkere stad.

Laura Hof geeft sessies voor vrouwen die kennis willen maken 
met ademtechniek, koude training en mindset van de Wim Hof 
Methode. Ook voor de “Ice Women Amsterdam” dip-in’s in de 
Sloterplas op de zondagochtend (9 uur): 

Aanmelden bij: b.j.c.m.hof@gmail.com

Ongedocumenteerden aan de Plantage Muidergracht  
Zonder veel ruchtbaarheid zitten al enkele maanden circa 75 

ongedocumenteerden vrouwen en mannen in de ‘opvang’ aan de 
Plantage Muidergracht, voormalig schoolgebouw. 

Wil je een keer kennis maken bijvoorbeeld door een ommetje met 
een van de bewoners? Dat kan. 

Je leert elkaar een beetje kennen en de Nederlandse taal kan 
worden geoefend (voertaal is Engels). 

Sabine van Hoften (begeleidingsteam) coördineert en adviseert 
sabine.van.hoften@hvoquerido.nl

Een Aai-sprookje
Er was er eens een rechtvaardig en Neederigland, waar vrouwe 
Justitia woonde in een heel groot pand, in een paleis aan de 
Prinsengracht. Zij woonde daar al heel lang. Vanaf de tijd dat 
daar een weeshuis weg moest om ruimte te maken voor haar 
gerechtigheid. Hoe hard ze ook werkte, er bleven maar zaken om 
recht te zetten. Ze kwam bijna niet meer buiten.

Ze droomde vaak om haar blinddoek af te mogen zetten, haar 
weegschalen op te bergen en haar zwaard om te laten smelten tot 
iets lievers. Een mooie schaar bijvoorbeeld, om de stof te knippen 
voor haar nieuwe zelfgemaakte kleding of een mooie opscheplepel 
om zelfgekweekte groenten uit te delen. Justitia zag zoveel om zelf  
te maken, dat zij de koning vroeg haar Paleis van Justitie om te 
laten toveren: Maak een prachtig paleis van Volksvlijt, Aandacht en 
Stroomlijnen!

Dat was heel handig, want zo kwam het dat vrouwe Justitia alle 
vrije tijd kreeg die zij zich wenste! Hoezo dat?
Wel, lekker bezig zijn en voor elkaar oplossingen vinden, met 
knutselen, dansen, zingen, muziek maken, materialen hergebruiken 
en kennis uitwisselen zorgde ervoor dat iedereen druk was met 
eigen talenten ontdekken. Wat een feest!

Vanuit de hele wereld kwamen vrouwen en freules van Justitia  
naar Nederigland en ze zagen hoe veel gezelligheid de nieuwe 
invulling van het paleis van Justitie bracht. Nou, dat wilde de 
dames zelf ook heel graag thuis, en daar zorgden ze voor.
Het motto boven alle de deuren werd: Geef expressie aan impressie 
(om depressie en oppressie te omzeilen). 
Zo, nu weet je hoe rechtvaardigheid op Aarde kwam en lang en 
gelukkig leefde. Je weet ook waarom er zoveel prachtig klinkende  
klank(weeg)schalen zijn en waarom er hele mooie scharen zijn die 
overal lintjes knippen voor fijne nieuwe speelplaatsen en huizen 
van Volksvlijt, met aandacht voor stroomlijnen

. CTvM

Toneelvereniging De Tijger 
organiseert eind dit jaar de korte voorstellingen 

Smalland, Herkansing en Deadline in Amsterdam. 
Ook zoeken we altijd extra spelers en technici.

Kijk voor informatie over onze vereniging en de 
voorstellingen op: www.tijgertoneel.nl

 Info@pingheillustration.com

Met initiatieven biedt de gemeente Amsterdam 
de mogelijkheid een voorstel op de agenda van de 
gemeenteraad te plaatsen.

Volksinitiatief Stop het drugstoerisme
Stop het drugstoerisme in Amsterdam
De gastvrije stad waar niet álles kan

Zie: https://v45.os-surveys.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.
Project=O15205_13&I.user1=stemmen&Id=1

Meer info op: www.stophetdrugstoerisme.amsterdam 

---------------------------------------------

Volksinitiatief Amsterdam heeft een Keuze
Maak een plan over hoe het toerisme niet (weer) ten koste 

gaat van de leefbaarheid van de stad. Herstel de balans 
tussen wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld door het 
aantal toeristenovernachtingen te maximeren op 12 miljoen 

per jaar zoals tot 2014 het geval was.

Zie: https://v45.os-surveys.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.
Project=O15205_12&I.user1=stemmen&Id=1

Meer info op: www.amsterdamheefteenkeuze.nl
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Waar
huid op huid is
en vocht voor
vocht
is het leven
is het diepe zware
dat licht wordt.
Drijft het moment
in woorden
zonder taal
zonder gedachten
zonder verhaal.
Blijft
adem op adem
in de vrije val
van het wij
vloei jij gewichtloos
verstrengeld
in mij.
Alleen de tijd
ijkt
deze korte eeuwigheid.

(  Eeuwigheid  )

Erica Lastdrager

                                                                                                                                         Als je pad duidelijk is, is het waarschijnlijk van iemand anders.             C.G.Jung

Vijzelgrachtgarage
Planning: start bouw na de zomer 
en gereed in december 2021.
Info omgevingsmanager 
Terry van Dijk 
terry.van.dijk@amsterdam.nl 
06-5151 8852.

Binnenk

Weteringschans West
Voor fietsers een flinke omweg.

www.amsterdam.nl/leidseplein
 
Halverwege 2021 gaat de Weteringschans tot aan 
de Museumbrug overhoop, tenzij door geldgebrek 
de ‘fietsstraat Binnenring’ op de lange baan wordt 
geschoven.

www.amsterdam.nl/projecten/project-binnenring/

ant 91  Herfst 2020

Al jaren is er ‘strijd’ dat de RijksMuseumbrug wel of niet-
eenrichtingsverkeer wordt, er ligt een ontwerp klaar; maar het is 
nog niet besloten.
Eenrichtingsverkeer zal een gigantisch probleem voor de 
daarna te volgen route via de Weteringschans geven voor 
grachtengordelverkeer in verband met extra rechtsafslaand verkeer 
daar; dat nog meer ruzie geven zal tussen fietsers, voetgangers, 
scooters- en autoverkeer.
Nu wordt er niet direct -het gaat toch om corona?-, maar ‘pas’ 
op 31 augustus “vanwege ruimte voor voetgangers voor Corona” 
plots eenrichtingsverkeer ‘zomaar’ ingevoerd; onder het mom Van 
Corona-maatregel.
De Verkeersgroepen Amsterdam zijn heel boos; “Als de gemeente 
dit meent dan moet 50 meter verder dit ook gebeuren; want daar 
gaat ditzelfde verkeer weer in een flessenhals op de Spiegelgracht, 
of kijk naar de Dam! Dit is ‘doordrukken’ en misbruik maken 
van Gemeentelijke bevoegdheden tijdens Coronatijd!”, aldus een 
woordvoerder van de Verkeersgroepen Amsterdam. “Als men 
de bordjes met aanwijzingen musea voor toeristen anders plaats 
komt niet iedereen langs de Museumbrug, scheelt de helft van de 
drukte!”
De reactie van een gemeenteambtenaar hierop over de 
Spiegelgracht is: “het is niet uit te sluiten dat hier ook nog 
maatregelen genomen gaan worden afhankelijk van hoe de drukte 
toeneemt en hoe het virus zich verder ontwikkelt…”
De Verkeersgroepen Amsterdam hebben een noodbrief aan de 
Burgemeester geschreven;
“Uw toegestane Corona-maatregelen worden misbruikt 
door de Gemeente Amsterdam en zijn verkeerswethouder 
om het autoverkeer zonder inspraak te beperken op de 
Rijksmuseumbrug…! Dat kan nooit de bedoeling zijn van Corona-
maatregelbevoegdheden”, aldus de Verkeersgroepen Amsterdam.

Passeervak of Parkeervak?

Max Euwe Centrum is weer open!
Het Max Euwe Centrum heeft de coronatijd gebruikt om 
verbeteringen in haar museum aan te brengen. Niet alleen hebben 
we enkele grote beeldschermen geplaatst waarop films en foto’s te 
zien zijn, ook zijn nu alle teksten in het Engels te lezen. 
Tenslotte is er een touchscreen gekomen waarop de bezoeker zelf 
een schaakfilmpje kan kiezen om te bekijken.

Na de heropening hebben al weer aardig wat bezoekers kunnen 
genieten van de twee exposities. 
In onze bibliotheek en gang fraaie schaakfoto’s van Lennart 
Ootes. In ons museum een tentoonstelling van schaakklokken en 
schaakcomputers. Daarnaast natuurlijk onze vaste expositie over 
Max Euwe, die 85 jaar geleden wereldkampioen schaken werd. 
Alle reden om binnenkort een keer langs te komen!

Op onze website en sociale media publiceren we enkele keren per 
week een cartoon van Rupert van der Linden, aangevuld met een 
verhaaltje. Ook publiceren we regelmatig andere items uit ons 
archief. 

Max Euweplein 30a
www.maxeuwe.nl 

De parkeergarage aan het Staringplein, ook wel 
Storingplein, staat vanaf 11 juni buiten gebruik. 
Een leegstaand gat in de grond van Oud-West, 
ter waarde van 3,2 miljoen euro.
Sinds de ingebruikname zijn er al problemen. 
Je zet je auto erin, drukt op een knop en dan komt hij er 
ook weer uit. Dat is de theorie. In de praktijk weigerde 
van alles, en dat is altijd zo gebleven. Auto’s niet werden 
herkend, soms bij het aanbieden, soms bij het ophalen. 
Er bleek een fundamentele storing in de software.
De leverancier van het parkeersysteem is failliet.

Wil van Soest
Partij van de Ouderen:

 “Ik durf niet meer. 
Fiets aan goed doel 

gedoneerd”

Hiernaast een samenvatting 
van haar vragen aan het 

college van B&W
fietsersbond.amsterdam.nl

Tapper-klokWalbo-klok

Brug 30 (Vijzelstraat/Herengracht) 3 cm te laag?
Als dat maar niet maandenlang vertraging oplevert zoals in 
2010 bij de renovatie Brug 34 (Utrechtsestraat/Herengracht)

www.amsterdam.nl/rodeloper

Tot eind 2020

Ingezonden naar post@binnenkrant.nl

Per 31 juli is er tijdelijk eenrichtingsverkeer voor auto’s op de 
Museumbrug zodat fietsers en voetgangers onderling 1,5 meter 
afstand kunnen houden. Deze tijdelijke verandering staat los van de 
geplande definitieve herinrichting van de Museumbrug.
Om veilig te kunnen lopen, fietsen en verblijven is tijdens de 
coronacrisis meer ruimte nodig. Op een aantal drukke plekken, 
waar het lastig is om voldoende afstand van elkaar te kunnen 
houden, gaan fietsers naar de rijbaan. Ook in de Haarlemmerstraat 
en -dijk en de Spuistraat worden de fietsers de rijbaan opgestuurd. 
Het gaat om tijdelijke maatregelen die in eerste instantie tot 31 
oktober duren.

www.amsterdam.nl/projecten/project-binnenring/

Proef eenrichtingsverkeer Museumbrug juist heel verstandig
Deze maatregel is gelijk een goede test of de bereikbaarheid niet in 
gevaar komt bij het definitieve herinrichtingsplan. De ingezonden 
brief hiernaast rept van ‘misbruik door de gemeente’. Daar denken 
andere verkeersgroepen in Amsterdam geheel anders over. 

PS

Schriftelijke vragen inzake: 
Amsterdam te druk voor oudere fietser

• We vroegen: welke plekken mijd je? 
Bijna de helft mijdt de drukke plekken. 
Niet alleen 60-plussers, maar ook vijftigers. 
Een derde van zowel de vijftigers als 
zestigers in Amsterdam mijdt het Centrum 
helemaal. 

• De drukte in de binnenstad vinden oudere 
fietsers niet prettig. Dynamische situaties 
- winkels, trams, auto’s, vrachtwagens, 
voetgangers en smalle fietspaden - vinden 
ze heel moeilijk. Daar raken oudere fietsers 
overbelast door. Bijna de helft mijdt de 
drukke plekken. Dat geldt niet alleen voor 
60-plussers, maar ook voor vijftigers. 
Een derde van zowel de vijftigers als de 
zestigers in Amsterdam mijdt het centrum 
helemaal. Ik hoorde over een vrouw die 
voor haar werk op verschillende plekken in 
de binnenstad moet zijn. Eerst deed ze dat 
op de fiets. Maar dat vond ze te gevaarlijk 
worden. Nu gaat ze met de auto.

• Nu de auto ook steeds meer uit de 
binnenstad geweerd wordt, wordt het voor 

ouderen nog lastiger om op een veilige 
manier de binnenstad te bezoeken. 

• De fietspaden zijn onveilig. Canta’s 
en bakfietsen rijden erop. Maar ook de 
elektrische fietsen en mountainbikes. En 
die kunnen wel veertig tot vijftig kilometer 
per uur. Dat vliegt gewoon voorbij op het 
fietspad. 

• Ik vind dat gemeenten met de ogen 
van de minder vaardige fietser naar de 
fietsinfrastructuur moeten kijken. De 
verkeerskundigen zeggen: Het fietspad is 
goed, want het voldoet aan de richtlijnen. 
Maar de richtlijnen zijn de minimumeisen. 
Voor een onzekere fietser is die ruimte vaak 
echt te krap. Meer ruimte voor de fietser 
zeggen politici vaak, maar doe dat dan ook 
echt! Denk aan hoe ouderen wegfietsen. 
Dat gaat vaak wat slingerend; ze hebben 
echt veel meer ruimte nodig.

• Het gaat niet alleen over ruimte. De 
CROW (kennisinstituut over verkeer en 
veiligheid) heeft ooit een brochure gemaakt 
over seniorproof fietsinfrastructuur. Die zal 
vast in de lades van verkeersambtenaren 
zijn beland, maar ligt er heel diep in. Er 

staat bijvoorbeeld in: geen paaltjes. Er zijn 
wel paaltjes weggehaald, maar er zijn nog 
steeds heel veel paaltjes. Ook zijn er nog 
steeds overal hoge stoepranden en die zijn 
echt levensgevaarlijk als je ertegenaan 
komt met je trapper. Bij oudere fietsers 
leidt dat vaak tot een valpartij. En die grijze 
natuurstenen randen, die zijn spekglad en 
daar glijden fietsers over uit.

• De overgang tussen fietspad en stoep 
moet schuin zijn of helemaal gelijkvloers. 
Als je per ongeluk verkeerd stuurt, kun je 
gewoon weer veilig terug naar het fietspad.

 • Op het Rokin is een nieuw fietspad 
aangelegd en in het kader van een mooi 
straatbeeld zijn er ineens weer rechte 
stoepranden.

 • Ook wil ik pleiten voor markering. Op 
heel veel plekken zou je met belijning het 
verloop van het fietspad kunnen markeren. 
Een duidelijk contrast tussen waar je wel 
of niet kunt fietsen, kan oudere fietsers echt 
helpen. Als je ziet aan de belijning dat het 
pad afbuigt voor een plantenbak word je 
daar niet door verrast. 

Zaterdagmiddag 15 augustus demonstreerden Amsterdamse 
Automobilisten voor Autoluw NU! voor het eerst in de hoofdstad. 

Onder het motto: 30KM IS HARD ZAT. 
Dit is als voorkeur opgenomen in het coalitie-akkoord maar wordt helaas 

nog steeds niet ingevoerd. Net als talloze andere autoluw maatregelen.

 Onze mascotte Natasja opende feestelijk 
        de vrolijke stoet. 

De route ging over de S100: Zeeburgerpad, 
Stadhouderskade, Nassaukade, Houtmankade, Van 
Diemenstraat, Piet Heinkade, plus de Wibautas: 
Valkenburgerstraat, Weesperstraat en Wibautstraat.
Onderweg kregen we veel bijval: van fietsers, 
voetgangers en ook van andere automobilisten 
inclusief professionals. Politici en wethouder 
Sharon Dijksma: de steun voor het op grotere 
schaal invoeren van een veilige maximum snelheid 

van 30 km is groter dan u denkt. Agenda Autoluw 
kan beter, het moet sneller! 
In Amsterdam heeft iets minder dan de helft van de 
huishoudens een eigen auto. Parallel is autodelen 
populair en groeit. Wij laten zien dat ook in deze 
groepen behoefte is aan minder auto’s door de stad. 
De wethouder kan ook bij veel autobezitters en 
gebruikers op sympathie en draagvlak rekenen. 

De autosliert is het vervolg op de 3 succesvolle 
fiets-slierten die in mei hebben plaatsgevonden.
Ook automobilisten erkennen dat het in onze 
stad niet om snelheid gaat, maar om meer ruimte, 
veiligheid en leefbaarheid. De Agenda Autoluw 
van het gemeentebestuur heeft een tijdspad tot 
minimaal 2030. Amsterdammers voor Autoluw 
NU! zeggen:  het kan eerder, het moet eerder! 

 www.autoluw.nu



       Ramtha          Het onbekende bekend te maken!  Waarheid bevrijdt en houdt van onderzoek.     

12 Binnenk ant 91  Herfst 2020

Grachtenhuis in Miniatuur 
exacte modellen van bestaande panden

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het (hobbymatig) maken van modellen van 
grachtenpanden speciaal voor eigenaren en bewoners. Reden waarom ik u graag 
uitnodig mijn site grachtenhuisinminiatuur.nl eens te bezoeken waarop vele modellen 
staan die de afgelopen jaren door mij zijn gemaakt.

Originele schaalmodellen op 1:39 van bestaande panden. Deze modellen worden zeer 
gedetailleerd uitgevoerd waarvoor vooraf tientallen foto’s worden gemaakt en uiteraard 
maatwerk opgenomen.
Om het huis voor onheil te behoeden werd volgens een oud Fries gebruik een vogelhuisje 
van de eigen woning opgehangen. De modellen worden -naar wens-soms zo uitgevoerd 
maar zelden als zodanig gebruikt omdat de eigenaren ze daarvoor te mooi vinden en dit zien 
als zonde omdat ze behoren bij het huis. Iets wat ik als maker natuurlijk erg waardeer. 
Een losse gevel om bijv. in te lijsten is natuurlijk ook mogelijk.
Ik maak ze beslist maar 1 keer waardoor ze uniek zijn en blijven.
In tegenstelling tot maquettes zijn deze modellen geheel vervaardigd uit watervast verlijmd 
en beschilderd hout

Ik dank u graag voor uw aandacht en groet u vriendelijk,
Bob ten Hoorn 

b.ten.hoorn1@kpnplanet.nl

Green Light District
Green Light District ontstond in de zomer van 2019 als alternatieve 
benaming voor de Wallen met als doel deze buurt duurzamer en 
groener te maken in samenwerking met ondernemers en bewoners.

Door Covid-19 werd het ineens wel erg stil op de Wallen. Daar werd 
iets op bedacht: de Green Light Experience, een rondleiding langs 5 
lokale, duurzame ondernemers om te laten zien hoe mooi dit gedeelte 
van Amsterdam is. De aftrap was op 19 juli, maar het was intussen flink 
wat drukker geworden, waardoor niet alle genodigden mee konden. 

Het startpunt is de Upcycle, alles wordt hier gemaakt van restmaterialen. 
De bezoeker krijgt een tas gemaakt van zonwerend materiaal, die bij 
de andere 4 zaken gevuld kan worden met allerlei producten zoals 
condooms, chocolade en hennepthee.
Bij de Condomerie vertelde de eigenaar ons over duurzame condooms 
en sloot de zaak tijdelijk voor andere klanten om ons hierover uitvoerig 
te kunnen voorlichten. 

Vervolgens naar de Hempstory, geen koffieshop met cannabis, maar 
met producten op basis van de hennepplant; van zeep tot kleding.
Wij kregen een kopje hennepthee aangeboden.

Hierna kwamen we bij Cacao en Spice met 100% slaafvrije chocolade 
afkomstig van een select aantal leveranciers. De chocolade bevat minder 
suiker dan de standaard chocolade, wel iets duurder, maar minder bitter 
dan andere pure chocolade. Wij mochten het een en ander proeven. 
Neem die met peper alleen als je ertegen kunt! Een hele enthousiaste 
eigenaar die oneindig kan vertellen over cacao.

Normaal wordt de tour afgesloten met een lokaal gebrouwen drankje 
in De Prael, een onderneming met arbeidskrachten met een beperking. 
Gezien het tijdstip (12.30) hebben we dit maar overgeslagen.
Wij eindigden met een voortreffelijk kopje koffie bij Ivy & Bros, waar 
ze zelf de Australische koffiebonen branden. 

Wat mij onderweg opviel waren de leuke, verstopte winkels die je 
zonder deze tour niet had gezien. Maar ook dat de stilte helaas alweer 
voorbij is, zelfs om 11.00 uur ‘s-ochtends.  
De Green Light Hub Club  zit op Oudezijds Voorburgwal 136.

https://greenlightdistrict.nu/
Niesje

http://grachtenhuisinminiatuur.nl/

2.30 uur
Met een schrik zit ik rechtop in bed. 
De gil ging me door merg en been wordt 
er op straat iemand vermoord? 
Daar is het weer. Oh gelukkig niets aan 
de hand het zijn de meeuwen maar. 

Helaas klaar wakker en met al die 
adrenaline in het lijf duurt het wel even voor 
de slaap weer gevat is. Irritatie neemt de 
plaats van de aanvankelijke opluchting in. 
Het is dit jaar veel erger met de meeuwen 
dan vorig jaar. 

22.30 uur 
Met een aantal buren zitte we nog even na 
te genieten van een mooie dag. Bij iemand 
anders vertrekt bezoek. Opeens onder veel 
geschreeuw scheren er 2 meeuwen een paar 
centimeters boven zijn hoofd langs. 
En even later ook nog bij iemand van de 
thuiszorg die vertrekt.

16.30 uur
De dierenambulance komt langs want eerst 
een en later twee jonge meeuwen zitten 
steeds op het gras of in hoekjes en vliegen 
niet weg. De andere meeuwen reageren 
steeds agressiever. Misschien zijn deze 
meeuwen gewond geraakt door het gedrag 
van de andere meeuwen. Niets is minder 
waar deze meeuwen hebben het nest 
verlaten maar kunnen nog niet voldoende 
vliegen vandaar dat ze op de grond blijven.  
Het blijkt dat een aantal jaar geleden een 
aantal buurvrouwen zich uit zorg ook over 
zo’n meeuwen jong ontfermd hebben met 
als gevolg dat de meeuw te zwaar werd om 
uberhaupt nog te kunnen vliegen. 
Die meeuw is toen wel meegenomen door 
de dierenambulance. Deze meeuwen blijven 
en zijn een paar dagen later van de grond af. 
Het  krijsen houdt aan varierend tussen 
vroeg op de avond, diep in de nacht of bij 
het ochtendgloren. Overdag wanneer de 
overlast te doen zou zijn is het stil.

Verhuurder kan niet veel doen. 
De meeuw heeft een beschermde status. 
Dan maar internet geraadpleegd en een 
aantal onthussende feiten ontdekt. 
De gemeente Amsterdam leeft nog in het 
Gert en Hermien tijdperk en ziet duiven nog 
als plaagdieren! Iemand onlangs nog een 
duif op de dam gezien? 

Er is veel meeuwen overlast in Nederland 
langs de kust maar toch vooral ook steeds 
meer land inwaarts. Een paar jaar terug 
was er zelfs een petitite online tegen de 
meeuwenoverlast in Amsterdam. 
Het broedsseizoen duurt van begin april tot 
eind augustus!! Als het een meeuw goed 
bevallen is in een nest keert ie het jaar 
daarop terug. Jonge meeuwen zijn na 3 jaar 
geslachtsrijp en keren dan ook weer terug 
naar hun geboorte grond (oh vandaar dat dat 
het erger is dit jaar). 

Het enige leuke feitje: meeuwen (maar 
misschien wel vogels in het algemeen) 
herkennen de mensen die in de buurt wonen 
van hun nest Vandaar dat ze alleen bezoek 
en de thuiszorgmedewerkers aanvielen. 

De meest beproefde manier om van 
meeuwen af te komen is de eieren in te 
smeren met maiskiemolie dan komen ze niet 
uit. Als dit een paar jaar vol gehouden wordt 
komen ze niet meer terug. Huur nou niet 
meteen een hoogwerker want de meeuw is 
zoals gezegd beschermd en alleen met een 
speciale vergunning mag dit gedaan worden. 
Waarschijnlijk komt het allemaal toch 
weer terug bij het afval probleem van 
Amsterdam want de meeuwen komen niet 
voor de vissen in de Amsterdamse grachten 
maar voor die vuilniszakken die keer op 
keer buiten de ophaaltijden buiten gezet 
worden hebben met een ongelooflijke 
aantrekkingskracht op de meeuw. 

EH

Meeuwen Schreeuwen

www.amsterdam.nl/stadsarchief/
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Thuis in d’Oude Stadt (deel 10)
De plaskrul die al zo lang deel uitmaakt van het 
Amsterdams straatmeubilair heeft blijkbaar zijn 
langste tijd gehad. Dat zou toch eigenlijk voorkomen 
moeten worden. Was het eind negentiende eeuw nog 
het paradepaardje van Dienst Publieke Werken, in de 
jaren 70 werd de krul al doelwit van kritiek door de 
opkomst van de feministische beweging. 

Geerte Piening vocht in 2017 haar wildplasboete bij de 
rechter aan en kreeg het onderwerp vervolgens hoog op 
de agenda van de gemeenteraad. Het werd duidelijk dat er 
voor vrouwen weinig mogelijkheden zijn om hun behoefte 
te doen. Bovendien wordt wildplassen door zowel mannen 
als vrouwen als een probleem gezien dat moet worden 
aangepakt.

Voordat de eerste plaskrullen rond 1880 werden geplaatst, 
was ongegeneerd plassen in de gracht heel normaal. 
Echter, de mores veranderde en er ontstond behoefte aan 
een speciale plasgelegenheid. Zodoende had op 24 mei 
1869 de aanbesteding plaats van openbare urinoirs en 
in 1880 deden de eerste enkele en dubbele krullen hun 
intrede. Ze waren bestemd voor mannen die buiten aan het 
werk waren. Verder was transparantie van belang. Voor 
dienstdoende agenten was het dan mogelijk te beoordelen 
of zich meerdere mensen in een urinoir bevonden. 

In de 19e en het grootste deel van de 20e eeuw werd de 
krul door homoseksuele mannen namelijk gebruikt om te 
cruisen.
Doorgaans is de krul van gietijzer, in grachtengroen 
geschilderd en er bestaat zowel een enkele als dubbele 
versie. Aan het begin van de vorige eeuw werd het 
ontwerp vernieuwd en voorzien van een ronde kap met 
beschermschot. Een zeldzaam exemplaar staat voor hotel 
The Grand aan de Oudezijds Voorburgwal. 
Dit urinoir werd in 1926 door Allard Remco Hulshoff - 
destijds in dienst bij Publieke Werken - ontworpen in de 
stijl van de Amsterdamse School. 

Het gebouw kreeg een natuurstenen sokkel met 
daarboven een maaswerk van baksteen. De waterplaats 
wordt afgedekt door een rond en plat dak. Op het dak 
van het urinoir staat links naast de ingang een beeld 
van Hildo Krop (aardige bijkomstigheid: 2020 is 
Hildo Krop Jubileumjaar). Met recht een pisbak met 
kunstzinnige uitstraling. Dit urinoir zal de grote ruimactie 
wel overleven; het werd in 2001 aangewezen als 
Rijksmonument. Het mag dan ook wel als zodanig worden 
behandeld. Rondom is het vaak een troep en een gewild 
object voor onze graffiti-vrienden.

Het beleid van de gemeente was er altijd op gericht om 
de krul als historisch monument te zien. Het ‘pissoir’ 
is misschien niet zo beeldbepalend als de grachten 
of grachtenhuizen, toch hoort het wel degelijk bij het 
Amsterdamse straatbeeld, beschermd door UNESCO 
als werelderfgoed. Gemeentelijk beleid is soms wat 
ondoorzichtig, dus laten we hopen dat de resterende 39 
exemplaren in de toekomst gehandhaafd blijven. De 
plaskrul bij het Homomonument aan de Westermarkt 
moet sowieso blijven staan als een relikwie uit het 
homoverleden. In ieder geval is een plaskrul naast ander 
verdwenen straatmeubilair tot in lengte van dagen te 
bewonderen in de binnentuin van Museum Het Schip. 

© Hans Tulleners
Schrijver/journalist/binnenstadsbewaker

Binnenk

Illustratie:  Luiz Henrique Yudo

MARIT DIK ‘Recht terugkijken’ 5 september t/m 10 oktober
Tentoonstelling van 18 schilderijen en een boekpresentatie.

do t/m za 12.30 - 17.30 uur en op afspraak
mail@jonkergouwkunstwerk.nl | 06-2930 0524 

Projectruimte BMB Kerkstraat 129A www.galeriebmb.nl
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De oudste zus van Marit Dik had 
Downsyndroom. Marit Dik dook 
in oud fotomateriaal en schilderde 
van daaruit haar portret op diverse 

momenten in het leven. 
Het is de persoonlijke benadering 

die een brug slaat naar de 
beschouwer en het besef dat ieder 

van ons wel iemand kent die 
kwetsbaar is in het bestaan. 

EEN ZUSJE een boekje met deze 
schilderijen is recent verschenen 

bij Uitgeverij De Zwaluw 
Alex de Vries | Jan Willem den 
Hartog. Rosa Juno Streekstra, 
kunsthistoricus en dochter van 

Marit Dik, schreef een kort  
verhaal. Tijdens de tentoonstelling 
wordt het boekje gepresenteerd en 

is het te koop.

In april 1920 werden de eerste schoolwerktuinen 
in gebruik genomen. De kinderen betaalden 15 
cent per week, de opbrengst mocht mee naar huis. 
De schooltuinen speelden een belangrijke rol in 
de voedselvoorziening. Inmiddels zijn er dertien 
schooltuinen waar jaarlijks zo’n 7.000 kinderen 
kennis maken met de natuur. De tentoonstelling 
toont het plezier van de kinderen die op hun tuintjes 
werken en trots hun oogst mee naar huis nemen. 
Met oude archieffoto’s, documenten en foto’s 
van de kinderen in de schooltuinen van nu is de 
tentoonstelling een feest van herkenning!

Tentoonstelling 100 jaar schooltuinen Stadsarchief Amsterdam Gratis toegang tot 3 januari

Code Geel
Dit seizoen geen grote evenementen als 
Pride, Sail, Koningsdag, 75-jaar bevrijding, 
EK, Songfestival of Uitmarkt vanwege 
Corona. Maar dankzij Corona hebben de 
handhavers en verkeersregelaars toch nog 
wat om mond en handen. Straattheater met 
fantasieborden, -kostuums en mombakkens.

Poppenkast verkast
Jan is allergisch voor mondkapjes en ontvluchtte 
de Dam samen met Katrijn en Egon Adel. 
Ze vonden asiel in de Nieuwe Jonkerstraat 8 en 
spelen er woensdagmiddag 2 september

www.marionettentheater.nl
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In het Blauwe Boekje staan alle adressen die je 
nodig hebt voor het overleven op straat
Verkrijgbaar bij De Regenboog, Droogbak 1-d

en digitaal door te bladeren op:
www.deregenboog.org/nieuws/het-nieuwe-blauwe-boekje-er

hieronder een greep uit 2 van de 50 pagina’s



       www.ramtha.com          Neem verantwoordelijkheid voor jezelf. Wees oneindig. Je houding beïnvloedt alles. 
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Tussen Prinsengracht, Westermarkt, 
Raadhuis- en Paleisstraat, Dam, 
Rokin, Munt, Singel, Koningsplein 
en Heren- en Leidsegracht

Er valt veel te beschrijven over wat er gebeurt in 
de Amsterdamse stadstuinen. Ik beperk me tot het 
beschrijven van een aantal dieren en bomen. 

Sambucus nigra
De gewone vlier is in de stadstuin niet zo gewoon. 
We kennen de vlier bloeiend in ons landschap als een 
bloeiende struik van 4 tot 5 meter hoogte, bloeiend met 
witte schotelvormige samengestelde bloemen. Bloeitijd is 
van mei tot juli. De donkere vruchten zijn rijp in september 
oktober. De ongekookte bessen zijn licht giftig. Ze bevatten 
de stof sambunigrine, die door koken onschadelijk wordt 
gemaakt. De giftige stof zit ook in het groene blad. 
We hebben een redelijk grote vlierstruik in onze stadstuin. 
Tot mijn verbazing eten de houtduiven het blad graag op. 
Vooral het jonge blad, dat net uitloopt. 

Naast de vlier staat een pruimenboom, die houtduiven ook 
ontbladeren. En de pruimen zelf versmaden ze ook niet. 
We hebben sinds kort een groene halsbandparkiet die onze 
tuin bezoekt. Verder komen er brutale eksters en af en toe 
een Vlaamse gaai. 

Liguster
Ook de bessen van de liguster zijn in trek. Als je de 
liguster laat uitgroeien, ontstaat er een boomachtig gewas 
dat een veel vlinders en bijen trekt, zoals de liguster 
pijlstaartvlinder en andere nachtvlinders. De liguster is 
winterhard tot –170C. De zwarte bessen die na de bloei in 
de herfst rijpen zijn geliefd voedsel voor vogels.

Jonge vijgen moet je beschermen anders worden ze en korte 
tijd door de houtduiven opgegeten. Overigens dulden de 
houtduiven geen verwilderde postduiven in hun gebied. 
Toch een klein voordeel! De vijgen dragen de zomer door. 
Zeker nu het zo warm geweest is. We hopen op vijgen jam.

Voeding van de vogels is ook nodig in de zomer. Het is heel 
gezellig om te zien hoe de jonge mezen van de pindakaas 
eten. Eerst komt de brutaalste mees, de anderen wachten in 
de struiken en dan komen de anderen. Ze blijven rupsen en 
groen eten, want het zijn verstandige eters.

Alle zangvogels zijn vatbaar voor de het Usutu virus of 
beter bekend als de ‘Merelziekte’. De merel die op het 
hoogste puntje van het dak zing heb ik gemist dit jaar. 
Wel zijn de halsband parkieten gekomen. Elke ochtend 
vliegt een groepje parkieten luidruchtig groen etend door de 
tuin. Overal nemen ze hapje even rusten en dan vliegen ze 
weer door naar de volgende groene oase in Amsterdam. 

Sinds de Corona crisis lijkt het wel of de bomen groener 
zijn dan voorheen. De lindebomen aan de gracht hebben 
dit jaar geen kleverige luizen op de auto’s gelekt, althans 
veel minder dan in voorgaande jaren. De enorme plataan in 
de binnentuin staat prachtig in het blad. Minder vliegtuigen 
moet toch effect hebben op het groen in de Amsterdamse 
Binnenstad, afgezien van de geluidsoverlast. 
Corona is heel ernstig maar het heeft wel het besef in gang 
gezet dat dingen kunnen en moeten veranderen.

UW

Munttoren gezien vanaf balkon La PlaceCTvM 2020
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•Eerste grote overzichtstentoonstelling 
Jean-Luc Mylayne in Nederland.

•Unieke werken, analoge foto’s van monumentaal formaat.
•Al tientallen jaren een zowel radicale als poëtisch artistieke 

benadering van één onderwerp: de vogel.

Openingstijden, Dagelijks, 10–18 uur
Op donderdag geopend tot 21 uur

www.huismarseille.nl

De afgelopen periode had voor veel binnenstadbewoners 
twee kanten: een nare: binnenblijven, voorzichtig leven 
en voorkomen dat je ziek wordt én een verrassende: een 
lege stad zonder toeristen. Met name rond Stadsdorp 
Gracht en Straatjes, grofweg postcodes 1017 en 1016.

Wat we de afgelopen periode vooral misten was het fysieke 
samenzijn, want de meeste activiteiten lagen helaas stil. 
Wel bleken veel leden elkaar onderling, een op een, op te 
zoeken. Samen op straat op een bankje zitten, koffie drinken 
buiten of in de tuin, even bellen. 
En er werd heel veel gewandeld. 

Je ontdekte nog meer de waarde van het mensen kennen in 
je directe omgeving. Zeker in deze tijd waarin we niet even 
in de trein of tram stappen om verre vrienden op te zoeken. 
Door Stadsdorp maak je contact in je buurt, in aanvulling op  
je reguliere vriendenkring. 
Kijk op www.stadsdorpenamsterdam.nl en vind een 
Stadsdorp bij jou in de buurt. 

Ben je benieuwd? Kom eens naar de maandelijkse 
buurtborrel en leer mensen kennen die vlakbij je wonen. 
Wij zijn altijd blij met actieve leden, dus kijk op 
www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl en meld je aan. 

  De Fiets

Enkele jaren geleden zijn op het Spui de meeste 
fietsnietjes verwijderd. Fietsvakken kwamen er. 
Met als gevolg dat wanneer iemand in de haast een fiets 
tussen de andere fietsen vandaan probeerde te pakken de 
hele mikmak om viel. 

Voor de fietsendief was het ook fijn want die hoefde niet 
eerst in het zicht van de wereld die fiets van een nietje los 
te knippen, die deed gewoon of ie z’n fiets tussen die berg 
fietsen op de grond uit probeerde te krijgen onderwijl het slot 
openbrekende. 

De hoop van de buurt was gevestigd op het Rokin daar zou 
het na de opening van de Noord-Zuidlijn moeten gebeuren. 
Maar die onbewaakte fietsenstalling was in no time gevuld 
dus bleef het op het Spui en in de omliggende straten een 
wirwar van fietsen. 

Eind juni volop activiteit op het Spui aan de Maagdenhuis 
kant. Er worden nieuwe fietsenrekken geplaatst, veel 
fietsenrekken en aan twee kanten te gebruiken, fantastisch! 
Maar nog steeds snel vol doordat veel mensen hun fiets voor 
het rek zetten ipv erin met als resultaat 1 fiets beslaat wel 3 
plekken. Waarom?! 

Eerder deze maand ging de ondergrondse bewaakte 
fietsenstalling op het Rokin open. De eerste 24 uur gratis en 
open van 05:15 tot 01:25 uur. Ideaal voor de forens die met 
de metro gaat, de Kalverstraat-bezoeker en voor wie niet 
eigenlijk. Helaas is het voor veel mensen toch nog te veel 
moeite om 10 meter naar bijvoorbeeld hun werk, favoriete 
yogaschool of winkel te lopen. 

Als de gemeente zoveel investeert om de fietser te 
accommoderen is het dan teveel gevraagd om van de 
fietser te verwachten dat we onze fietsen op de daarvoor 
aangewezen plekken plaatsen?
 #Doeslief
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10 september–22 november
Jean-Luc Mylayne

De herfst van het paradijs

ARTI 2.020
Expositie

Zomersalon 

tot 30 september
ma t/m vr

12:00 - 17:00 uur
Entree: vrij

Arti et Amicitiae
Rokin 112

Leven in de stadstuin       Dieren en groen



                                                                                                                 Leren is kennis vergaren, Tao volgen is onwetendheid opheffen.        Li Chou Mou  
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Wandelingen door Amsterdam 
Wandelingen met journalist en monumentenkenner
Hans Tulleners op zondag van 11-13 uur
Inlichtingen en opgave: 020-6222213 / 06-12552332 
of per e-mail: hanstulleners@zonnet.nl
Kosten: 18 euro per wandeling (inclusief consumptie)

Historische pleinen in oud-Amsterdam
Zondag 6 september, 11-13 uur
Start: Haarlemmerplein
Oud-Amsterdam heeft 26 historische pleinen. 
Het merendeel  is autovrij en parkeervrij of wordt dat in 
de nabije toekomst gemaakt. Van parkeerplaats wordt het 
openbare ruimte, te gebruiken voor allerlei doeleinden. 
Ook al is de monumentale binnenstad niet echt beroemd 
om zijn pleinen, toch is het allicht interessant om na te gaan 
hoe het komt dat sommige pleinen in de oude stad goed 
functioneren en andere pleinen niet.

Van Scheepvaarthuis naar Marineterein
Zondag 13 september, 11-13 uur
Start: I amsterdam Visitor Center (voormalig Noord-Zuid 
Hollandsch Koffiehuis) tegenover het Centraal Station. 
Ooit was ons land een zeevarende mogendheid en 
Amsterdam de belangrijkste havenstad ter wereld. 
Het huidige Scheepvaart-museum was ‘s Lands Zeemagazijn 
uit 1656, het Marineterrein in gebruik bij de Admiraliteit 
van Amsterdam, later de Koninklijke Marine en het 
voormalig Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade, 
staan hier symbool voor.

Langs historische cafés
Zondag 20 september, 11-13 uur
Start: I amsterdam Visitor Center (voormalig Noord-Zuid 
Hollandsch Koffiehuis) tegenover het Centraal Station
In oud-Amsterdam zijn nog een kleine 40 historische 
cafés te vinden met belangrijke interieurs. Er zijn zelfs 
nog proeflokalen uit de 17e eeuw. Een aantal van deze 
bijzondere historische interieurs is in de afgelopen jaren 
verloren gegaan. De nog bestaande etablissementen met hun 
karakteristieke interieurs zullen we gaan bekijken. 
We eindigen in een bruine kroeg.

www.amsterdam-inside.nl
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Waar te eten
Sinds de versoepeling van de coronaregels voor de horeca heb ik 
een aantal keer bij mijn al eerder besproken favorieten gegeten 
(Gartine en de Seafoodbar) en er was geen enkele aanleiding om 
op zoek te gaan naar nieuwe favorieten. Het was als vanouds 
overheerlijk.

De horeca heeft het nog steeds moeilijk want ondanks de 
versoepelingen blijft 1.5 meter de norm dat heeft ontegenzeggelijk 
invloed op de omzet. Waar kan heeft de gemeente toestemming 
gegeven om de terrassen uit te breiden zoals op het Spui bij het 
Lieverdje staan nu tafeltjes van Hoppe en Luxembourg en in het 
weekend staat er op het plein voor het Maagdenhuis een terras van de 
Seafoodbar en de Poolbar. Het zij ze gegund.

Nu is het niet voor iedere zaak zo makkelijk om uit te breiden. Tomaz 
en de Pilsener Club (beter bekennt als de engelse Reet) zitten in de 
Begijnensteeg gebroederlijk naast elkaar. Hier is misschien ruimte 
voor een tafeltje extra maar niet voor een significante uitbreiding van 
het terras. Voorheen hadden ze de nodige aanloop van bezoekers op 
weg naar of terug van  het Begijnhof maar het Begijnhof blijft (hoe 
fijn voor de bewoonsters) voorlopig nog gesloten. 

Als u nu een keer ziet dat die andere terrasjes best gevuld zijn loop 
dan even een stukje verder. Bij beide is het bier koud en de bediening 
vriendelijk. Voor de aangeklede borrel bent u bij Tomaz aan het juiste 
adres en voor de meer traditionele gaat u naar de Reet. En mocht u 
het bier bij de een lekkerder vinden maar de bitterballen van de ander 
onweerstaanbaar ach daar zullen ze vast niet moeilijk over doen. 

 Als u daar dan toch bent 
loop even door de gedempte 
Begijnensloot om de in 
eerdere Binnenkranten 
besproken plantenbakken te 
bewonderen.

EH
Tomaz
Begijnensteeg 6
020-3206489
Engelse Reet
Begijnensteeg 4
020-6231777Café Scharrebier, Rapenburgerplein

Foto Arjen IJff

Foto Andrea Roëll

“Ik ben in 1981 begonnen in de Oudemanhuispoort. 
Een jaar later kreeg ik een tip van vaste klant Ton Alink 
dat Raamsteeg 1 vrijkwam en zo ben ik hier gekomen”, 
vertelt antiquaar (boek- en prenthandelaar) Eduard van 
Dishoeck, mijn buurman. 

“Ik werkte voor de Slegte toen die alle boeken opkocht van 
kast 8 in de Oudemanhuispoort. Die kast kwam leeg en 
ik kon hem van de Universiteit voor 48 gulden per maand 
huren. Zo begon ik voor mijzelf. 
De Raamsteeg bleek een toplocatie voor mijn winkel. 
Niet alleen was het een buurt vol antiquariaten, maar deze 
steeg, tezamen met de andere, is ook de enige doorgaande 
looproute vanuit de binnenstad over de grachten, richting 
West. Natuurlijk betaalde ik meer huur, maar mijn omzet 
werd gelukkig ook hoger. 
Hier zit woonruimte boven de winkel dus ik kon de kamer 
bij mijn hospita opzeggen. Het was een heerlijke buurt om 
te wonen en na sluitingstijd ging ik borrelen in Hoppe. Later 
trok mijn vriendin bij me in. In verkeringstijd ga je veel 
uit, dus ideaal. Maar toen we een gezin gingen vormen met 
kinderen hebben we een woning gezocht buiten de stad. 

Specialisatie
Veel heb ik geleerd van collega-antiquaren als de 
roemruchte Max Israël en Simon Emmering. Deze 
adviseerde mij te concentreren op prenten. Een heel goede 
greep, want de doelgroep is groter. Mensen kopen prenten 
vaak als cadeau. Vooral vrouwen, die zijn goed voor 60% 
van mijn omzet. En het leuke van een prent is dat man 
en vrouw ervan genieten en van een boek vaak alleen de 
verzamelaar zelf. 
Een apart project was ‘De Witte Boekenberg’; een pop-up 
store waarbij ik winkelruimte huurde en restantpartijen 
verkocht. Zo heb ik naast mijn winkel boeken verkocht in 
de Leidsestraat, op de Nieuwendijk en in de PC Hooftstraat. 
Vooral die laatste plek was erg lucratief. 

Klanten
Mijn klantenkring is in de loop der jaren veranderd. Die 
bestond eerst vooral uit werkenden, studenten, bewoners 
uit de buurt en wat toeristen. Maar in de loop der jaren zijn 
veel kantoren naar de Zuidas vertrokken en veel werkenden 
buiten de stad gaan wonen. En het aantal toeristen nam 
almaar toe. 

Zij kopen vooral prenten en vormen nu 70% van mijn 
klantenkring. Door Corona is mijn omzet gehalveerd 
vergeleken met vorig jaar. Op dit moment is het weer 
drukker met langslopende toeristen. De toerist die geld 
besteedt aan een kwaliteitsprent is nog niet terug. 

De buurt
Het is bijna niet meer voor te stellen hoeveel gewone 
winkels deze woonbuurt nog had in de 80-er jaren. Er zaten 
wel 3 of 4 slagerijen en zeker 4 melkwinkels. Broodje Bert 
werd gerund door twee keurige dames, later kwam Bert en 
nu, al sinds vele jaren, Murad. In jouw woning woonde een 
hoerenmadam die -toen ze boos was op haar vriend- de TV 
dwars door het raam smeet bovenop diens gele sportwagen. 
De meeste mensen heb ik zien komen en later weer 
vertrekken. Als winkeliers hadden en hebben we 
onderling goed contact. Murad, Jomar, Hans, Frank en de 
medewerkers van café Gollem, allemaal fijne buren. Dat 
zie je wel veranderen. De huren zijn zo verschrikkelijk 
gestegen dat nieuwe winkeliers geen tijd meer hebben voor 
een praatje. Tegenwoordig werk je drie weken voor je huur 
en belasting en in de vierde week moet je je inkomen zien 
te verdienen. De coronaperiode maakt dat pijnlijk zichtbaar. 
Winkeliers kunnen geen vet meer op de botten krijgen voor 
als het tegenzit. 

Toekomstplannen
Een paar jaar geleden heb ik de verkoop via internet 
serieus aangepakt. Nu ik 66 ben ga ik dat vanuit huis 
doen. Amsterdam laat ik niet in de steek. Ik houd een 
ontmoetingspunt op afspraak bij mijn lijstenmaker “Partout”, 
Nieuwezijds Voorburgwal 47. 

Het is erg jammer dat ik door Corona niet met een 
afscheidsborrel afscheid kan nemen van klanten en buren. 
Dus bij deze wens ik alle klanten, collega-winkeliers en mijn 
lieve buren het beste toe en misschien tot ziens!”

https://www.eduardvandishoeck.nl
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       Edgar Cayce         Dromen zijn de antwoorden van vandaag op de vragen van morgen.  
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Gemeente Amsterdam
 Algemeen nummer        14 020
   • Budgetbeheer  020-252 6060

• Fietsdepot  020-334 4522

• Gemeentebelastingen 020-255 4800

• GGD   020-555 5911

• Jeugd Helpdesk 020-255 2911

De Binnenk   ant  Verspreidingsgebied
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Oplage: 11.500 Verschijnt 4x per jaar

C O L O F O N
Redactie

Cliff van Dijk, Ulrike Weller,
Paul Spoek, Esther Heijster,

Corina Teunissen van Manen
Cartoon Petra van Driest 

Advertenties max. 1 euro per cm2

Drukkerij Rodi Rotatiedruk

Binnenk®ant #92
verschijnt rond 30 november
kopij-stop 4 november

06-4389 0132
post@binnenkrant.nl

Kerkstraat 123 hs
1017 GE Amsterdam

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 

Binnenkrant
Wel graag de

Online cursussen voor bewoners
!WOON biedt gratis online cursussen 
aan voor bewoners. De thema’s zijn o.a.: 
een nieuwe bewonerscommissie starten, 
nieuwsbrieven maken, huurders en 
eigenaren samen in een complex, introductie 
digitaal leren en servicekosten. U kunt zich 
aanmelden via woon.ucourse.nl.
Ook organiseert !WOON gratis webinars 
voor bewonersgroepen. Aanmelden kan via 
wooninfo.nl/agenda.

Een ‘sociale huurverhoging’ in de 
vrije sector
Een huurverhoging van 6,6% in de vrije 
sector, kan dat? Bij een huurprijs boven 
de € 3000 loopt de huurprijs dan wel heel 
hard op. Maar helaas voor de huurder, in dit 
geval kan het.
We krijgen regelmatig de vraag of 6,6% 
huurverhoging wel correct is. Verrassend 
dat het in dit geval om een woning in 
de vrije sector blijkt te gaan. Doorgaans 
is het percentage huurverhoging in de 
vrije sector gebaseerd op de zogenaamde 
consumentenprijsindex van het Centraal 
Bureau voor Statistiek. Dat is dit jaar 2,6%.
Het opgevraagde huurcontract van de 
woning op de Reguliersgracht schept 
helderheid. De huurprijs mag volgens 
het contract worden gewijzigd met een  
percentage dat maximaal gelijk is aan 
het wettelijk toegestane percentage voor 
woningen in de gereguleerde huursector. De 
verhuurder doet dus wat is overeengekomen.
De huurster betaalt nu al meer dan € 3.000 
huur en deze verhoging van zo’n € 200 
is haar echt te gortig. Een tegenvoorstel 
met een gematigder verhoging veegt de 
verhuurder van tafel. Omzien naar andere 
woonruimte met een beter contract is het 
enige wat deze huurster rest.
In Den Haag wordt al een tijdje gesproken 
over matiging van huurverhogingen in de 
vrije sector. Wij zijn benieuwd wat daar 
uitkomt en of huurders in de toekomst 
daadwerkelijk worden gevrijwaard van 
dergelijke forse huurverhogingen.

Norm lood in drinkwater omlaag, 
geen meting nodig
Binnenkort veranderen de regels voor lood 
in drinkwater. Als ergens loden leidingen 
zichtbaar zijn is dat een gebrek, tenzij de 
verhuurder met een meting aantoont dat de 
norm niet wordt overschre-den. Die norm 
gaat bovendien van 10 naar 5 microgram 
per liter. Dat is een hele verbetering, want 
tot nu toe moet een huurder met een rapport 

aantonen dat er te veel lood in drinkwater 
zit. Pas dan is sprake van een gebrek en kan 
huurverlaging volgen als de verhuurder het 
niet oplost.
De gemeente Amsterdam had liever een 
verbod op loden leidingen gezien. Nu zijn 
de regels in het bouwbesluit nog zo dat lood 
alleen vervangen moet worden als er aan 
de leidingen gewerkt wordt. De gemeente 
kan in gewone situaties dus nog steeds geen 
vervanging afdwingen en dat is jammer. De 
route loopt dus via de huurder, want die kan 
het wel. Het melden van een loden leiding 
met mee-sturen van een foto en beschrijving 
van de plek waar deze zit volstaat. !WOON 
adviseert huurders om - als de verhuurder 
niet reageert op de melding van loden 
leidingen - via de rechter (bij geliberali-
seerde huur) of via een gebrekenprocedure 
bij de huurcommissie aan te kaarten. 

Zie ons stappenplan voor de mogelijke 
vervolgstappen als de verhuurder niets doet.
De nieuwe regels zijn aangekondigd, maar 
nog niet ingevoerd. De minister schijft: 
“Aan de Huurcommissie wordt gevraagd 
de formulering van het gebrek aan te 
passen, de bewijslast bij zichtbare loden 
leidingen om te draaien, naar de correcte 
meetmethode te verwijzen en de verlaagde 
norm van 5 microgram/L over te nemen.”

Het is nu aan de Huurcommissie om snel 
haar beleid aan te passen, zodat bewoners zo 
snel mogelijk gezond drinkwater krijgen.. 
Ondertussen zien we al dat de meeste 
verhuurders na een melding ge-woon 
overgaan tot vervangen van de leidingen. 
Zo hoog zijn de kosten nou ook weer niet 
het aan laten komen op een juridische 
procedure levert de verhuurder bijna 
zeker verlies en een veroordeling in de 
proceskosten op. Dus woont u in een pand 
van voor 1960 een heeft u nog niet gecheckt 
of er lood is? Kijk snel in uw woning, bij 
de stijgleidingen en bij de watermeter waar 
het water het pand binnenkomt. Voor meer 
informatie zie wooninfo.nl/lood.

Contact met !WOON
Voor alle vragen over huren, wonen 
en VvE aangelegenheden kunt u elke 
woensdagmiddag van 14-17 uur terecht op 
het woonspreekuur, Recht Boomssloot 52. 
U kunt ons ook bellen op 020-5230 110

centrum@wooninfo.nl  
www.wooninfo.nl.

Spreekuur wethouder Ivens 8 oktober 
Tijdens een kort gesprek met wethouder 
Laurens Ivens kunt u uw idee of mening met 
hem delen “Om goed te besturen moet je op 
de hoogte zijn van wat de Amsterdammers 
denken en wat er leeft in de stad.”
Het gaat hierbij nadrukkelijk om uw ideeën 
en niet om individuele problemen.

www.wooninfo.nl/agenda/spreekuur-
wethouder-ivens-8-oktober-2020/
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www.amsterdam.nl/centrum-oost/

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

Buurt  Guido Kuijvenhoven    06 8362 4579   g.kuijvenhoven@amsterdam.nl
Zes  Wim Schot          06 2852 0351   w.schot@amsterdam.nl

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  Marije Willems         06 1853 1510     marije.willems@amsterdam.nl
Waterloo Eefke van Lier         06 1249 6948     eefke.van.lier@amsterdam.nl
  Wies Daamen         06 8362 4580     w.daamen@amsterdam.nl

www.amsterdam.nl/centrum-west/

Binnenk

• Sociaal Loket   020-255 2916

• Veilig Thuis  0800-2000

• Horecaoverlast  020-421 4567

• Wmo Helpdesk  0800-0643

• Financiën  020-255 2912

• Zorg en Woonoverlast 020-255 2914

• Werk en Inkomen 020-252 6000
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Terwijl COVID-19 zijn plek veroverd in de geschiedenis van de 
mensheid, verschuift de balans van rechten tussen burgers, de 
overheid en speciale belangen aanzienlijk. Snelle beslissingen 
op het gebied van volksgezondheid en financiën, vaak genomen 
met weinig aandacht voor transparantie, hebben over de hele 
wereld grote invloed. Terwijl het nieuwe Coronavirus wordt 
afgeschilderd als de grote vijand, worden grote farmaceutische 
bedrijven uitgeroepen tot de helden van de dag! Deze ‘helden’ 
wordt door de maatschappij beloond via overheidsopdrachten 
en andere financiële prikkels.

Deze krant en het wijkcentrum waar jullie allemaal van houden en 
waarvan jullie allemaal genieten, hebben echter kennis genomen 
van een verlaging van de subsidiëring, waardoor de financiering 
over een paar jaar effectief nul zal zijn. Dit terwijl de Nederlandse 
overheid fossiele brandstofbedrijven subsidieert voor 8,3 miljard 
euro per jaar volgens Milieudefensie en Oil Change International. 
Maar financiering is, zoals altijd, niet het enige probleem. Het geld 
verdwijnt in de verkeerde zakken, maar vooral zonder dat we er 
wat over te zeggen hebben, zonder inspraak, dat is het probleem. 
Met andere woorden, het overheidsbeleid en de bureaucratie die 
het ondersteunt, kampen met democratische tekortkomingen en 
zijn eenvoudigweg niet in staat om financiering toe te wijzen met 

het oog op maximaal algemeen nut. Het lijkt er dus op dat de 
overheid is afgestemd op de behoeften van degenen die maximale 
winst voor ogen hebben.

Toch komt er ook iets moois uit deze crisis voort. COVID-19 heeft 
strijdbaarheid en solidariteit aangemoedigd en de noodzaak om te 
veranderen is nog nooit zo zichtbaar geweest. Dit is het moment 
om gedurfde actie te ondernemen en aan te dringen op permanente 
financiering voor gemeenschapscentra! Deze openbare ruimtes 
zorgen voor verbroedering in onze gefragmenteerde samenleving 
en zou dit, in tijden van pandemie, niet prioriteit moeten krijgen 
boven de zucht naar winst?

Alleen sta je machteloos, samen staan we sterk. DiEM25 (diem25.
org), een beweging met lokale afdelingen in heel Europa, erkent de 
noodzaak van een radicale heroverweging van het officiële beleid 
ten aanzien van huur en huisvesting en de benutting van openbare 
ruimte. We vormen een nieuwe groep om deze problemen aan 
te pakken en verwelkomen bestaande en nieuwe leden om hier 
samen voor te strijden. Wil je mee doen, neem dan contact op via 
membership@nl.diem25.org.

Alleen sta je machteloos, samen maken we een vuist. Doe Mee!
Amir Kiyaei

Ingezonden naar post@binnenkrant.nl

PvD

Dodelijk vergif of stofwisselingsziekte
Het ‘plotselinge’ ziek worden van de Russische oppositieleider Aleksej 
Navalny zette mij aan het denken. De romeinse keizers gebruikten vaak 
vergif om hun tegenstanders uit de weg te ruimen en deden dat met 
de hulp van paddestoelen. Dit overkwam keizer Claudius. De groene 
knolamaniet was in zijn maaltijd verwerkt. Het gif, amotoxine en 
phallotoxine, tast de lever aan en binnen enkele dagen treedt de dood 
in, tenzij er een levertransplantatie kan worden verricht. Dat is de enige 

mogelijkheid. Smaak en geur van de Amanieten is niet opvallend. In gedroogde staat is de Amaniet al 
helemaal verwisselbaar met de champignon, maar het gif verdwijnt ook na koken niet. 
De Russische artsen spraken van een ‘stofwisselingsziekte’. Nu maar hopen dat de artsen in Berlijn 
aan de ‘Grüner o. Weisser Knollenblätter Pilz’ denken, die de lever in korte tijd vernietigt.

UW


