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WALTHER PLOOS VAN AMSTEL

Er komt een proef met 24-uursope-
ningstijden in het hart van het toeris-
tische centrumgebied, zo hebben het
stadsdeel en het College van B&W
bekendgemaakt.
Volgens eerdere plannen zouden deze
plannen niet gelden voor postcodege-
bied 1012. Moeten die straks niet
tóch naar dit gebied worden uitge-
breid, onder het motto Gelijke mon-
niken, gelijke kappen? Het stads- en
het stadsdeelbestuur lijken doof voor
de bezwaren.

Amsterdam wil meer ruimte bieden
voor ondernemers, dus ook via experi-
menten, en vereenvoudigt daarom de
procedure voor ontheffingen op de Ver-
ordening winkeltijden Amsterdam.
Liefst 88 kritische zienswijzen zijn er
van bewoners, ondernemers en organi-
saties uit de binnenstad binnengeko-
men. Desondanks heeft het stadsdeel-
bestuur aan het College gemeld dat er
‘geen bedenkingen’ zijn.
Hallo! Wat is er gebeurd met de ogen-
en-de-oren van de buurt? Heeft het
stadsdeelbestuur de 88 zienswijzen niet
gelezen? Daarin staan grote zorgen
over de proef.
Het verruimen van winkeltijden druist
in tegen het gemeentelijke beleid van
meer ‘stad in balans’. Wordt het win-

kels in het Centrum toegestaan om 24
uur per dag open te zijn, dan zal dit hier
de huidige problemen bij de handha-
ving alleen maar vergroten.
Uit het projectplan valt verder af te lei-
den dat de extra handhaving mogelijk
400.000 euro per jaar gaat kosten. In
het projectplan is daar geen dekking
voor.
De ‘laagwaardige’ aanbieders zullen
waarschijnlijk gretig gebruik gaan ma-
ken van de verruiming van de ope-
ningstijden, terwijl deze voor de bij-
zondere winkels en horeca geen voor-
deel biedt. Hoe overleef je dan nog?
Het is veelal onmogelijk om tegen deze
druk op te boksen. De ondernemers
vrezen een prijsopdrijvend effect voor
de huren, die momenteel al zeer snel
stijgen en bijna al niet meer op te bren-
gen zijn voor de door iedereen zo ge-
wenste, ‘leuke’ gevarieerde winkels en
restaurants in de binnenstad.
Het bestuur van de BIZ van Dam tot
Stopera is beducht dat de door bewo-
ners, dagjesmensen en toeristen ge-
waardeerde diversiteit nog verder wordt
aangetast.

Andere steden
Ervaringen met overlast door 24-uurs-
winkels in de stadscentra van onder
meer Sydney, Antwerpen, Madrid en
Barcelona zijn in de plannen niet mee-

genomen. Daar blijken de winkels ná
sluitingstijd van de officiële horeca te
fungeren als officieuze horeca, wat tot
veel problemen leidt.
Experimenten zoals nu in Amsterdam
kunnen maar al te gauw staand beleid
worden. Maar de beloofde ‘monitoring’
is een wassen neus als je vooraf geen

nul-meting hebt gedaan en als er geen
concrete einddoelen zijn vastgesteld.
De lessen van de andere ‘freezones’ el-
ders kennen we nog niet eens.

Kortom, het besluit van het College van
B&W houdt geen rekening met de be-
langen en wensen van velen in de bin-

nenstad. Nergens is aangetoond dat er
24 uur per dag winkels nodig zijn. Het
is teleurstellend dat het College de
proef wil doorzetten, ondanks talrijke
bezwaren. Klaarblijkelijk heeft het
niets heeft geleerd van de vele lessen
uit de afgelopen drie jaar ‘stad in ba-
lans’.

‘24 uur open’ is geen balans

Ja, 14 020. 
Dit telefoonnummer wekt weinig ver-
trouwen bij de burger, weten we. En nu
is het ook het meldnummer voor over-
last geworden. Gaat dat wel goed? In
ieder geval steeds beter. Al is het soms
nog wel een beetje met vallen en op-
staan.

De afdeling voorlichting van de ge-
meente vroeg ons de volgende tekst te
publiceren:

Bij overlast zonder direct gevaar, bij-
voorbeeld door hinderlijk rondhangen,
wildplassen, schreeuwen, etc. kunt u 24
uur per dag via 14 020 de meldkamer
Handhaving en Toezicht bellen. Van de
medewerker krijgt u te horen of een
handhaver direct ter plaatse kan gaan
kijken. Als dat niet mogelijk is, dan
krijgt u dat ook te horen, maar uw mel-
ding kan dan wél leiden tot verscherpte
aandacht in uw omgeving. Bij gevaar,
waar direct ingrijpen bij nodig is, belt u
via 112 de politie.

Dat vraagt om uitproberen.
Het is zaterdagmiddag. Over de Oude-
zijds Achterburgwal dendert een
schreeuwend vrijgezellenfeestje. Het
aanstaande slachtoffer loopt in een

knalroze flamingopak. Zijn maten doen
joelend een dansje op onze stoep.
We bellen ... 14 020.
Eerst krijgen we een bandje over trai-
ning- en coachingsdoeleinden en gaan

vijf minuten ‘in de wacht’.
Terwijl de tetterende flamingo met zijn
maten doordanst over de wal meldt zich
een meneer aan de andere kant van de
lijn. Wij vragen om te worden doorver-
bonden met de meldkamer Handhaving
en Toezicht.
Nou, nee. We kunnen wel voor horeca-
gerelateerde meldingen en voor – ‘Tja,
het is op straat hè?’ – een formulier in-
vullen en dat kunnen we ook via de ei-
gen computer doen.
En na het invullen zal een handhaver
het formulier lezen, belooft hij.
Maar geen meldkamer?
Helaas. Als troost heeft hij wél een an-
der nummer.
Daar krijgen we snel iemand aan de
lijn. Het blijkt het klachtennummer te
zijn van Handhaving stadsdeel Cen-
trum. Maar we hebben geen klacht, we
willen een melding maken. Mispoes
dus.
De flamingo is inmiddels gevlogen.

Maandag. Nog eens proberen.
Eerst kijken op de gemeentelijke web-

site. Onder ‘Melding overlast personen
binnenstad’ lezen we:
Ervaart u overlast van personen op
straat in het centrum van Amsterdam en
wilt u dat daar meteen iets aan gedaan
wordt? Bel dan het gemeentelijke infor-
matienummer 14 020. Dit nummer is 24
uur per dag bereikbaar. U wordt dan
direct doorverbonden met de meldka-
mer van Handhaving en Toezicht.
We bellen ... 14 020. Bandje, vijf minu-
ten ‘in de wacht’.
Dan neemt een mevrouw onze gege-
vens op. Dat duurt even. Het ‘direct
doorverbonden’ nemen we dus maar
even niet te letterlijk. Daarna gaat ze
voor ons bellen.
‘Meldkamer Handhaving en Toezicht’.
Succes!
Het kan dus wel. Al moet je als burger
soms wat moed verzamelen.

De praktijk is soms nog wat stroperig;
maar ook de gemeente is een lerende
organisatie, zullen we maar zeggen.
Dus: Overlast? Bel gerust 14 020.
Het gaat steeds beter.

Een schreeuwende flamingo? Bel ... 14 020

Ook zonder 24-uursopening staat postcodegebied 1012 al onder druk

Interview met de burgemeester: p.6



GREET VAN DER KRIEKE

Sint Jansstraat 37 herbergt de kleinste
particuliere school van Amsterdam,
voor Italiaanse taal en cultuur. In de
etalage van het pijpenlaatje zien we
ook een collectie toneelfoto’s: van to-
neelgroep Astaroth, die hier zijn thuis-
basis heeft.
Roberto Bacchilega (1961) vertelt:
‘Astaroth is eigenlijk een duivel, maar
dan een hedendaagse, met een identi-
teitscrisis. Hij wil niet meer oordelen
over goed of fout, maar het liefst mens
onder de mensen zijn.’ Roberto is ge-
boren Italiaan en heeft Italiaanse taal
en literatuur gestudeerd. In 1985 be-
landde hij in Amsterdam en het waren
de cultuur en de sfeer die hem deden
besluiten om te blijven. ‘En om nooit
meer weg te gaan’, zo vertrouwt hij ons
toe.

Als in 2008 de atelierruimte in de Sint
Jansstraat vrijkomt, start Roberto zijn
eigen Italiaanse school. Er staan welge-
teld zeven stoelen rondom de tafel ach-
ter in de ruimte. En er is een krukje

voor de docent. Je zou het bij zoiets
kleins niet verwachten, maar toch zijn
er rond de vijftig cursisten die weke-
lijks naar Scuola d’Italia komen, onder
wie ook veel mensen uit de buurt.
De Scuola biedt verschillende activitei-
ten. Allereerst natuurlijk de taallessen,
van beginnend tot gevorderd niveau.
Bij de ‘espressocursus’ leer je een brio-
che (zo’n zacht, zoet, luchtig broodje)
en een cappuccino bestellen, als een
echte real native Italiaan. Daarnaast
zijn er conversatielessen voor gevorder-
den: intensieve lessen en lessen ‘op
maat’.
Roberto geeft ook een cursus ‘Storia
d’Italia’, waarin hij in tien lessen de
Italiaanse geschiedenis vanaf de oud-
heid tot het hedendaagse Italië behan-
delt. De voertaal tijdens deze cultuur-
cursus is Italiaans. Verder kun je ook
een Italiaans culinair rondje doen, met
traditionele gerechten, bijzondere hap-
jes en natuurlijk een glaasje wijn.

Dan zijn er nog de theaterworkshops.
Ze zijn van ongekende diversiteit. Het
leslokaaltje verandert dan zomaar in

een heus theaterzaaltje. De wanden zijn
overdekt met talloze foto’s van de voor-
stellingen die hier zijn gegeven. Een
piepklein podium met maskers en mu-
ziekinstrumenten, in de kleuren rood
en zwart, maakt het kamertheater com-
pleet.
Ooit is Roberto met vrienden begonnen
in het Ostadetheater in De Pijp. Nu zijn
er alweer bijna tien jaar bijzondere
voorstellingen te beleven hier in de Sint
Jansstraat. Heel experimenteel, niet per
se Italiaans, ‘Open Podium’, kleinscha-
lige producties. Van Roberto mag je het
ook een broedplaats noemen. Er is geen
ticketverkoop, alles gaat op uitnodi-
ging: goede chianti behoeft geen krans.

En ten slotte is er nog Radio Onda Ita-
liana, sinds 1993 drie uur per week in
de lucht onder de vlag van Salto. Alle
activiteiten vormen samen de stichting
Quelli di Astaroth.
‘Het is goed toeven in de Sint Jans-
straat’, vindt Roberto. ‘We kennen el-
kaar, we groeten elkaar en we hebben
zelfs ’s zomers met de buren een feestje
op straat.’
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Joep de Groot

Het werd zowaar gezellig,
helemaal in de geest van de
overledene.

Leven

‘Het leven is mooi, maar het nood-
lot is wreed’, zingen wij met het
Nieuwendammer Shantykoor. De
enige zekerheid in het leven is, dat
het eindig is. Waar de ene 80-plus-
ser rustig in zijn slaap overlijdt, is
de ander, soms zeer jong, al jaren
aan het martelen met een gemene
ziekte. Hoe dit einde eruitziet is
een grote onzekerheid. Het zal aan
mijn eigen leeftijd liggen, bijna 71,
maar het aantal overleden beken-
den neemt snel toe.
En waar je vroeger nooit van hoor-
de, is het aantal zelfgekozen over-
lijdens. Steeds meer en meer. Komt
natuurlijk ook door het feit dat de
euthanasie redelijk goed geregeld
is. Oké, de voorwaarden zijn
streng, maar het is vaak mogelijk
om iemand een vreselijk lijden te
besparen. Maar ben je op het mo-
ment dat je altijd hebt aangegeven
niet meer bij vol bewustzijn, dan is
er wel een probleem.

Ik kom veel in een verpleeghuis,
omdat ik vrijwilliger ben op hun
invaldenbus. Als je op de gesloten
afdeling komt, zie je je geconfron-
teerd met veel mensen die in het
 leven worden gehouden en die daar
zelf soms totaal geen weet van heb-
ben. Meestal veroordeeld tot een
rolstoel en helemaal afhankelijk
van verzorging. Maar een daggie
uit met de bus is voor hen, als je
goed kijkt, een plezierige ervaring.

Enige tijd terug werd ik benaderd
door een vriend of ik hem kon hel-
pen met een timmerklus. Zijn
vrouw is al jaren aan het knokken
met kanker en heeft besloten dat
het over twee weken genoeg is. Nu
had hij een jaar geleden op een
executieveiling voor een klein be-
drag een doodskist gekocht. Deze
moest aangepast worden. Dus ben
ik een dag met die kist bezig ge-
weest: er moest onder andere een
raampje in, en de sluiting moest
veranderd.
Die vriend is toen in de slag ge-
gaan met een begrafenisonderne-
mer om de crematie te regelen.
Daar werd hij toch een beetje boos
over. Vooral de kosten rezen de pan
uit; zo kon hij maar 50 euro korting
krijgen, omdat hij zelf al een kist
had. Ook kwam hij erachter dat er
twee soorten verbrandingen zijn:
alleen in de oven, of met vijf ande-
ren. Het verschil is wel een 500
euro. Hij kreeg sterk het idee dat
het dure gerekend, maar het goed-
kope gedaan werd.
Uiteindelijk besloot hij de hele
 crematie maar zelf te organiseren.
Achteraf best een hele klus, ook
omdat het geen natuurlijke dood
was. Van het geld wat hij bespaard
had, heeft hij toen een feestelijke
borrel gegeven in de kantine van de
golfclub. Het werd zowaar gezellig,
helemaal in de geest van de overle-
dene.

Dus, mensen: leef het leven,
het duurt soms maar even.

Colofon
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Amsterdam wordt steeds voller. Vorig jaar groeide de stad
met 15.000 verse Amsterdammers. De planoloog Zef
Hemel voorspelt dat er twee keer zoveel Amsterdammers
komen.
Amsterdam zal ruimte voor die groei moeten maken, ook
in de toch al overvolle binnenstad. Het moet immers uit
de lengte of breedte komen. Een van de mogelijkheden is
dat we kleiner gaan wonen of met meer mensen een
woning gaan delen. De gemeente gaat zelfs subsidies
verstrekken voor het bewoonbaar maken van ruimtes
boven winkels in de binnenstad.

Als bewoners zijn we daarom steeds vaker aangewezen
op de openbare ruimte en voorzieningen in de buurt. Het
fijne van een buurt is: wat je nodig hebt, kun je in de
buurt vinden. Sportvoorzieningen, gezondheidszorg,
groen, scholen, ontmoetingsplekken en plekken waar je
even heerlijk helemaal niets hoeft te doen. Allemaal in
jouw directe omgeving.
Enkele jaren geleden hield GroenLinks een inspirerend
pleidooi voor ‘ruimte durven delen’. De openbare ruimte
als een groot woonerf. Helemaal zoals Wim Zonnevelds
‘Het Dorp’. Maar dan natuurlijk op de Wallen.
Op hun beurt hebben planologen het over de buitenruimte
als shared space: de openbare ruimte wordt ingedeeld als
mensenruimte en niet meer als verkeersruimte. Het ron-

kende verkeer verdwijnt uit het straatbeeld en er komt
meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Dat is goed
voor de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van de
binnenstad. En als die gedeelde ruimte ook echt van
iedereen is, dan is dat een prachtige gedachte.

Jammer genoeg wordt de herwonnen openbare ruimte
meestal snel weer geannexeerd door geparkeerde fietsers
en scooters van bezoekers, plantenbakken, Bito’s en
 Canta’s, reclameborden, fietstaxi’s, horecaterrassen,
plantenbakken, huurfietsen, bankjes, geparkeerde bestel-
busjes en zelfs rondvaartboten.
Elke vrije vierkante meter in de binnenstad valt in de
handen van ‘landjepikkers’, waardoor de goedbedoelde
shared space als snel een vijandige my own private space
wordt. Zelfs de handhaving staat vaak met een mond vol
tanden, omdat de privatisering van de openbare ruimte
net op dat randje zit van wat wel en wat niet mag. En
waag het eens, om er zelf iets over te zeggen. Ik kijk wel
uit met al die korte lontjes in de buurt!

Maar ik weet het zeker. Met het terugwinnen van de
openbare ruimte wordt de binnenstad er weer leuker op.

WALTHER PLOOS VAN AMSTEL

Landjepikkers

Commentaar

Wilt u informatie over uw buurt, kijk dan op www.amsterdam.nl onder 
“Buurten” in het hoofdmenu. Vervolgens vindt u uw gebied door te  
klikken op de kaart of met uw postcode. 
 
U kunt zich abonneren op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van  
stadsdeel Centrum via www.amsterdam.nl/nieuwsbrief  

Informatie over de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum vindt u via 
www.amsterdam.nl/gemeente/bestuurscommissies/ 
 
U kunt de gemeente bellen via 14 020 op werkdagen van 08.00-18.00 uur.  
U kunt ook WhatsAppen naar 06 4444 0655. Meer informatie en het 
contactformulier om te mailen vindt u via “Contact” op  
www.amsterdam.nl 
 
Volg stadsdeel Centrum op Twitter via @020centrum en klik op “Vind ik 
leuk” op de Facebookpagina van stadsdeel Centrum Amsterdam of van  
uw buurt: stadsdeel Centrum 1012. 
 
Voor vragen over afval en reiniging belt u 14 020. Online een melding doen 
over beheer en onderhoud openbare ruimte kan via www.amsterdam.nl 
 
Openingstijden en locaties van de Stadsloketten: www.amsterdam.nl 

‘Noem het een broedplaats’

BUURTKRONKELS
QUELLI DI ASTAROTH

Wilt u het hele jaar door 
geïnformeerd blijven?

'Like' onze facebookpagina 
www.facebook.com/Oudebinnenstad

Roberto Bacchilega
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Meertens Instituut:
Historie, Hazes en hiphop
WILLEM OOSTERBEEK

In de brede entreehal staat het bureau van de
grondlegger: Piet Meertens. Het is een enor-
me kolos met veel laden en laatjes. Op het
schrijfblad staat een typemachine met een
dubbel toetsenbord. Het ene toetsenbord is
voor normale typeletters, het andere voor een
fonologisch alfabet waarop tekens staan voor
klanken die nu niet meer voorkomen in het
Nederlands.
Op het bureau staan oude bordjes die aange-
ven wat het instituut in die dagen behelsde.
We lezen: ‘Centrale Commissie voor onder-
zoek van het Nederlandse Volkseigene’; ‘Dia-
lectbureau’; ‘Volkskundebureau’; en ‘Naam-
kundebureau’.
‘Dat laatste maakt die geen onderdeel meer uit
van het Meertens Instituut. De rest is nog wel
van toepassing’, vertelt Meertens-medewerk-
ster Simone Wolff. Lachend voegt ze eraan
toe: ‘Alleen noemen wij dat tegenwoordig
toch beslist anders. Een term als volkseigene is
vandaag de dag veel te besmet. Nu spreken we
over het bestuderen en documenteren van de
Nederlandse taal en cultuur, waarbij alledaag-
se verschijnselen centraal staan.’

Coca Cola
Het ruikt nog naar verse verf in het nieuwe
onderkomen van het instituut dat tot voor kort
was gevestigd in de oude Coca Colafabriek op
een industrieterrein aan de Amstel.
Irene Stengs, eveneens medewerkster van het
Meertens Instituut, is blij met de verhuizing.
‘We zaten in een nogal van de buitenwereld
afgekeerd gebouw met veel heel kleine raam-
pjes. Niet echt een plek voor een instituut als
dit. Dat is één van de redenen waarom we naar
de Oudezijds Achterburgwal zijn verhuisd.
Hier zitten we midden tussen allerlei andere
sociaal-wetenschappelijke onderwijs- en on-
derzoeksinstellingen.’
Ook Wolff ziet veel voordelen aan het nieuwe
onderkomen: ‘We zijn makkelijker bereik-
baar, kunnen eenvoudiger bij collega-instel-
lingen langs.’ Lachend: ‘En deze buurt is veel
gezelliger, natuurlijk.’
‘Ook zoiets als een overleg met het Amster-
dam Museum, over een eventuele tentoonstel-
ling over Amsterdamse hiphopcultuur waar
hier onderzoek naar wordt gedaan, is een stuk
eenvoudiger nu iedereen op een steenworp af-
stand zit’, zegt Stengs. ‘Het eerste congres in
de buurt hebben we ook al gehad. Dat is on-
langs gehouden in de Waalse Kerk. Het on-
derwerp: The secular sacred. Oftewel: hoe

men aan de seculiere natie tegenwoordig wel-
haast een religieuze betekenis toekent, en hoe
discussies over religie daarbij een belangrijke
rol spelen. Toepasselijker kan het niet, in een
kerk.’

Zwarte Piet
Het Meertens Instituut richt zich op de Neder-
landse taal en cultuur, maar vergelijkt ook met
ontwikkelingen die plaatsvinden in de ons
omringende landen.
Daarmee staat het instituut midden in het hui-
dige verhitte politieke debat over zaken als
nationale identiteit en bedreiging van het ei-
gen erfgoed. Stengs: ‘Daar hoort ook de dis-
cussie over Zwarte Piet bij. Voor de goede
orde: die discussie is echt niet gisteren gestart
zoals veel mensen denken, maar is al heel wat
langer gaande. Net als in Nederland zie je ook
in Duitsland en Frankrijk vormen van opko-
mend nationalisme. De processen zijn vaak
vergelijkbaar met die in ons land, maar de
vorm verschilt. In Frankrijk kennen ze Zwarte
Piet niet. Wel heeft dat land, net als Neder-
land, een koloniale geschiedenis. Daar richt
de discussie zich meer op wat écht Frans is.
Maar de basisvragen zijn dezelfde: waarom
neemt het nationalisme toe? En waarom is die
discussie zo emotioneel?’
Niet alle onderwerpen die het Meertens Insti-
tuut onderzoekt hebben zo’n expliciete poli-
tieke lading. Stengs: ‘Een van mijn onderwer-
pen was het fenomeen André Hazes. Wie
houdt er van zijn muziek en wat heeft Hazes
betekend voor zijn fans?’
Ook andere thema’s op het snijvlak van cul-
tuur en taal zijn onderwerp van onderzoek,
zoals het verband tussen dialect en etniciteit.
Stengs: ‘We onderzoeken de relatie tussen de
standaardtaal en dialect. In grote delen van
Nederland wordt het dialect stiefmoederlijk
behandeld. Limburgers die zich vestigen in
het westen van Nederland doen vaak hun ui-
terste best om hun zachte g te onderdrukken.
Maar in Limburg zelf heeft het eigen dialect
dezelfde status als het Standaard Nederlands
in de Randstad. Daar kun je ook met de dokter
in dialect communiceren.’
Stengs onderzoekt momenteel hoe cultureel
erfgoed sacraal wordt. ‘Neem zoiets als de
Passion op televisie. Terwijl de kerken leeglo-
pen, nemen ongelovigen daaraan deel of kij-
ken ze naar het tv-spektakel.’ Andere onder-
zoeken op het Meertens Instituut richten zich
op bedevaartsplaatsen in Nederland, het Wil-

helmus en herdenkingsrituelen.
Het instituut krijgt geld van het ministerie van
Onderwijs en van non-profit-organisaties
voor bijvoorbeeld specifieke onderzoeken. Er
zijn geen banden met het bedrijfsleven. Er
werken tussen de zestig en zeventig mensen,
uiteenlopend van taalkundigen, historici, mu-
sicologen tot antropologen. ‘Een echt interdis-
ciplinaire club dus’, zegt Stengs.

Mieters
In de zevendelige romancyclus Het Bureau,
van de voormalige medewerker J.J. Voskuil,
staat de dagelijkse gang van zaken op het
Meertens Instituut minutieus beschreven. De
hoofdpersonen, die regelmatig hun genoegen
over allerlei dingen uitspreken met het legen-
darische woord Mieters!, zijn gebaseerd op
echte medewerkers. De vraag of men het huidi-
ge Meertens Instituut nog altijd associeert met
Het Bureau van Voskuil is dus onvermijdelijk.
Stengs: ‘Niemand onder de veertig associeert
Het Bureau nog met het Meertens Instituut
van vandaag. Voskuil werkte hier tot 1986.
Het Bureau was zo’n groot succes omdat het
heel scherp de Nederlandse kantoorcultuur
blootlegde, en veel mensen dit herkenden. Dat
het zelfs bestond op een ogenschijnlijk zo on-
schuldig instituut.’
Het Meertens Instituut doet niet alleen onder-
zoek. Ook wordt van het alledaagse leven van
alles en nog wat gedocumenteerd en gearchi-
veerd, zoals muziek en verhalen. En er is een
audiobank voor gesproken dialecten. Bij el-
kaar heeft het instituut zo’n zeven kilometer
archiefmateriaal.
Eén onderdeel van het instituut is het Dag-
boekarchief. Iedereen die ooit een dagboek of
andere ego-documenten heeft geschreven,
kan ze hier inleveren. Deze documenten ge-
ven een unieke, persoonlijke inkijk in de Ne-
derlandse taal en cultuur. Zo is er het dagboek
van een fabrieksarbeider die de eerste vrije
zaterdag memoreert, op 3 september 1960.
Maar er zijn ook persoonlijke stukken van een
aannemer die leefde van 1838 tot 1927, die
veel treinstations heeft gebouwd en in Am-
sterdam zijn sporen heeft nagelaten.
Al deze persoonlijke documenten schetsen
een beeld van het maatschappelijk leven en
hoe bepaalde zaken werden ervaren of ge-
daan. De dagboeken worden via een trefwoor-
denregister toegankelijk gemaakt voor onder-
zoek. Dat is een enorme klus, waaraan veel
vrijwilligers meewerken.

Irene Stengs en Simone Wolff aan het bureau van Meertens

Op de vraag In welke adver-
tenties vinden we de volgen-
de woorden: ‘Maatwerk’,
‘paaladvies’, ‘authentiek’en
‘warm’? kwam één goed ant-
woord binnen. Het enige
juiste antwoord is: ‘Maat-
werk’ hoort bij drukkerij At-
lantic; ‘paaladvies’ bij fun-

deringsspecialist Jan IJskes; ‘authentiek’ bij
restaurant De Roode Leeuw en ‘warm’ bij
kinderopvang De Kleine Wereld.

De prijs van 15 euro gaat naar Liesbeth
 Sarneel.

Onze nieuwe prijsvraag luidt: Welke twee
advertenties met geuren vindt u naast el-
kaar?

Mail uw antwoord naar 
redactie@oudebinnenstad.nl. 
Onder de inzenders van het goede antwoord
verloten we een cadeaubon van 15 euro, te
besteden bij een adverteerder in deze krant,
te kiezen door de winnaar.

Win 15 euro!

Prijsvraag

Sinds kort is onze buurt
een gerenommeerde

 instelling  rijker,
 gevestigd in het oude

hoofdbureau van politie
op de Oudezijds Achter-
burgwal 185. Het is het
Meertens Instituut, dat

onderzoek doet naar de
Nederlandse taal en

 cultuur.

F*ckin Blauw
Gerard Mak kent het Wallengebied goed.
Jaren heeft hij er als politieman gewerkt.
Eerst bij de geüniformeerde dienst en
daarna als rechercheur op de Warmoes-
straat en de Beursstraat. Zijn carrière  be -
 eindigde hij als waarnemend chef van de
CID op het hoofdbureau.
In zijn nieuwe boek F*ckin Blauw schetst
Mak in ruim veertig korte verhalen de
menselijke kant van het politievak. Wat
maken de agenten mee, hoe gaan ze met
elkaar om, hoe werkt zo’n politieorganisa-
tie? Het is een boek geworden met veel
humor, met een goed beeld van het gevari-
eerde politiewerk en tegelijkertijd ook een
goed beeld van het burgerwereldje waarin
zij moeten optreden.
Jongeren die bij de politie willen gaan
werken moeten dit boek zeker lezen.
Buurtbewoners zullen bij het lezen smul-
len van de herkenning van hun buurt. En
oudgedienden binnen de politie zullen
Gerard en zijn maten zeker terugkennen.
F*ckin Blauw, 
Uitgeverij Aspekt, Soesterberg. 
ISBN 978 94 633 8108 6, prijs € 19,95.

d’Oude Binnenstad
zoekt redacteur(en)

Woon of werk je in de Wallenbuurt?
Voel je je betrokken bij wat er leeft?
Lijkt het je leuk om met jouw artikelen 
bij te dragen aan onze vitale krant?
Dan willen we graag met je kennismaken.
Stuur een bericht met je motivatie
aan:
redactie@oudebinnenstad.nl

***
d’Oude Binnenstad is een buurtkrant
met oog voor wie wonen en werken 
op en rond de Amsterdamse Wallen.
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Open 7 dagen per week
8 AM - 10 PM

The best value in town

www.houthandelschmidt.nl

Met eigen boot aanlegsteiger

Bridges inspired by Ron Blaauw
Oudezijds Voorburgwal 197 | Amsterdam | +31 20 555 3 560 | Valet parking

info@bridgesrestaurant.nl | www.bridgesrestaurant.nl

EEN CULINAIRE BELEVING VOOR ALLE ZINTUIGEN

Bij Bridges draait het allemaal om vis! Executive 
Chef Andrès Delpeut creëert op een creatieve 
manier klassieke, traditionele gerechten met 
internationale invloeden en een unieke twist. Het 
visrestaurant in het hart van Amsterdam heeft in 
korte tijd een stevige plek veroverd tussen de beste 
restaurants van Nederland en werd in november 
2013 bekroond met een Michelinster.
 
Bridges is de plek waar elke Amsterdammer 
zich thuis voelt, met goede service, gastvrijheid 
en gezelligheid; een plek om te genieten van 
prachtige vis-wijn combinaties. Er bestaat ook 
een mogelijkheid om privé te dineren in de Private 
Dining met uitzicht op de historische gracht en de 
Vinothèque, het geklimatiseerde domein waar 
Wine Director in charge of Bridges, Lotte Wolf, 
de wijnen proeft en selecteert. Zo is Bridges een 
culinaire beleving voor alle zintuigen.

O.Z. VOORBURGWAL 181, 1012 EW  AMSTERDAM
tel. 020-624 87 66, www.yucca.nu

KLEDING & SIERADEN
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www.hemelsemodder.nl
reserveren | 020 - 624 32 03

Kom met de Vereniging Vrienden van de
Amsterdamse Binnenstad (vvab) op voor:
• behoud en herstel van de historische

 bebouwing van de binnenstad
• het bevorderen van een goed woon- en

werkklimaat

Nog steeds worden plannen gemaakt en
ontwikkelingen geïnitieerd, die een
 bedreiging vormen voor het unieke
 karakter van onze binnenstad. 
Plannen, die het monumentale karakter
aantasten of ontwikkelingen, die eerder
passen in een pretpark dan in onze mooie
binnenstad. 
Nu meer dan ooit is het nodig voor de
vvab om op te komen voor de  binnenstad.

Meer informatie over de vereniging 
vindt u op:

www.amsterdamsebinnenstad.nl

VERENIGING 

VRIENDEN VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD

met hart voorde stad

draag uw steentje bij en word lid!
Meld u aan als lid op www.amsterdamsebinnenstad.nl/lidworden

Oudezijds
A d v o c a t e n

Oudezijds Voorburgwal 237
1012 EZ Amsterdam

t  020 - 51 50 250
f  020 - 42 33 959 

www.oudezijdsadvocaten.nl

K. de Bie
C.A.C.M. Ficq
S. de Vries
S.F. Yap

Postbus 3611
1001 AK Amsterdam

Warm, betrokken, professioneel 
Blije kinderen en tevreden
 ouders, daar draait het om bij 
De Kleine Wereld
U bent van harte welkom op onze
 vestiging op het Oudekerksplein 8 
voor een rondleiding en om kennis 
te maken met het team. 

Voor meer informatie, onze andere
 locaties of vragen kijk op onze website
www.dekleinewereld.nl of bel ons
hoofdkantoor (020 4120633).
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Met vereende kracht van Buurtzorg en man-
telzorgers lukt het Smit om zelfstandig te blij-
ven wonen in haar pittoreske, middeleeuwse
woning met dito trappen nabij de Zeedijk. Ze
kwam er in 1980 wonen, samen met haar part-
ner (later echtgenote) Marijke Verhoeff.
Toen Marijke ziek werd, ontstond er intiem
contact met Buurtzorg. Eén van de teamleden
was aanwezig bij haar euthanasie. ‘Dat geeft
een heel bijzondere band’, vertelt Smit. Toen
ze later voor advies en hulp zelf bij Buurtzorg
aanklopte, was het meteen vertrouwd.

Persoonlijk
Als we haar bezoeken, zit Smit monter en fris
gedoucht in haar woonkeuken. Heije Vrielink
van Buurtzorg Amsterdam Centrum heeft
haar zojuist begeleid bij het douchen. Vrielink
is haar ‘persoonlijk begeleider’. Zij geeft re-
guliere thuiszorg en regelt voor haar ook ‘di-
recte zorgoverstijgende zaken’, zoals contact
met de ergotherapeut of huisarts, en overlegt
met familie en mantelzorgers.
Vrielink: ‘Samen kijken we wat er nodig is en
zoeken we oplossingen, via mensen om ons
heen. Buurtzorg levert met kleine teams per-
soonlijke verzorging en verpleging aan huis,
bijvoorbeeld bij ernstige ziekte, na een zie-
kenhuisopname of als iemand zelfstandig wil
blijven wonen. Op verzoek van de behande-
lend huisarts of specialist verrichten we ver-
pleegtechnische handelingen, zoals het toe-
dienen van insuline, wondverzorging of het
geven van sondevoeding. Bij sommigen ko-
men we eens per week, bij anderen drie keer
per dag. En Buurtzorg levert ook palliatieve
zorg in de laatste fase van het leven.’
Smits dochter Ineke verzorgt de was en kle-
ding, en doet de boodschappen. Verder regelt
ze alle administratie – van belastingaangifte
tot aanvraag van traplift en scootmobiel.
Zij is enthousiast over Buurtzorg. ‘De samen-
werking loopt soepel. Zij zijn er op maandag
en donderdag. Ik kom de andere dagen: ’s za-
terdags samen met m’n dochter Stephanie, die
dan het hele huis schoonmaakt, terwijl ik Em-
mie was en de pedicure doe. Dankzij Buurt-

zorg hebben we een gesloten kringetje. Zij
zijn helemaal top.’
‘Veel mensen in deze buurt wonen in sfeer-
volle, maar onhandige huizen om oud te wor-
den’, weet Vrielink. ‘Emmie is verknocht aan
de buurt. Dat was het uitgangspunt toen zij bij
ons aanklopte. Aanvankelijk waren het ge-
sprekjes over hoe zij zo lang mogelijk zelf-
standig kon blijven, met hulpmiddelen zoals
een traplift. Nu krijgt zij steeds meer prakti-
sche hulp. Daarnaast is er onzichtbare zorg.
We letten erop of alles nog op orde is, bijvoor-
beeld of de cliënt geen doorligplekken krijgt
of te veel gewicht verliest. Kortom, we hou-
den een oogje in het zeil.’

Kleine teams
Buurtzorg Amsterdam Centrum is onderdeel
van de Stichting Buurtzorg, die in 2006 is op-
gezet in Almelo. Door te werken met kleine,
zelfsturende teams, bestaande uit professione-
le (wijk)verpleegkundigen en wijk-ziekenver-
zorgenden, werd het een vernieuwend zorg-
concept.
De Buurtzorgteams krijgen zo nodig onder-
steuning van een regiocoach en een klein lan-
delijk hoofdkantoor. De lijnen zijn kort. Bij
nieuwe aanmeldingen of vragen van cliënten
die in zorg zijn, krijgen de mensen direct een
collega van het team aan de telefoon.
Janneke Loof en Niesje Snijder hebben in een
grote thuiszorginstelling gewerkt. ‘Dat werd
steeds meer een enorme stapelorganisatie.
Wij als HBO’ers werden zorgregisseur. Dat
betekende veel achter je bureau zitten in
plaats van concrete zorg bieden. Niesje kwam
het Buurtzorg-initiatief op het spoor. Wat ons
als verpleegkundigen aansprak, was dat je on-
der hun paraplu zelf een team kon opzetten.’
In 2008 besloten Loof en Snijder met twee an-
dere collega’s het Buurtzorgteam Amsterdam
Centrum op te richten. Loof: ‘Na een start
vanuit mijn huis kregen we, na vier maanden,
een ruimte op de zolder van de Boomsspijker.
Weet je: je werkt allemaal in de wijk. We heb-
ben geen duur pand nodig. We zijn een zelf-
standig werkend team onder de vleugels van

Buurtzorg Nederland. Zij hebben een gewel-
dig ICT-netwerk, verzorgen het contact met
zorgverzekeraars en betalen centraal onze sa-
larissen. Voor de rest vullen we het zelf in.’
Tussen acht uur ’s morgens en elf uur ’s
avonds zijn de Buurtzorgers op pad in wisse-
lende diensten. Nachtdiensten doen zij niet,
maar ze zijn wel telefonisch bereikbaar. Bij
cliënten in een stervensfase kan er ook nacht-
zorg ingezet worden, als dat nodig is. Daarbij
wordt samengewerkt met een vast bureau.
Loof: ‘Ons team bestaat uit negen mensen.
We zijn bezig door de hele wijk, maar lun-
chen altijd samen. Dat is gezellig en zo hou-
den we onderling contact. Het is een zoge-
naamd Buurtzorg Plus-team, wat betekent dat
er een vaste fysiotherapeut en ergotherapeut
aan verbonden zijn.’

Zelfstandig
Buurtzorg biedt de noodzakelijke begeleiding
en zorg, maar stimuleert ook het zelfstandig
functioneren. Men maakt daarbij gebruik van
het sociale netwerk van de cliënt. Loof: ‘Als
iemand moeite krijgt met het aan- en uittrek-
ken van steunkousen, doen we dat eerst sa-
men. Maar vervolgens gaan we kijken of er
geen mantelzorger te vinden is, die dat over
wil nemen. Dat lukt vrijwel altijd. Zo kunnen
wij onze zorg weer elders in gaan zetten.’
Loof begon op haar 23ste en werkt nu al zes-
tien jaar in de thuiszorg, altijd in het Centrum.
Ze verzorgde talrijke buurtgenoten, onder wie
de roemruchte tantes van de Zeedijk. ‘Ik kan
niet zo snel leuker werk bedenken’, zegt ze.
‘Natuurlijk komen we verdrietige of tragische
situaties tegen: het is soms zwaar werk. Maar
doorgaans geniet ik van de bezoeken en alle
verhalen van vroeger. Jammer dat ik niet kan
schrijven, want intussen ben ik een vat vol
verhalen en wijze levenslessen.’
Smit werkte tot aan haar pensioen vijfendertig
jaar bij de IBM. Daarnaast was ze een talentvol
fotograaf die regelmatig exposeerde. Prachtige
foto’s van haar hand, die haar huis sieren, to-
nen haar bijzondere talent. Ook hielp zij in het
café Verhoeff en zit vol verhalen uit die tijd.

Rond de klok van vijf gaat zij steevast naar
haar stamcafé In ’t Aepjen, waar ze geniet van
de sfeer en de mensen. Binnenkort verruimt
ze haar actieradius, want er staat een gloed-
nieuwe scootmobiel gereed op het binnen-
plaatsje. ‘Ik heb ’m al wel geprobeerd, maar
durf nog niet zo goed. Straks, als het mooier
weer is, ga ik er echt mee aan de slag met de
ergotherapeut die samenwerkt met het Buurt-
zorgteam’, vertelt Smit. Zo blijft thuis wonen
mogelijk, ook door de onlangs ingenieus aan-
gebrachte tweede traplift waarmee ze nu de
bad- en slaapkamer met minder inspanning
kan bereiken.
‘De klant moet de begeleidster natuurlijk wel
lief vinden’, lacht Smit naar Vrielink. Ze ver-
volgt: ‘Dat zijn ze allemaal. Het zijn allemaal
fijne mensen.’ Vrielink benadrukt, voordat ze
haar fiets pakt op weg naar haar volgende
cliënt: ‘Het gaat vooral om de kwaliteit van
leven. Als iemand bezorgd is over hoe het
straks verder moet, aarzel dan niet om ons om
advies te vragen. Via een oriënterend gesprek
kunnen we vaak preventief al veel doen en on-
rust wegnemen.’

Calvins Daghap
Koken doet Smit niet meer. Maar daar is in
voorzien. Luc de Vré, regelmatig bezoeker
van café in ’t Aepjen, brengt drie keer per
week maaltijden bij haar thuis. Die worden
vers bereid door zijn vriend Calvin.
‘Morgen is het je lievelingseten, Emmie’, be-
looft De Vré, als we ze samen aan het eind
van de middag in het café treffen. ‘Oma’s
suddervlees met aardappelen en rode kool of
bietjes.’
Emmie glundert. ‘Calvin komt uit Suriname
en kent de exotische keuken van zijn geboor-
teland op zijn duimpje. Maar hij kan samen
met Luc ook heerlijke oer-Hollandse gerech-
ten maken. Die daghap is een uitkomst voor
mensen die niet meer voor zichzelf kunnen
koken.’
Deze dagelijks versbereide maaltijden zijn te
bestellen via 06-20656586 en 
calvinsdaghap@gmail.com.

Emmie Smit thuis met haar persoonlijk begeleider Heije Vrielink

Emmie Smit is zesentach-
tig, maar peinst er niet

over om uit de buurt weg
te gaan. ‘Ik kies voor sfeer

en pijn.’ Pijn vanwege haar
heup en ander ongemak.
En sfeer in haar stamcafé

In ’t Aepjen, waar zij liefde-
vol is opgevangen na de

begrafenis van haar grote
liefde Marijke, in februari

2010. Sindsdien komt zij er
dagelijks. Ze wil het voor

geen goud missen.

EVELINE VAN DIJCK

Veilig thuis wonen
met Buurtzorg
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Ineens zijn er in de binnenstad 70 politie-
agenten en 70 handhavers komen helpen. Wat
deed u besluiten tot zo’n rigoureuze inzet?
De afgelopen maanden bleek de overlast als
gevolg van de drukte zo groot geworden, dat
er meer nodig was dan ‘een paar weekenden
een paar extra handhavers’. Samen met de po-
litie is toen besloten tot een offensief om de
straten en pleinen in de binnenstad weer terug
te veroveren, zodat bewoners en ondernemers
ook echt zouden merken dat er iets verandert.

Bewoners en ondernemers vroegen al jaren
om meer politie. Het lijkt erop dat er nu naar
ze wordt geluisterd.
Steeds meer handhavers is niet dé oplossing,
maar we zagen ook dat het zo niet langer kon.
Het aantal bezoekers is de afgelopen jaren
enorm toegenomen, van twaalf miljoen in
2011 naar zeventien miljoen in 2016. De druk
op de binnenstad is daardoor erg groot gewor-
den.
Als burgemeester hoor ik het vaak als eerste
van bewoners en ondernemers als er ergens
iets misgaat in de stad. De signalen waren
voor mij dan ook niet nieuw. Maar tegelijker-
tijd: niet alleen de bewoners van de binnen-
stad weten me te vinden, ook in alle andere
stadsdelen vraagt men vaker om meer hand-
havers. Het is een hele klus om de schaarse
capaciteit goed over de stad te verdelen.
Na de sluiting van bureau Beursstraat hebben
bewoners en ondernemers gevraagd om een
zichtbare aanwezigheid in het Wallengebied.
Wij hebben als driehoek toen besloten om
hieraan tegemoet te komen door bureau
Nieuwmarkt te gebruiken als uitvalsbasis
voor het Binnenstad Offensief.

Kan de binnenstad niet zonder een stevig con-
tingent handhavers?
Handhaving kan nooit de enige oplossing
zijn. Daarom proberen we met allerlei maatre-
gelen ongewenst gedrag te voorkomen. Denk
aan het bierfietsverbod, het 1012-beleid, de
regimes voor sluitingstijden, de leefbaar-
heidsschouwen met de buurt, betere verlich-

ting, de alcoholverboden en het cameratoe-
zicht.
Daarnaast vragen we bezoekers en bewoners
om rekening te houden met elkaar, en zich op
straat te gedragen zoals ze ook willen dat ie-
mand dat bij hen thuis doet. Wij willen dat
mensen uit zichzelf dit gedrag gaan vertonen,
zonder dat handhavers ze daaraan hoeven her-
inneren. Daar werken we aan met gedrags-
beïnvloeding, maar dat vraagt een lange
adem.

Er komen steeds meer toeristen naar Amster-
dam.
We weten dat in India en in China 300 mil-
joen mensen op het punt staan om midden-
klasse te worden, en dat ze dan vaak ook gaan
reizen. Een deel daarvan zal naar Europa,
naar Nederland en naar Amsterdam komen.
We weten dus dat er nog iets aan zit te komen.
De domste manier om ten onder te gaan is aan
je eigen succes. En regeren is vooruitzien.
Daarom is dit het moment om er iets aan te
doen.

Tussentijdse meting
Bewoners maken zich nu al zorgen over het
moment dat de handhaving weer zal afnemen.
Het Binnenstad Offensief heeft een looptijd
van zes maanden, tot na 1 juni, en de driehoek
zal bekijken hoe de handhaving daarna wordt
vormgegeven. Dan gaat het over de inzet van
de beschikbare capaciteit, over de specifieke
plekken en problemen waarop we ons richten,
en over de kwaliteit. Binnenkort komen de
eerste resultaten van een tussentijdse meting
en dan weten we meer.
Er is de afgelopen jaren op de handhaving
fors bezuinigd, terwijl de vraag naar handha-
ving juist fors is gegroeid door de toenemen-
de drukte. De grens is nu bereikt van wat er
met de beperkte middelen mogelijk is. Maar
ik wil juist doorpakken met de aanpak van
overlast en criminaliteit, en daar zijn extra in-
vesteringen voor nodig. We kijken richting
Den Haag als het gaat om de politie, maar ook

naar wat Amsterdam zelf kan doen.

Is de toeristische sector niet zelf een deel van
het probleem?
Er is niets mis mee dat ondernemers proberen
geld te verdienen in de stad. Dat levert ook
weer werkgelegenheid op, en kan de stad aan-
trekkelijker maken.
Maar het moet niet ten koste gaan van de stad.
Uiteindelijk zullen die ondernemers ook in
moeten zien dat deze stad juist zo aantrekke-
lijk is omdat hier op een klein oppervlak zo-
wel wordt gewoond, gewerkt als gerecreëerd.

En bent u nu de burgemeester van een pret-
park geworden?
De ene kant heeft het over ‘verpretparkise-
ring’ en de andere kant waarschuwt voor ‘ver-
trutting’. Ik geloof niet zo in die leuzen. Vol-
gens mij moeten we problemen oplossen, en
ze niet op de spits drijven.
Ik ben een chauvinistische burgemeester,
maar ook een optimistische. Deze stad heeft
vaker periodes van snelle, explosieve groei
meegemaakt. Dat leverde op zulke momenten
natuurlijk problemen op, maar uiteindelijk
kwam de stad er beter uit. De groei van de
stad is het gevolg van de grote aantrekkings-
kracht. En het kan ons ook kansen opleveren.

Discussies koesteren
Heeft het stadsbestuur niet te lang gewacht
met maatregelen?
Vier jaar geleden zaten we nog midden in de
grootste economische crisis sinds de jaren
dertig, maar inmiddels groeit de stad razend-
snel. Elk jaar krijgen we er 11.000 nieuwe
Amsterdammers bij, het aantal toeristen is in
vijf jaar tijd met de helft toegenomen en ook
de bedrijven weten Amsterdam weer te vin-
den.
Het verbaast me niet dat de stad het goed
doet. Toen ik hier in 2010 burgemeester werd,
zag ik al meteen dat de stad er goed voor
stond. Maar het tempo heeft velen van ons
wel verrast. We moeten nu snel het been bij-

trekken. Ik twijfel er niet aan dat ons dat ook
dit keer gaat lukken.

Straten met een monocultuur meer diversiteit
geven, door via bestemmingsplannen te bepa-
len welke soort winkels zich daar mogen ves-
tigen en hoeveel. Zo’n idee, dat is nogal wat
voor een College met een liberale kleur. Doet
dat uw rode hart goed?
Ik sta als burgemeester boven de partijen. Het
gaat mij er niet om wie de oplossingen ver-
zint, het gaat erom dat ze helpen het probleem
aan te pakken. We moeten dit samen doen:
alle wethouders, de burgemeester, de gemeen-
teraad, de ondernemers en de bewoners. En ik
denk dat iedereen die hierover meepraat, be-
reid is om te kijken naar echte oplossingen
voor de problemen waar we voor staan.

‘Dan had je hier maar niet moeten gaan wo-
nen’, is vaak de reactie. Wordt hier te veel ge-
zeurd? Waar ligt voor u de scheiding tussen
gehoord willen worden en gezeur?
Ik vind niet snel dat Amsterdammers zeuren.
Ik ben als burgemeester heus wel beroepskla-
gers tegengekomen, maar doorgaans hebben
de mensen die de moeite nemen om tegen het
stadsbestuur te zeggen dat er iets niet goed
gaat, juist het beste met de stad voor. Dat
moeten we koesteren.

U bent burgemeester van de Wallen. Bewo-
ners en ondernemers voeren vaak stevige dis-
cussies met u. Daar staat u altijd voor open
en daar wordt u om geprezen. Als u iéts kwijt
wilt aan de mensen die op de Wallen wonen en
werken, wat zou dat dan zijn?
Van deze mogelijkheid maak ik graag ge-
bruik. Als bewoner of ondernemer van de
Wallen leef je op een van de mooiste plekken
van de wereld. Daar hoort bij, dat je deze plek
moet delen met veel bezoekers.
Discussies zijn goed en belangrijk. Ik reken
erop dat u niet bij het minste of geringste
komt klagen. Dan kunt u ervan uitgaan dat als
het écht nodig is, ik alles in het werk zal stel-
len om echte problemen aan te pakken.

‘Ik wil doorpakken, en daar zijn extra investeringen voor nodig’

Om in het Wallengebied
orde op zaken te stellen is
op 1 december 2016 het
Binnenstad Offensief van
start gegaan. Dat is voor

de overtreders – maar
soms ook voor  buurt -

bewoners, politici of hand-
havers – wel even

 schrikken geweest.
De cavalerie komt eraan!
kopte d’Oude Binnenstad

in de vorige editie. Over de
motieven en de verwach-
tingen publiceren wij nu

een vraaggesprek met
 burgemeester Eberhard

van der Laan.

‘Ik vind niet snel dat Amsterdammers zeuren’

Burgemeester Van der Laan:
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Handhaving: 
‘Wij zijn een volwaardige partner’
Samenwerken met de politie kan tot
verrassingen leiden. Dat merkte on-
langs een handhaver, toen hij via zijn
portofoon vroeg of een collega hem
even kon komen helpen. Hij duwde
zijn spreeksleutel in en sprak de
woorden Assistentie Collega.
Voordat de handhaver tot tien kon
tellen, gilden de sirenes van alle kan-
ten op hem af en krioelde het om
hem heen van motorpolitie en blau-
we zwaailichten. In zijn argeloosheid
had hij een term gebruikt waarmee
de politie de hoogste urgentie aan-
duidt. Hij kreeg het verzoek om
voortaan te vragen om Een postje er-
bij.
Het was de harde leerschool van de
praktijk.

Deze anekdote illustreert het groeipro-
ces in de samenwerking tussen de men-
sen van Handhaving & Toezicht (H&T)
en de politie. Veel voormalige politieta-
ken zijn nu terechtgekomen bij H&T.
Ook burgers moeten daar nog aan wen-
nen.
Armağan Babaoğlu is manager Hand-
having bij H&T en kan niet anders dan
tevreden zijn over de samenwerking:
‘Het Binnenstad Offensief is voor ons
een stroomversnelling. Voordien was er
veel meer afstand tot de politie, nu zijn
we volwaardige partners geworden.
Ook de samenwerking met overige ge-
meentediensten is aanmerkelijk ver-
sterkt. We werken nu veel meer doelge-
richt.’
Giuliano Nagessersing is teamleider bij
H&T en staat samen met de handhavers
in hun blauwe uniform midden in de
praktijk: ‘Het voelt goed dat we ons ge-

steund weten door de politie. We zien
elkaar steeds meer als collega’s. We
doen samen in bureau Nieuwmarkt de
briefings en na onze dienst delen we in
de de-briefing onze ervaringen. Daar-
uit volgt een nieuw werkplan voor de
volgende dag.’

Trainingen
Volgens Babaoğlu is de slagvaardig-
heid van H&T sterk toegenomen. ‘We
moesten wel erg snel zorgen dat er ze-
ventig man werden vrijgemaakt uit de
verschillende stadsdelen, maar onze
Vliegende Brigade en flex-teams heb-
ben nu veel meer armslag gekregen.
We hebben ook veel nieuw personeel
moeten aannemen en opleiden. Onze
mensen vinden het uitdagend, merken
wij, om in deze lastige binnenstad te
werken. Er is zelfs een collega die in
het oosten van het land woont, maar die
hier in Amsterdam Centrum zijn uitda-
ging vindt. Elke dag tweeënhalf uur
heen reizen en ook weer tweeënhalf uur
terug!’
Er wordt nogal eens gemopperd dat
handhavers soms in groepjes door de
stad lopen. Dat lijkt inefficiënt. Nages-
sersing legt uit dat het dan meestal gaat
om coaching on the job. ‘We leiden op
dit moment veel nieuwe collega’s op en
maken ze wegwijs in de problematiek
en de dynamiek van de binnenstad. Er-
varen bevoegde handhavers lopen sa-
men met nieuwe collega’s die hun
BOA-bevoegdheid nog moeten krijgen.
Ze hebben wel hun opleiding al afge-
rond.’
‘We maken een enorme kwaliteitsslag’,
zegt Babaoğlu. ‘Ons personeel krijgt

nu naast weerbaarheidstrainingen ook
bike-training, waarbij ze leren omgaan
met crowd-control. Het zijn tactische
trainingen waarbij ze leren in te schat-
ten hoe ze moeten omgaan met groeps-
dynamiek. De leider in een groep men-
sen eruit kunnen pikken. Zo kunnen we
assertief optreden.’

‘Wij leren van de politie, maar de poli-
tie leert ook van ons’, zegt Nagesser-
sing. ‘Tijdens de briefing blijken wij
soms veel beter op de hoogte te zijn
van bijvoorbeeld de APV. Dan horen
we O ja? Mogen we daartegen optre-
den?’
Babaoğlu: ‘Wij realiseren ons steeds
meer dat we out of the box moeten den-

ken als organisatie, en dat werkt moti-
verend. De problematiek op straat moet
leidend zijn, niet eventuele roosterpro-
blemen. Wij merken dat we er in de
donkere uren meer moeten zijn. Nou,
dan zorgen we ook voor meer perso-
neel in de avond- en de nachtelijke
uren.’

‘Assistentie collega’

Politie: 
‘Binnenstad Offensief sorteert effect’
Notoire overtreders en overlastver-
oorzakers zullen het Binnenstad Of-
fensief, dat is ingezet op 1 december
2016, zeker opvatten als een aanval.
De eerste resultaten van deze hand-
havingsactie worden op straat merk-
baar, maar ook binnen de samenwer-
kende organisaties van de politie en
Handhaving en Toezicht (H&T).

De operationele leiding van het Bin-
nenstad Offensief berust bij hoofdin-
specteur Rob Georgiades en Ruben
Sprong en Marcel Selier namens het
politiedistrict Centrum-Noord. De om-
vang en het tempo waarop het allemaal
in gang is gezet hebben Georgiades
toch verrast. ‘Het heeft ons veel ener-
gie gekost. Denk alleen al aan de
dienstroosters die je moet opstellen.
Ineens heb je twee verschillende groe-
pen die van verschillende locaties naar
de Nieuwmarkt komen, de briefing
moet opgebouwd worden. Je moet een
nieuwe manier van samenwerken uit-
vinden.’
Wijkagent Dick Eenhuizen was een
van de voorvechters van de samenwer-
king met H&T. Samen met wijkagent
Hermanjan Jansen heeft hij een rapport
opgesteld met het verzoek om gebruik
te gaan maken van bureau Nieuwmarkt
als uitvalsbasis voor extra personeel.
‘Dit was absoluut nodig. Het smeden
van zo’n team heeft even tijd gekost.
Maar nu het draait, zien we dat we re-

sultaten gaan behalen.’
Georgiades: ‘Wat ik mooi vind, is dat je
nu samen inspanningen pleegt. We de-
len onze gegevens via een zogenoemd
dashboard. Zo weet je waar regelmatig
incidenten zijn en waar je dus moet
gaan inzetten. Informatie delen is cru-
ciaal. Niet alleen tussen politie en
handhaving, maar ook met bewoners en
ondernemers. Uiteindelijk neemt de
overlast in het gebied af. En dat zien we
terug op straat.’

Samenwerking
‘De kans’, zegt Eenhuizen, ‘dat je nu
door een agent of een handhaver in ons
gebied wordt aangesproken is in enkele
maanden zeker verdubbeld. Misschien
wel verdriedubbeld. De uitkomst hoeft
niet gelijk een bon te zijn, maar het sor-
teert wel effect.’
Neem de laad- en losplekken, vervolgt
hij. ‘Vroeger waren ze altijd bezet door
mensen die helemaal niet bezig waren
met laden en lossen, en nu worden ze
gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Of
neem de zwervers in de wijk. Die wor-
den daarop aangesproken of krijgen
een bon. Ik zie niets meer hinderlijk op
het Oudekerksplein op de bank hangen,
terwijl daar een jaar geleden heel veel
alcoholisten zaten. Ze zijn er nog wel,
maar ze hangen niet meer met z’n allen
op één plaats.’
Naast de extra inzet vanuit bureau

Nieuwmarkt gaat ook het reguliere
werk van politiebureau Burgwallen ge-
woon door, benadrukt Eenhuizen.
’De aanpak van de nep-dope begint
zijn vruchten af te werpen. Natuurlijk
krijgen we ondersteuning van het doel-
groepenteam van het Binnenstad Of-

fensief, maar op plaatsen met heel veel
overlast wordt ook veel ingezet vanuit
ons politiebureau Burgwallen. Wat wij
hier doen, is niet te vergelijken met
werken op een ander bureau in een an-
dere wijk. Je moet hier maatwerk leve-
ren. Nu de toeristenstroom alleen maar

toeneemt, zou je verwachten dat je ook
meer agenten ter beschikking krijgt.’
Georgiades deelt die mening. Hij ziet
met belangstelling de evaluatie van het
offensief tegemoet. De cijfers zullen
een goed beeld geven van de situatie in
de binnenstad, waaronder de Haarlem-
merbuurt, de pleinen en ook het Wal-
lengebied. Overigens is hij zich ervan
bewust dat het niet alleen gaat om de
inzet van die 140 man, maar om een sa-
menstel aan maatregelen.
Georgiades: ‘Je moet kijken wat er
straks gaat gebeuren, wanneer naar de
zomer toe het aantal toeristen toe-
neemt, en welke maatregelen je moet
gaan treffen. Dat is niet alleen politie of
handhaving, maar dat kunnen ook be-
stuurlijke maatregelen zijn. Ook onder-
nemers en burgers moeten hun bijdrage
leveren. Houd je omgeving schoon, doe
meldingen en zet niet je vuilniszak op
verkeerde dagen buiten.’
Eenhuizen: ‘Dit is misschien de meest
speciale buurt van Nederland, en het is
er niet eenvoudig om te werken. Maar
juist omdat de politie en handhaving dit
nu samen doen, en die samenwerking
zijn vruchten begint af te werpen, is dat
een mooi winstpunt. Maar wat je helaas
vaak ziet: het opbouwen en samenwer-
ken gaat goed, op een gegeven moment
is het minder nodig en dan verwatert
het. Het is de kunst om dat dus te on-
derhouden.’

Rob Georgiades en Dick Eenhuizen
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 internet: www.antiquariaatkok.nl

 

     

Geniet van het nieuwe De L’Europe
Hoofdstad Brasserie 
Gelegen aan de Amstel met prachtig 
uitzicht op De Munt.
3-gangen-menu voor € 35,- 
inclusief wijnarrangement voor € 48,-
Dagelijks geopend van 07.00 – 23.00 uur

Freddy’s Bar
Geniet van het perfect getapte biertje of
een mooie klassieke cocktail in de hotelbar
waar De L’Europe’s gasten en 
Amsterdammers graag samenkomen.
Dagelijks geopend van 15.00 – 01.00 uur

De L’Europe Amsterdam, Nieuwe Doelenstraat 2-14
Amsterdam, T: +31 (0)20 531 17 77 E: hotel@leurope.nl
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FUNDERINGSTECHNIEKEN

• Plan ontwikkeling, constructeur 
en vergunning aanvraag.

• Trillingsarm heien en 
trillingsvrij persen Ø114 t/m Ø406 mm.

• Inpandig aanbrengen van stalen damwand.

• Heimachines met een doorrijdbreedte 
vanaf 63 cm.

• Minimale werkhoogte 1,35 meter.

• Funderingsherstel inclusief sloop en 
betonwerkzaamheden.

• Opvijzelen en rechtzetten van woning en gebouwen.

• Paaladvies en paal controleberekeningen.

Daam Schijfweg 22-24, 1507 BD Zaandam
Tel.: 075 - 616 39 04, Fax: 075 - 635 67 62
info@decoogh.com / www.decoogh.com

FUNDERINGSSPECIALIST

Rinus 
Wil
Rob

Een ECHTE Hollandse zaak
met redelijke prijzen 

ook voor buurtbewoners
met ondermeer

een heerlijk broodje bal
een uitstekende uiensoep

een prima biefstuk
en veel meer…

Oudezijds Achterburgwal 93
De openings-/sluitingstijden van het restaurant zijn:

Van:   Ma – Vr 12:00 uur / Za en Zo 11:00 uur
Tot:   Zo – Do 22:00 uur  / Vr en Za 01:00 uur

Op vertoon van deze advertentie  ontvangt u 
een  korting van 10% in  het restaurant

  Thee— en   
   �eramie��outique�   

S�ecia�iteiten van
     Ho�andse �odem�  

Oude Hoogstraat 22
1012 ce Amsterdam

020 -752 7585
www.hetkleinstehuis.nl

(parenthese:)
b u r e a u v o o r
v o r m g e v i n g ,
d t p e n
d i g i t a l e m e d i a

huisstijlen, brochures,
leaflets, affiches, 
catalogi, omslagen,
boekproducties, folders,
(digitale) formulieren,
advertenties, websites etc.

info@parenthese.nl

zo 7 mei, 16.00
www.compagnietheater.nl

020 - 520 53 20

presenteert

gepresenteerd door DAPHNE BUNSKOEK

Zeedijk 47
1012 AR Amsterdam

+ 31  (0)20 625 84 67
+ 31 (0)20 620 33 49

info@nvzeedijk.nl 
www.nvzeedijk.nl

 

beheer werkt! Wij zijn blij dat na een
verbouwing van ruim een jaar
Centra deze zomer terugkeert
op de Lange Niezel 29!
In een nieuw jasje, met nieuwe
eigenaren, maar onmiskenbaar
Spaans.

Op onze website
www.nvzeedijk.nl vindt u
informatie over het werk van 
NV Zeedijk

Genieten van goede koffie, heerlijke
zoetigheden, een lekker broodje of
biologische soep? Dat kan bij ons in
de sacristie van de oude kerk! 
Binnen proef je de historie van deze
prachtige plek en bij mooi weer 
is het genieten in het pittoreske
tuintje. Graag tot ziens! 
Oudekerksplein 27, de Wallen
Facebook.com/koffieschenkerij
Instagram: @de_koffieschenkerij
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WALTHER PLOOS VAN AMSTEL

Steeds meer bestelbusjes parkeren
overdag op de stoep, steeds meer lege
taxi’s rijden’s avonds hun rondjes
over de Wallen en al dit soort ver-
keersoverlast wekt irritatie in de
buurt. Het leidt tot opstoppingen,
parkeerproblemen, onveilige situa-
ties, geluidshinder en zelfs luchtver-
vuiling.

Elders in de stad was ooit al onderzoek
gedaan – zoals bij de Munt. Tweederde
van de auto’s heeft hier niets in de bin-
nenstad te zoeken en slechts een kwart
heeft hier zijn bestemming. Dertig pro-
cent van de automobilisten rijdt er
rondjes: bijvoorbeeld omdat ze een
parkeerplek zoeken, omdat ze de weg
niet kennen of omdat ze geen idee heb-
ben waar ze moeten zijn en blindelings
hun TomTom achterna rijden.
Harde verkeerscijfers over de Burgwal-
len Oude Zijde ontbraken echter. Daar-
om liet de gemeente in de zomer van
2016 ook hier een vergelijkbaar kente-
kenonderzoek uitvoeren. Liefst 29 ca-
mera’s registreerden er de kentekens
van alle voertuigen die er op verschil-
lende tijdstippen doorheen reden. Zo
kon men de verkeerspatronen in kaart
brengen. Duidelijk bleek hoe de auto’s
zich door deze buurt bewegen en wie

de overlast veroorzaken.
Er rijdt ’s nachts veel verkeer langs de
woningen. In het weekeinde rijden elke
nacht door de Sint Antoniesbreestraat,
op het Rusland en over de Gelderseka-
de liefst drie voertuigen per minuut;

evenveel als overdag. Het zijn vooral
taxi’s en personenauto’s. Van de taxi’s
rijden er dan overigens bijna net zoveel
rond als er stilstaan, zeker als hun
standplaatsen vol zijn.
Minder dan vijf procent van de perso-

nenauto’s staat op naam van een buurt-
bewoner. De onderzoekers vermoeden
daarom dat veel nachtelijke personen-
auto’s snorders zijn, oftewel illegale
taxi’s. Die rijden ook opvallend vaak
rondjes in de buurt en meermalen ach-

tereen door dezelfde straat, net als
taxi’s. Overdag zien we een ander
beeld. Dan is er vooral veel bestelver-
keer van pakketdiensten, horecaleve-
ranciers en bouwbedrijven met een be-
stemming in de buurt.
Inmiddels hebben we dus de cijfers en
analyses over het gemotoriseerde ver-
keer. De gemeente gaat ze bespreken
met de bewoners en ondernemers in de
buurt, en in overleg met hen maatrege-
len uitwerken en doorrekenen voor zo-
wel de korte als de lange termijn. Ko-
mende zomer weten we meer.
Maar er ontbreken nog cijfers over de
voetgangers en fietsers, terwijl die toch
veruit in de meerderheid zijn. Een inte-
graal verkeerscirculatieplan voor de
buurt zal pas waarde hebben als daarin
ook aandacht is voor loopruimte en
fietsruimte, voor bereikbaarheid en
fietsparkeervoorzieningen.

Hoe de concrete plannen worden, blijft
spannend. Want als de gemeente rond
de Wallen verkeersmaatregelen treft,
moet zij een waterbedeffect vermijden
voor de omliggende straten, zoals de
Valkenburgerstraat, Jodenbreestraat en
Prins Hendrikkade. Maar er moet in elk
geval snel een aanpak komen tegen de
vele voertuigen die de buurt belasten.

Rondjes rijden over de Wallen

’s Nachts vooral taxi’s, legaal én illegaal

Nextdoor is een app om contact te
kunnen leggen met je buurtgenoten.
Ben je je kat kwijt? Zoek je een stal-
ling voor je motor? Hebben anderen
óók geluidsoverlast van die taxi’s of
dat studentenhuis? Check het via de
buurtapp Nextdoor.

Door middel van technologie wil het
socialemedia-bedrijf Nextdoor uit Sili-
con Valley betere, veiligere buurten
creëren en mensen in hun eigen buurt
met elkaar verbinden. Het tech-bedrijf
heeft daartoe de gelijknamige app ont-
wikkeld en is nu ruim een jaar actief in
Nederland.
Nextdoor is een ‘besloten app’: op ba-
sis van je adres wordt bepaald tot welke
buurt je behoort en dit wordt geverifi-
eerd, zodat alleen bewoners van die
buurt zich als lid kunnen aanmelden.
Onze app-community Burgwallen
Oude Zijde komt goed overeen met het
verspreidingsgebied van d’Oude Bin-
nenstad. Via een speciale instelling kun
je echter ook berichten delen met ande-
re buurten in de omgeving.
Werkt het en heb je er wat aan? Een lid:
‘Ik vind het moeilijk om daar al iets
over te zeggen. De Burgwallen Oude
Zijde heeft nu 129 leden; volgens mij is
dat nog te weinig. Ik zag enkele be-
richtjes langskomen. Zo is een gevon-
den kinderfiets snel naar de eigenaar
teruggebracht. Maar op Wie weet er een
motorstalling? is via de app nog geen
enkele reactie gekomen.’
‘Wel heeft de Brandweer Amsterdam

een heel nuttig bericht verstuurd: geïn-
teresseerden kunnen een afspraak ma-
ken om een gratis rookmelder te laten
installeren. Voor zoiets kan de app
waardevol zijn. Om eerlijk te zijn: ik
heb zelf nog niets geplaatst. Maar dat
kan nog komen.’
De app ziet er mooi uit, is heel ge-
bruiksvriendelijk en bovendien gratis.
Het bedrijf achter de app verdient na-
tuurlijk wel geld met de gegevens die
de gebruikers aanleveren. Recensies
over de app voeren dit aan als een punt
van kritiek. Op zich terecht. Maar om-
dat vrijwel alle socialemedia-bedrijven
dit verdienmodel hanteren, is dit ook
een open deur. Denk altijd wel na voor-
dat je – persoonlijke – informatie deelt.

Voorlopige conclusie: als er meer
buurtgenoten lid worden, kunnen wij
effectiever met elkaar contact leggen.
Ik zeg: doen.

Meld je aan
bij Nextdoor

EDDY APPELS

Tussen het eenzijdige en voorname-
lijk op toeristen gerichte aanbod
(van Argentijnse grillrestaurants,
Italiaanse pizzeria’s en wafel- en ijs-
winkels) biedt de Zeedijk heel aange-
name verrassingen. China Sichuan
Restaurant op Zeedijk 103 is zo’n
gloednieuw pareltje. Het is eigendom
van chef-kok Thi Go Woing en zijn
echtgenote Wei Sun Woing.

Chinatown kent eigenlijk alleen Kanto-
nese restaurants. Maar de Chinese
kooktraditie omspant vier geografische
zones en acht culinaire tradities, waar-
onder ook de heel belangrijke keuken
uit de provincie Sichuan met zijn vele,
sterk aromatische kruiden.
Chef-kok Thi Go Woing wil dat de be-
zoekers van deze buurt ook kunnen
kiezen voor deze volstrekt andere eet-
cultuur uit Sichuan. ‘Veel van de Chi-

nese cultuur is vernietigd tijdens de
Culturele Revolutie’, zegt hij. ‘Maar de
eetculturen, die al duizenden jaren be-
staan, zijn bewaard gebleven. Ze zijn
een belangrijk cultureel erfgoed.’ De
familie Woing heeft ook in de Lange
Niezel en de Warmoesstraat nog twee
restaurants.
Dat kwaliteit en originaliteit gewaar-
deerd worden, bewijst het feit dat Chi-
na Sichuan Restaurant elke avond mud-
jevol zit. Volgens Woing komt dit door-
dat de gasten de liefde voelen die hij in
het voedsel legt. ‘Goed voedsel ver-
bindt mensen, zonder woorden en door
de smaak’, stelt hij. ‘De chef-kok geeft
de mensen liefde via de smaak. Onze
filosofie is boeddhistisch: het gaat in
het restaurant om eerlijkheid, respect,
liefde voor het voedsel en liefde voor
de mensen. Het gaat niet over geld.
Sommige dingen kun je nu eenmaal
niet in geld uitdrukken.’
‘In het begin was het wel heel span-

nend’, aldus Tenzing Woing, zijn 18-ja-
rige zoon. ‘Al die restaurants hier in
Chinatown bestaan al heel lang. Wij
komen er dan als nieuwkomer tussen,
en ook nog eens met een andere eetcul-
tuur. We waren wel nerveus, maar van-
af de eerste dag zit de zaak helemaal
vol. Dus het is allemaal goed geko-
men.’
Het restaurant heeft net drie nieuwe
chef-koks uit Sichuan gekregen. Ge-
specialiseerde Aziatische koks kunnen
nu namelijk makkelijker een tijdelijke
werkvergunning in Nederland krijgen
sinds de regels vorig jaar zijn versoe-
peld. Maar ook Thi Go Woing zelf staat
nog bijna elke dag van 12 tot 12 in de
keuken. Iets wat zijn zoon wel zorgen
baart: ‘Hij wordt toch al wat ouder. Hij
is vijfenvijftig. Gelukkig heeft hij nu de
maandag als rustdag ingebouwd, tot
opluchting van de familie.’

Nieuw op de Zeedijk:
China Sichuan Restaurant

Thi Go, Wei Sun en Tenzing Woing: ‘Eerlijkheid, respect, liefde’



d’Oude Binnenstad10 april 2017

CentraM biedt ondersteuning bij:
• Het omgaan met geld en schulden
• Het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis blijven wonen
• Problemen in relaties en een veilig thuis

CentraM ondersteunt en verbindt bewoners en geeft informatie & advies. 
U kunt altijd kosteloos bij CentraM terecht, een verwijzing is niet nodig.

GRIP OP UW LEVEN
Steun als het even niet meer gaat

U kunt contact met ons opnemen via: 

020 -557 33 38 • tussen 9 en 11 uur. 
u kunt ook langs komen bij een van onze 
pluspunten in de buurt. Voor meer informatie 
en adresgegevens verwijzen wij u naar: 
www.centram.nl 

LEATHER  RUBBER  TOYS

AMSTERDAM WARMOESSTRAAT  89

BERLIN MOTZSTRASSE  22

PARIS 24  RUE  DU  TEMPLE

24/7 MISTERB .COM

FACEBOOK.COM/MRB.AMSTERDAM

C A P S I C U M
N A T U U R S T O F F E N

Oude Hoogstraat 1
Amsterdam

www.capsicum.nl

020 6231016

voor uw ramen

www.grandcafekrasnapolsky.nl

Gevestigd in 
NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky

Dam 9, Amsterdam

Bezoek nu het  
vernieuwde museum

Oudezijds Voorburgwal 38–40
Amsterdam www.opsolder.nl

Eetcafé de Brakke Grond

Dagelijks geopend 
voor koffie, lunch, borrel en diner.

BROUWERIJ DE PRAEL
WINKEL

OUDEZIJDS VOORBURGWAL 30
1012 GD AMSTERDAM

020 - 408 44 70

ONZE VERNIEUWDE WINKEL
MET ÈCHT AMSTERDAMSE

PRODUCTEN

 eigen ambachtelijk gebrouwen bier

 cadeauverpakkingen

 genevers & likeuren

 alles voor bij de borrel

 Geels koffie & thee

 Kesbeke

 Brandt & Levie

 en vele andere 
    ambachtelijke
    Amsterdamse producten

Ambachtelijke Stamppotten

Diverse huisgemaakte 
gehaktballen

o.a. Grootmoeders,
Pikante en Suprise

Homemade Roti Rol
Kip of Vega

Nieuwebrugsteeg 21
Amsterdam 1012 AG

020-3044520
info@mrmeatball.nl
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Politie en Brandweer:
Alarmnummer 112
Niet spoedeisend 0900-8844
Brandweer Amsterdam (020) 555 66 66

Wijkagenten:
Dick Eenhuizen 06 51 41 38 86
Hermanjan Jansen 06 22 94 41 19

Handhaving:
Bij overlast op straat 14 020
Horeca overlast 14 020
Milieu-overtredingen 14 020
Inspectie Bouwen en Wonen 14 020
Meldpunt Overlast water 0900-9394
Parkeerbeheer (020) 251 33 22
Wegslepen (020) 251 33 23

Gezondheidszorg 
Ambulance Amsterdam (020) 570 95 00
Eerste hulp OLVG (020) 599 30 16

Centrale Doktersdienst 088 00 30 600
Kruispost (020) 624 90 31 
Dierenambulance 0900-210 00 00 

Gemeente Amsterdam: 
www.amsterdam.nl
Stadhuis 14 020 
Gemeentelijke Ombudsman (020) 625 99 99 

Stadsdeel Centrum: 
www.amsterdam.nl/centrum 
Algemene informatie 14 020 
Meldpunt Zorg&Woonoverlast (020) 255 2914 
Aanmelden Grofvuil (020) 256 35 55
www.amsterdam.nl/afval/grofvuil/ophalen/centrum

Wijkcentrum:
www.oudestadt.nl
d’Oude Stadt (020) 638 22 05

Storingen:
Openbare verlichting 14 020
Gas en elektriciteit 0800-9009

Alarm: 112

Eind zestiende eeuw maakte de snelle
bevolkingsgroei, onder meer door de
komst van vele Vlamingen, het noodza-
kelijk om de stad uit te breiden. Bij deze
(tweede) stadsuitleg behoorden vanzelf-
sprekend ook kerkelijke voorzieningen.
Daarom trad de hervormde kerkenraad
in overleg met de stadsoverheid over het
bouwen van een nieuwe kerk.
Het zou de Zuiderkerk worden, het eer-
ste als protestantse kerk gebouwde ge-
bedshuis in de Amsterdamse geschiede-
nis. Stadsbouwmeester Hendrick de
Keijser maakte het ontwerp en in 1603
werd de eerste steen gelegd.

Voor de fundering gebruikte men stenen
van de oude stadsmuur, die na de nieu-
we uitleg overbodig was geworden.
Door geldgebrek kwam de bouw drie
jaar stil te liggen, maar vervolgens
kwam de kerk in 1611 gereed en de to-
ren in 1614. In dit laatste jaar verhuisde
ook de grote klok uit de Oude Kerk, de
Salvator, naar de Zuiderkerkstoren.
Daar werden er door de gebroeders He-
mony nog twee andere luidklokken en
een carillon aan toegevoegd.
Een orgel werd toen nog niet nodig ge-
acht. Pas in 1821 bouwde orgelmaker
J.C. Friederichs er een, dat hij samen-
stelde uit de oude pijpen van het Scho-
nat-orgel van de Oude Kerk. Dit orgel
werd in 1923 verkocht aan de gerefor-
meerde kerk in Aalten.

Voor het kerkhof aan de Sint Antonies-
breestraat staat een toegangspoortje,
eveneens ontworpen van Hendrick de
Keijser. In 1621 werd deze bouwmees-
ter in ‘zijn’ kerk begraven.
Het kerkhof is slechts een halve eeuw 
in gebruik geweest. Door de vele  pest -
epidemieën in het begin van de zeven-
tiende eeuw was het namelijk snel vol,
waarna men koos voor begraven aan de
rand van de stad. Tijdens de hongerwin-
ter van 1944-1945 is de Zuiderkerk tij-
delijk ingericht geweest als nood-mor-
tuarium, omdat men de vele doden van-
wege de vorst en een tekort aan kisten

niet allemaal direct begraven kon.
De kerk was tot 1929 in gebruik als ge-
bedsruimte; in 1970 moest de deur op
slot wegens bouwvalligheid. Na de res-
tauratie werden hier eerst het gemeente-
lijk informatiecentrum en een exposi-
tieruimte van de Dienst Ruimtelijke Or-
dening gevestigd. Nu is de ruimte te
huur voor bijeenkomsten van uiteenlo-
pende aard.
Gebleven is het mooie zicht op de Zui-
derkerkstoren, vanaf de Groenburgwal,
zoals dat door de kunstschilder Claude
Monet is vereeuwigd.

BUURT
HISTORIE

De Zuiderkerk
Willem de Jong van Poelgeest

Amsterdam wilde het erfpachtstelsel
aanpassen, zodat huiseigenaren hun
erfpacht eeuwigdurend konden afko-
pen. Dat leek een mooi vooruitzicht
voor de ruim 110.000 betalers van
erfpacht in de stad, want daarmee
zouden zij zich definitief verlost zien
van de grote financiële onzekerheid
die met het erfpachtstelsel samen-
hangt. Maar nu de prijs voor afkoop
duidelijk is geworden, maakt bij de
erfpachters dit mooie vooruitzicht
plaats voor een enorme woede.

Veel panden in Amsterdam staan op
grond die niet in eigendom is van de
huiseigenaar, maar van de gemeente.
Die geeft de grond in erfpacht uit en
wie op zulke grond een huis bezit, moet
voor het gebruik ervan aan de gemeen-
te een vergoeding betalen: de canon.
Dit erfpachtstelsel bestaat in Amster-
dam sinds 1896.
Maar door stijging van de grondprijzen
en door inflatie wordt deze canon
steeds hoger. Daarom koopt men de ca-
non vaak voor een periode van 50 jaar
af. Na 50 jaar moet dan een nieuwe ca-
non worden vastgesteld.
Om dit meer dan 120 jaar oude stelsel
nu aan te passen zijn er diverse argu-
menten aangevoerd. Onder meer zou
het systeem achterhaald zijn en zou ie-
dereen beter af zijn als de financiële
onzekerheid, ontstaan door de stijgende
grondprijzen, zou worden beëindigd.

Rolluiken
De gemeente heeft de nieuwe plannen
gepubliceerd en een rekentool online
gezet, waarmee een huiseigenaar kon
uitrekenen wat de afkoop van de erf-
pacht hem ongeveer zou gaan kosten.

De woede onder de erfpachters was
groot, toen bleek dat de gemeente ken-
nelijk nog één keer flink wil cashen. De
afkoopsommen blijken gigantisch hoog
te zijn.
Uit de verbolgen reacties blijkt hoezeer
de erfpachters zich als melkkoe van de
gemeente beschouwen. Er is meer dan
7000 keer inspraak geleverd op de
plannen. Op bijeenkomsten waar ver-
antwoordelijk wethouder Eric van der
Burg toelichting gaf, werd hem diefstal
verweten. En eind januari moesten de
rolluiken van de Stopera zelfs naar be-
neden om te voorkomen dat boze erf-
pachters massaal verhaal gingen halen
bij de wethouder.

Dat de gemeente haar plannen moet
aanpassen is duidelijk. Al was het maar
omdat op basis van het huidige voorstel
slechts zes procent van de erfpachters
tot afkoop bereid lijkt te zijn. De ge-
meente heeft al enkele toezeggingen
gedaan, en gaat nu toch nog eens goed
kijken naar de inspraakreacties die bin-
nen zijn gekomen.

De Burgwallen waren allang bebouwd
toen het erfpachtstelsel in 1896 werd
ingevoerd. Toch staan er ook op de
Burgwallen woonhuizen op grond in
erfpacht. Daarom is een goede oplos-
sing van deze problematiek ook voor
deze buurt van belang.

Erfpacht

Huiseigenaar voelt zich melkkoe
Komt dat zien: er is nieuw restaurant
op de Oudezijds Voorburgwal 95. Het
is nu eens niet te herkennen aan een
schreeuwerige lichtbak aan de voor-
gevel, maar er hangt een klassiek
ijzeren uithangbordje: ‘In de bruiloft
van Kana’. Dat bescheiden bordje
prijkt al tientallen jaren boven het
souterrain. Al eerder was hier een
eethuisje gevestigd van de christelij-
ke leefgemeenschap Oudezijds 100.
En nu dus weer open.

De kaart is overzichtelijk met één ge-
recht – soep – en er is keuze uit drie
soorten, die steeds variëren. De ingre-
diënten worden afgenomen van groen-
testallen van de Ten Katemarkt en van
supermarkten in de buurt. Het zijn
groenten met wat vlekjes en butsen –
wat dus de laatste gang bespaart naar
een vuilnisbelt.
Dit buurtrestaurant is onderdeel van de
christelijke leefgemeenschap Oude-
zijds 100. Gerlinde Buit, die hier ook
woont, en Tanneke de Blaeij zijn de uit-
baatsters.
Buit heeft echter nog een andere baan:
‘Ik werk drie dagen per week voor een
milieu-instituut in Utrecht. Dat is voor-
namelijk bureauwerk. Dan is het heer-
lijk om hier twee dagen praktisch met
de gasten in de weer te zijn.’ Zelf is ze
dol op de Senegalese pindasoep, met
boerenkool erin.

In het restaurant is het huiselijk. Het is
hier een prettige mix van gezinnen uit
de buurt en daartussen wat toeristen.
De inrichting van het souterrain is in
Spaanse Gaudí-stijl en de houten vloe-
ren gaan in vloeiende lijnen over in een
groen mozaïek aan de muren en de bar.
Buit vertelt: ‘Het is aanvankelijk ont-
worpen voor een kunstenaarssociëteit
in Barcelona, maar vanwege geldge-
brek konden zij het niet afnemen van
de kunstenaar, Christiaan Kattenberg.
Hij is er twee jaar mee bezig was ge-
weest. Toevallig paste het perfect in ons
souterrain. Zo is in feite ook het interi-
eur gered van de vuilnisbelt.’

De ruimte dient twee dagen per week
als restaurant, op donderdag en vrijdag,
maar de rest van de week wordt zij ge-
bruikt voor sociale projecten voor
zwerfjongeren zoals kunst of muziek-
les. Het is bijzonder om te zien hoe de
leefgemeenschap toegang biedt aan
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt én aan buurtbewoners.
Maar Soep van Kana is het hoofdpro-
ject. De maaltijdsoep is hier gezond en
superlekker. En de prijzen zijn ‘christe-
lijk’: een medium kom kost € 3,50 en
een grote kom € 5.

Soep van Kana is open op donderdag
en vrijdag, van 12.30 tot 19.30 uur.

Soep van Kana

Gerlinde Buit (l.): ‘Heerlijk om met de gasten in de weer te zijn’
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nieuws

overzicht
december
15 GroenLinks wil af van de Bijenkorf-

garage. Die zou te veel autoverkeer
trekken.

20 De gemeente gaat een vaarverbod
instellen voor het Wallengebied.

22 Een voortvluchtige Belgische ver-
krachter wordt aangehouden op de
Wallen.

24 Het boek ‘Haring Arie’ wordt op-
nieuw uitgegeven.

27 Het tramverkeer loopt vast en er
staan files naar de parkeergarages.
De gemeente roept op het centrum
te mijden.

januari
9 Er worden 150 bekeuringen uitge-

schreven voor fout parkerende taxi’s
in het Wallengebied.

13 Een ruzie op de Oudezijds Voor-
burgwal loopt uit op een steekpartij.
De verdachte had eerder een agent
neergestoken op het Rem-
brandtplein.

14 Een man springt zijn iPhone achter-
na in de Oudezijds Achterburgwal.
Een duikteam van de brandweer
haalt de telefoon bij wijze van duik-
oefening alsnog boven water.

24 De gemeente maakt zich zorgen
over de explosieve groei van ATM’s
in het Wallengebied.

30 Stadsdeel Centrum pakt op de stoep
uitgestalde fietsen bij fietsverhuur-
bedrijven aan.

februari
6 In het Wallengebied worden tien

zelfpersende vuilnisbakken ge-
plaatst.

9 De Oude Kerk ontvangt 200.000
euro van de BankGiroloterij, waar-
mee gesloten kerkruimtes voor het
publiek toegankelijk kunnen worden
gemaakt.

9 De vezippaal op de Oudezijds Voor-
burgwal bij de hoek Damstraat is het
meest aangereden verkeerspaaltje
van Amsterdam.

14 Stadsdeel Centrum erkent dat het het
vuilnisprobleem niet meer aankan.

21 Coffeeshop Basjoe op de Klove-
niersburgwal wordt overvallen.

22 Een aantal ondernemers op de Wal-
len wil dat ook winkels in dat gebied
mogen meedoen aan de 24-uursope-
ning.

24 De brug tussen de Korte Niezel en
de Korte Stormsteeg wordt de Bet
van Beerenbrug.

25 Een prostituee in de Gordijnensteeg
wordt overvallen door een klant. De
man is aangehouden.

25 Casa Rosso krijgt geen vergunning
voor een wc-bedrijf annex verkoop-
punt van kaartjes.

27 De eigenaar van het pand van Jacob
Hooy wil het huurcontract opzeg-
gen. Een petitie voor behoud is in-
middels meer dan tienduizend keer
ondertekend.

29 Een souvenirwinkel in de Oude-
brugsteeg wordt gesloten omdat er
gestolen spullen zijn verhandeld.

maart
1 Voortaan zullen groepen niet meer

dan twintig man omvatten, volgens
een afspraak tussen het stadsdeel en
touroperators.

3 De stadsreiniging krijgt de beschik-
king over een speciaal stof-
zuigkarretje voor de Wallen.

3 Bewoners voeren actie
 tegen het verdwijnen van
het wijkcentrum en ande-
re buurtvoorzieningen.

7 De gemeente wil
 Nutellabakkers en ijs-
salons juridisch
aanpakken.

WONEN OP DE WALLEN
Wie? Joan Stokman. 
Waar? Oudezijds Achterburgwal, sinds 2015.

Het afvalprobleem in Amsterdam is
enorm. Slechts 27% wordt geschei-
den, waarmee de stad ver achter ligt
bij het landelijke gemiddelde van
51%.
Desondanks wil Amsterdam al in
2020 een van de duurzaamste steden
ter wereld zijn. Binnenkort start er
zelfs een experiment op de Wallen.

Bonnie Joosten is projectleider bij De
Gezonde Stad, een stichting die samen
met bewoners, bedrijven en lokale
overheid projecten opzet om deze ver-
duurzaming te versnellen. Een van de
projecten is Zero Waste Lab.
Joosten: ‘Het is een plek waar je ge-
scheiden afval kunt inleveren. Daar-
voor in ruil ontvang je een muntje. Met
dat muntje kan je bij lokale onderne-
mers met korting bijvoorbeeld koffie,
brood of fruit kopen. Wij willen een
buurtlab zijn voor circulaire innovatie,
maar ook voor sociale innovatie.’
Zo werken er in Zero Waste Lab men-
sen met een afstand tot de arbeids-
markt, die worden opgeleid tot grond-
stoffenexperts. Ze nemen gescheiden

afval in, maar lopen dagelijks ook door
de buurt om afval te prikken.
Joosten: ‘Daarnaast zijn we met  up -
cycling bezig, waarbij aan afval waarde
wordt toegevoegd. Voor dit proces vra-
gen wij nadrukkelijk aan de buurt om
met ideeën te komen. Denk bijvoor-
beeld aan een buurtbewoonster die tij-
dens een workshop laat zien hoe ze van
oude broeken een nieuwe tas maakt en
die vervolgens verkoopt.’
Onlangs is Zero Waste Lab van start
gegaan aan het Dapperplein 84 en leve-
ren al 190 deelnemers daar wekelijks
hun groente, fruit, plastic, papier en
textiel in.
Joosten: ‘In juni hopen we op de Wal-
len te beginnen. Een experiment van
zes maanden, waarbij we alle data mo-
nitoren om na afloop vast te stellen wat
er is bereikt. Met die informatie bou-
wen we aan een business case die we
over de stad kunnen uitrollen. Het is
een lab waarin we ontwikkelen en le-
ren, en waar we gezamenlijk met de
buurt ontdekken wat wel en niet werkt.’

Zie ook www.zerowastelab.amsterdam.

MARIAN VAN DE VEEN-VAN RIJK

Joan doet dit jaar eindexamen aan het
Berlage Lyceum. Ze kwam vanuit de
Watergraafsmeer naar de Wallen, waar
haar vader ging wonen na zijn schei-
ding. Haar tijd verdeelt ze tussen beide
ouders.
Ze kende de buurt al, zegt ze. Toen ze
zes jaar was, maakte ze met het gezin
een rondvaart door de grachten. Een
tante uit Amerika was op bezoek.
‘Ik durfde niet te kijken. Ik was bang
van al die mensen, het lawaai, de harde
muziek. Het was avond en ik voelde me
helemaal niet op mijn gemak. Het leek
een tafereel uit de Efteling … een Fata
Morgana.’

Totdat ze hier kwam te wonen. ‘Nu ben
ik me meer bewust van alles. Het is erg
druk, lastig als je wilt slapen. Maar als

ik terugkom van het uitgaan, dan loop
ik liever hier dan ergens anders. Want
in deze buurt voel ik me veilig.’
‘Mijn vriendinnen hangen hier natuur-
lijk het liefst uit het raam, net als de fa-
milie uit de provincie. We gaan meestal
naar leuke cafeetjes als Fontein of De
Engelbewaarder. Met mijn vader eet ik
wel twee keer per week heel lekker bij
Little Saigon, een klein Vietnamees
restaurantje op de Zeedijk.’

Het is wel jammer, zegt Joan, dat er
 zoveel dronken toeristen rondlopen.
‘Maar ja … ze weten niet beter dan dat
het hier een pretpark is! Ook vind je
half opgegeten etenswaar overal op de
stoep. Gelukkig is ’s morgens alles
weer schoon, dankzij de goede reini-
gingsdienst. Ik kan niet anders zeggen
dan dat ik dit een hele fijne buurt
vind!’Bonnie Joosten (r.): ‘In juni hopen we op de Wallen te beginnen’

Zero Waste Lab

‘Koffie is m’n passie’, vertelt Job
Oosting, terwijl hij behendig onze
cappuccino’s met latte art decoreert.

Oosting (36) was destijds bedrijfsleider
bij Huize Frankendael. Samen met zijn
vrouw Anne Rijks (33) was hij op zoek
naar een locatie om een eigen koffie-
zaak te beginnen.
‘Het plan werd concreet toen Jacqueline
Grandjean, directeur van de Oude Kerk,
met het idee kwam om een café te be-
ginnen in de voormalige sacristie. We
waren meteen verrukt. Waar tref je zo
veel historie als in dit zo authentieke,
oudste gebouw van Amsterdam? Wij
hebben toen ons idee voor De Koffie-
schenkerij uitgewerkt. Na de nodige aan-
passingen konden we mei 2013 open.’
‘Het eerste jaar was spannend. We wa-
ren uitsluitend toegankelijk voor bezoe-
kers van de Oude Kerk. Die kregen wel-
iswaar, zoals nog steeds, tien procent
korting op een drankje – maar storm
liep het niet. Na een jaar kregen we de
vergunning om ook bezoekers van bui-
tenaf binnen te laten, via het hek van de
sacristietuin.’
Het is hier een oase van rust, terzijde
van de soms lawaaierige stroom toeris-

ten. De bezoekers zijn van alle leeftij-
den: buurtbewoners en passanten. Van
vandalisme heeft Oosting weinig last.
Hij neemt voor lief dat hij ’s ochtends
eerst de tuin moet reinigen van alle
rommel die over het hek gegooid
wordt.

Tuin
De Koffieschenkerij is dagelijks open
en serveert goede koffie, heerlijke taar-
ten en lunch. Overwegend biologisch;
locale producten. De appeltaart komt
van Arjan Valentin, zoon van de oprich-
ter van ‘Winkel’ aan de Noordermarkt,
beroemd om zijn appeltaart. ‘Voor ons
is het een sport om de vers afgeleverde
taarten hier zo laat mogelijk af te bak-
ken, zodat we ze warm kunnen serve-
ren.’ Soepen worden geleverd door Not
For Sale, een organisatie die slachtof-
fers van mensenhandel helpt weer een
nieuw leven op te bouwen.
‘Zelfs als het vol zit, houdt deze plek
zijn charme’, zegt Oosting. Hij wijst
naar de plantenbakken in de tuin: ‘Een
paar honderd tulpenbollen zitten erin.
Als die straks uitkomen, prachtig! De
tuin, met het prachtige plaatje van de

gevel, is zo sfeervol dat er dagelijks
tientallen foto’s gemaakt worden. Hij
trekt als een magneet veel bezoekers.’

De Koffieschenkerij,
Oudekerksplein 27.

Job Oosting: ‘Zelfs als het vol zit, houdt deze plek zijn charme’

De Koffieschenkerij


