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Op 4 december 2017 is hij benoemd 
door Johan Remkes, de commissaris 
van de Koning, en zijn afscheid staat 
gepland voor half juli.

Wie hem gaat opvolgen weet Van Aart-
sen op de dag van het interview nog 
niet. Wel spreekt hij steevast van zijn 
‘opvolgster of opvolger, hoe je het ook 
wilt zien’. Hij kan zich de nieuwsgie-
righeid van de Amsterdammers naar 
hun nieuwe burgemeester heel goed 
voorstellen.
‘Nee, nee, nee! Het is echt waar! Ik 
weet het niet!’ roept hij bezwerend in 
zijn spiksplinternieuwe werkkamer, die 
zojuist is opgeleverd na een grondige 
verbouwing. ‘En ik hoor dat ook niet 
te weten, want dan zou er een lek zijn 
in de vertrouwenscommissie en dat zou 
heel ernstig zijn.’
Wie het ook wordt, de nu nog waarne-
mend burgemeester zal straks zijn be-
vindingen en de overtuigingen die hij 
in de binnenstad heeft opgedaan zeker 
delen met zijn ‘opvolgster of opvolger, 
hoe je het ook wilt zien’.

Familiegevoel
Van Aartsen is iets langer dan negen 
jaar burgemeester van Den Haag ge-
weest en was eerder onder meer mi-
nister van Landbouw en minister van 
Buitenlandse Zaken.
De ontvangst in de Stopera noemt hij 
‘warm’. Amsterdam kent een totaal 
andere manier van besturen dan Den 
Haag, zegt hij. ‘Den Haag heeft een an-
dere verhouding van het bestuur tot de 
ambtenarij dan hier in de Stopera. 
Ik kwam hier in, nou ja, zo’n ‘familie’ 
zo te zeggen. Ik vind het heel bijzon-
der hoe ik ben opgevangen hier. Zeker 
als er zo iemand helemaal van buiten 

komt, waarvan velen ook dachten Wat 
moet die man hier?’
Hij noemt de mentaliteit in Den Haag 
iets rauwer dan in Amsterdam. ‘Het 
mooie van Amsterdam is, volgens mij, 
dat er echt iets is als Amsterdamgevoel, 
stadstrots, en dat is weer wat minder 
ontwikkeld in Den Haag.’
Van Aartsen bestuurt graag vanuit de 
praktijk. ‘Dat is ook de reden waarom 
mijn vrouw en ik in de Leidseplein-
buurt zijn gaan wonen. Dan moet je dat 
volgens mij ook ervaren. Want waar je 
bestuurt, moet je ook atmosfeer voelen, 
moet je aanwezig zijn. Dat wou ik wel 
weer eens ondergaan. Van hoe druk is 
het dan eigenlijk? Nou, dat hoef ik de 
bewoners van het Wallengebied niet uit 
te leggen.’

Politiecapaciteit
In de afgelopen periode bracht hij maar 
liefst drie werkbezoeken aan het Wal-
lengebied. Het ging natuurlijk om hét 
thema dat ook de gemeenteraadsver-
kiezingen beheerste: de drukte in de 
stad. Zijn belangstelling daarvoor ligt 
voor de hand, want de politie- en vei-
ligheidsportefeuille ligt bij de burge-
meester.
‘Ik heb tijdens mijn laatste werkbezoek 
heel lang tijd genomen om met de poli-
tieagenten van team Burgwallen te pra-
ten over hoe zij hun werk ervaren. Wat 
mensen vanuit de praktijk vertellen, 
kan ik vervolgens weer goed gebruiken 
in de gesprekken die ik bijvoorbeeld 
voer met minister Grapperhaus van 
Veiligheid en Justitie. Ik heb met hem 
al een paar gesprekken gehad over het 
hele vraagstuk van de capaciteit van de 
Amsterdamse politie.’
Er is in Amsterdam een structureel te-
kort, meent hij. Het is een knelpunt 
waarvoor de aandacht vanuit Den Haag 
vooralsnog ontbreekt. ‘Burgemees-
ter Van der Laan heeft vorig jaar nog 
midzomer om 500 man extra gevraagd. 
Dat is er niet gekomen. Het is ook niet 
gekomen uit de onderhandelingen rond 
het nieuwe kabinet’, zegt hij teleurge-
steld.
‘Maar het gaat niet alleen om Amster-
dam. Er zijn ook andere knelpunten in 
Nederland, bijvoorbeeld in Noord-Bra-
bant met de hele drugsproblematiek. En 
Limburg heeft ook een probleem. Als je 
naar de Nederlandse politie kijkt, heb je 
meer capaciteit nodig. Dat kost geld.’
Toen Van Aartsen nog burgemeester 
van Den Haag was, en voorzitter van 
de regioburgemeesters, heeft hij een in-

schatting gemaakt van de achterstand. 
‘We hebben berekend dat je dan lan-
delijk ongeveer een miljard extra nodig 
zou hebben op de begroting van Justi-
tie en Veiligheid. Wat er gekomen is, 
is 267 miljoen en die zullen weer ver-
deeld worden naar de verdeelmaatsta-
ven die er ooit zijn afgesproken bij de 
komst van de Nationale politie in 2013. 
Nou, daar krijgt Amsterdam zo’n 50 à 
60 man extra door. Natuurlijk ben ik 
daar heel blij mee, maar ik weet ook dat 
dat te weinig is.’

Bewondering
Van Aartsen prijst de inzet die onder-
tussen door de politie wordt geleverd. 
‘Ik heb een grenzeloze bewondering 

voor wat de politie doet in het Wallen-
gebied. En die wijkagenten daar. Die 
mensen zijn echt goud waard. Ze zijn 
fantastisch.’
Hij kan zich de frustratie van de bewo-
ners en van de politie zelf over het ge-
brek aan capaciteit heel goed voorstel-
len. ‘Dat weet ik. Maar ik heb het geld 
niet, hè? Het geld moet van het Binnen-
hof komen. En ik vind het nog steeds 
heel verbazingwekkend dat, terwijl een 
aantal gemeenten en burgemeesters al 
geruime tijd zeggen We hebben hier een 
knelpunt, dat het helaas aan het Binnen-
hof nog steeds niet is doorgedrongen.’
Hij laat geen gelegenheid voorbijgaan 
om de nood wereldkundig te maken. 
‘Ik heb ook leden van de CDA-fractie 

inclusief de fractievoorzitter naar Am-
sterdam uitgenodigd. En samen met 
de hoofdcommissaris en de nieuwe 
hoofdofficier van Justitie vertel ik ze 
dan wat het probleem is. Dan kan ik 
dus overbrengen wat die agenten aan 
mij vertellen.’
Het zal ook voor zijn ‘opvolgster of 
opvolger, hoe je het ook wilt zien’ een 
grote opgave worden om een goede 
handhaving in de stad te kunnen garan-
deren.

Lees verder op pagina 6 over alcoholver-
koop, toeristensloepen, stag parties en 
een beetje aardig zijn voor elkaar.’

‘Er is hier te weinig politie’
Interview Jozias van Aartsen

BERT NAP

Over zijn ervaringen 
in de stad, het falende 

alcoholbeleid, zijn 
bewondering voor de 
politie, de handhavers 
en de hosts, maar ook 

over zijn afschuw van de 
brallende vrijgezellenparty’s 

vertelt Jozias van Aartsen, 
waarnemend burgemeester 
van Amsterdam, uitgebreid 

in deze editie van  
d’Oude Binnenstad.
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Joep de Groot

Hij was langs geweest, zei dat hij 
een handgranaat had, dat hij wist 
waar ik woonde en dat hij die 
naar binnen zou gooien.

Freek

U zult hem het afgelopen jaar al 
gemist hebben. Het ging niet goed 
met Freek, alias Malle Pietje uit de 
Sint Jansstraat. Hij was een fan van 
Montgomery en liep vaak in mi-
litaire kleding met een rode baret. 
Twee maanden geleden is hij aan 
een longontsteking overleden.

Zo’n vijftig jaar geleden spoelde 
hij, wel keurig met een huurcon-
tract, aan in een wrak pandje in de 
Sint Jansstraat. Deze straat maakt 
deel uit van het Blaauwlakenblok.
De Bijenkorf had een groot deel 
van het blok gekocht voor grootse 
plannen, maar liet het leegstaan. 
Eind jaren 70 werd het grotendeels 
gekraakt door jongelui, studen-
ten en kunstenaars. Dit blok was 
voor mij als wijkagent een hoofd-
pijndossier. Hier was een soort 
zelfbestuur, dat de vele conflicten 
op moest lossen. Lukte dat niet, 
dan werd ik erbij gehaald; meestal 
kansloos.

Freek begon hier een uitdragerij, 
vaak met spullen die hij bij de vuil-
nis had gevonden.
Ook mocht hij een paar stukjes 
grond gebruiken, waar hij onder 
andere een Sint Jacobsschaap had 
lopen. Nu moet elk schaap voor 
21 juni geschoren zijn en een in-
specteur van de dierenbescherming 
ontdekte, toen hij zijn auto op de 
bovenste etage van de parkeergara-
ge parkeerde, dat dit schaap in juli 
nog niet geschoren was.
Dus die naar het politiebureau 
Warmoesstraat, en zo werd Freek 
benaderd over dit strafbare feit. Ik 
werd thuis door hem gebeld, hele-
maal over de rooie. Natuurlijk is 
ook dit uiteindelijk geregeld.

Freek was niet gemakkelijk, vooral 
ook omdat hij zijn mening groten-
deels vormde door krantenkoppen 
van De Telegraaf.
In een van de periodes dat hij weer 
eens zeer boos op mij was, werd 
ik op een middag gebeld door de 
wachtcommandant van het bureau. 
Hij was langs geweest, zei dat hij 
een handgranaat had, dat hij wist 
waar ik woonde en dat hij die naar 
binnen zou gooien. Twee weken 
later stond hij met een bos bloemen 
omdat ik jarig was.
Hij haalde elke ochtend gratis 
kranten op het CS en had een hele 
lijst met mensen bij wie hij de 
krant bezorgde. Ook bemoeide hij 
zich met verslaafde hoertjes in de 
buurt, vooral met Jacqueline. Toen 
die een kind kreeg, werd Freek 
op zijn manier opa. Veel heeft 
hij gedaan voor deze Danny, die 
indertijd een lastige puber was en 
inmiddels 31 jaar is.

Het laatste jaar ging hij hard ach-
teruit, werd hij zeer achterdochtig, 
maar stelde hij gelukkig vertrou-
wen in Jaap, maatschappelijk wer-
ker van Oudezijds 100, die na zijn 
overlijden een herdenkingsdienst 
organiseerde in de Oude Kerk. Ik 
heb daar ook kort gesproken.
Twee dagen later hebben we hem 
begraven op Sint Barbara. Daar 
verscheen ook onze Rudi, die 
warrige alcoholische Belg met zijn 
eigen portiek op de Achterburgwal. 
Keurig opgeborgen tegenwoordig, 
maar hij mist de buurt.
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De nieuwe coalitie kiest voor een stevige aanpak van het 
toerisme: airbnb-verbod in overbelaste stadsdelen, ver-
bannen van touringcars, verplaatsen van opstapplaatsen 
van rondvaartboten, verplaatsen van de cruiseterminal 
en het verhogen van de toeristenbelasting. Het zijn 
noodzakelijke maatregelen in een overkokende stad, 
maar zijn de plannen ook haalbaar?

De Denktank Airbnb adviseerde het college al eerder 
om stevig te handhaven op de meldplicht. Een totaal-
verbod kent namelijk de nodige juridische valkuilen 
en invoering daarvan zou wel eens jaren kunnen gaan 
duren.
Touringcars verbannen vanuit de stad is een lastig dos-
sier. Moeten dan straks al die bezoekers in het openbaar 
vervoer? Er zijn langjarige afspraken met de touring-
carsector; de vraag is dus of het nieuwe college daar 
eenvoudig onderuit kan.
Het verplaatsen van de opstapplaatsen van de rondvaart 
ligt gevoelig. Veel steigers zijn in eigendom van reders 
of langjarig verpacht. Opheffen kan leiden tot jarenlang 
procederen met veel planschade, en het lijkt daarom 
beter dat de gemeente eerst de overlast van de all-you-
can-drink zuipschuiten aanpakt.
De nieuwe Passengers Terminal komt er niet. Dat is 
verstandig en zal hopelijk de groei in cruisepassagiers 
enigszins afremmen.

Het verhogen van de toeristenbelasting is goed, omdat 
dit extra middelen brengt. Maar ook dagjesmensen 
zouden moeten meebetalen aan de schoonmaak en de 
handhaving.

In de coalitieplannen ontbreekt de inzet van het Binnen-
stad Offensief voor de aanpak van het wangedrag van 
dronken toeristen, grote excursiegroepen, illegale hotels 
en straatdealers. De coalitie erkent dat het Wallengebied 
een specifieke aanpak nodig heeft, maar dat lijkt nog 
wat magertjes in het licht van de uitspraak van Rutger 
Groot Wassink dat de groei van het toerisme een auto-
nome ontwikkeling is. Als de binnenstad druk blijft, is 
zerotolerancebeleid nodig voor een leefbare binnenstad. 
En de capaciteit voor de handhaving moet wel ergens 
vandaan komen.

Het is de vraag of de grote plannen van de coalitie op 
korte termijn resultaat opleveren. Dat kan niet zonder 
medewerking vanuit de sector zelf. Het stadsbestuur is 
immers met handen en voeten gebonden aan bestaande 
afspraken. En de druktesector zelf is, ondanks het 
recente pact tussen VVAB en Vereniging Amsterdam 
City, tot op het bot verdeeld over wat er moet gebeuren.
Ik hoop dat het college geen te grote broek aantrekt.

WALTHER PLOOS VAN AMSTEL

Een te grote broek?

Commentaar

Braaf met een brutaal randje

BUURTKRONKELS
FUNNY PHOTOSHOOT

GREET VAN DER KRIEKE

Sinds tien jaar runt Hans Dassen zijn 
Funny Photoshoot studio in de Sint 
Jansstraat 35.
Je kunt er kiezen om als een pittige 
pin-upgirl gefotografeerd te worden, of 
je verandert er in een stoere matroos. 
Om het plaatje compleet te maken is er 
een scala van pruiken, hoeden en veren 
en natuurlijk een royale make-uptafel.

De formule is als volgt: je hangt je 
daagse kloffie aan de wilgen en dan 
begint de fun met het uitzoeken van de 
verkleedpakjes, bijvoorbeeld in de bur-
leske sfeer van de Moulin Rouge met 
zijn zwartrode bustiers en korsetten. 
Hans: ‘Alles gaat hier spontaan, Girls 
just wanna have fun!’

Bezoeksters komen alleen, met z’n 
tweeën of uiteraard als vrijgezellenpar-
ty naar de studio. Wie zijn dat toch, de 
vrouwen – nee, Hans fotografeert geen 
mannen, ‘dat geeft alleen maar gedoe’ 
– die zijn bijzondere fotostudio opzoe-
ken? Hans: ‘Daar zul je verbaasd over 
staan. Van hoog tot laag, dik, dun, uit 
Amsterdam of de provincie, van een 
beetje ondeugende vrouwen tot hele 
brave meisjes. En vergeet de schoon-
moeders en de tantes niet, die zijn vaak 
dik in de zestig en hebben de middag 
van hun leven.’

Auguste is de assistente van Hans. Zij 
helpt bij het kleden van de dames, want 
dat doet hij niet zelf.
‘Je ziet direct of een vrouw lef heeft, 
een beetje flirten, een klein brutaal 

randje. Inmiddels heb ik zoveel erva-
ring dat ik onmiddellijk zie wanneer 
iemand onzeker is. Ik maak dan in het 
begin speciaal even wat foto’s van haar 
en laat die dan zien. Kijk eens meid, dat 
ben jij, wat mooi hè? Nou, dan stralen 
ze! Dat zijn hele leuke sessies.’
Elke groep is anders. ‘Een Engelse 
groep meiden wilde laatst niet in het 
raam worden gefotografeerd, bang dat 

ze als prostituee gezien zouden wor-
den. En de volgende groep Nederland-
se meiden wilde juist wél achter het 
raam. Weet jij het? Het is voor iedereen 
gewoon een leuke middag. Even Alice 
in Wonderland.’

En na alle plezier verlaat iedereen de 
studio met een prachtige funny pho-
to-serie in de hand.

Auguste (l.) en Hans laten de dames stralen

Bezoek onze website www.oudebinnenstad.nl

wij  ˇ  krant  ˇ  adverteerders  ˇ  facebook  ˇ  contact

In de afgelopen vijf jaar heeft het jaarlijkse Red Light Jazz festival zich 
een plaats veroverd in de internationale muziekwereld. Op initiatief van 
verschillende Wallenondernemers kwam in de eerste week van juni een 
keur aan artiesten naar verschillende locaties in de buurt. Omdat beelden 
en – vanzelfsprekend – muziek meer zeggen dan woorden, raden we u de 
impressie aan die te vinden is op www.thevoiceof1012.nl.

Red Light Jazz
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Ook op deze eerste dinsdagmorgen in juni 
verschijnen ze tegen kwart voor elf op de 
Dam, in groepjes van twee.
Als ze onderweg iemand tegenkomen, bij-
voorbeeld op de boombank op het Oude-
kerksplein, schromen ze niet erop af te 
stappen en een praatje aan te knopen. Twee 
blijven praten met de bankzitter; de rest loopt 
gewoon door.
Na een kwartier zijn de eerste vier op de Dam 
gearriveerd en aan gesprekspartners zo te 
zien geen gebrek. Overal op de bankjes zitten 
mensen: ze lopen ernaartoe en spreken ze aan. 
Het lijkt vrij willekeurig te gebeuren, maar 
het gaat altijd wel om stellen of enkelingen.
Vijf minuten later arriveren nog twee kop-
pels met de rode hesjes en de daaropvolgende 
minuten komt er nog een stel. Als ze met z’n 
tienen zijn, zeven vrouwen en drie mannen en 
op één na allemaal ouderen, lijkt de club voor 

deze dinsdagmorgen op de Dam compleet. 
Het uitklapbord met Bidden helpt zetten ze 
keurig in de looproute van Nieuwendijk naar 
Kalverstraat.
Zelf zwermen ze naar alle kanten uit. Soms 
duurt een gesprek maar heel even, vaker 
duurt het wat langer en geregeld gaan er men-
sen weg met een folder in hun hand. Soms 

worden zegenende handen geheven en altijd 
lijkt het afscheid vriendelijk.

Hart
De mensen die hier het woord van God ver-
kondigen behoren tot het Prayer Station Mi-
nistery dat op 33 plaatsen het land actief is. 
Waaronder dus ook Amsterdam. ‘Dit team 
bestaat uit dertig mensen uit tien verschil-
lende plaatsen – de meesten uit de regio – en 
vijftien verschillende kerken’, vertelt Lammy 
Dekkers. ‘Het is zelfs een eis dat de mensen 
die meewerken een kerkelijke achtergrond 
hebben.’
Elke eerste en derde dinsdag van de maand 
gaan ze de straat op, vaste prik. In al die ja-
ren is het één keer vanwege storm en sneeuw 
niet doorgegaan. ‘Alle andere keren wel. God 
heeft dat mogelijk gemaakt’, aldus Dekkers.
Het Ministery is bijna twintig jaar geleden 
ontstaan, naar een voorbeeld uit New York. 
‘Nee, ik zou het geen evangeliseren willen 
noemen wat we doen, wel gebedsevangelisa-
tie. We bidden met mensen op straat en we 
zien God aan het werk als we aan het bidden 
zijn. Dat is wat we willen: een relatie tot stand 
brengen met God.’
Maar is de straat opgaan anno 2018, met alle 
sociale media die ons ter beschikking staan, 
niet hopeloos ouderwets? Dekkers, beslist: 
‘Nee hoor. Jezus ging ook naar de mensen toe 
op straat. En we merken dat het werkt. Nie-
mand kijkt gek op als ze ons zien. We raken 
mensen in hun hart.’
Van agressie hebben ze weinig last, vertelt 
Dekkers. ‘Soms zegt iemand wel eens: ga als-
jeblieft weg. Dan wensen we ze een fijne dag 
en vertrekken. Mensen zijn vrij om te kiezen. 
Ze hebben een vrije wil gekregen en kunnen 
dus ook nee zeggen. Maar vandaag kwamen 
we ook een echtpaar tegen dat helemaal ka-
potgeslagen was vanbinnen. Daar hebben we 
mee gebeden. Daar knapten ze van op. En 
soms komen mensen ook uit zichzelf naar ons 
toe. Meestal is er dan wel iets aan de hand.’

Kangoeroes
Ze zijn altijd met z’n tweeën en dat is geen 
toeval. ‘Jezus zond zijn discipelen twee aan 
twee uit in de wereld. We gaan nooit met z’n 

drieën. Dat is zo’n overval en dat willen we 
niet.’ Wie ze uitkiezen voor een gesprek? 
‘God stuurt ons. Je kunt het niet plannen. 
Maar we slaan niemand over.’ In de hesjes 
die ze dragen, zitten aan de voorkant grote 
zakken, een soort buidels zoals bij kangoe-
roes. Daarin zitten allerlei folders. Onder 
andere het Johannesevangelie, speciaal voor 
moslims. ‘Daarin is alles wat Jezus heeft ge-
zegd rood gemaakt, zodat het duidelijk is wat 
hij heeft gezegd. Jezus is voor moslims name-
lijk één van de profeten.’

Ook het foldertje voor de dolende tiener ont-
breekt niet. Dat begint met op de cover: Je 
bent Bijzonder. Daarna wordt uitgelegd dat 
we allemaal schepselen van God zijn. En bij-
zonder.
Maar ook voor de mensen die teruggrijpen op 
de wetenschap is er een schrijfsel: Wat Dar-
win nog niet kon weten. Daarin wordt onder 
meer verkondigd dat de evolutieleer een van 
de grootste dwalingen van de wereldgeschie-
denis is, en dat deze miljoenen mensen in de 
afgrond van het ongeloof heeft gesleurd.
Dat het Ministery op de Wallen zit, is overi-
gens toeval. Deze relatie voelt niet speciaal. 
Ze hebben eerst wel wat activiteiten in de 
buurt ontwikkeld, maar die markt bleek al zo 
vol dat ze hiermee snel zijn gestopt.
Het Ministery zit hier omdat ze onderdak kon-
den krijgen van een bevriende organisatie. ‘En 
de plekken waar we werken, de Dam en het 
Stationsplein, zijn vanaf de Oudezijds Voor-
burgwal snel te bereiken’, aldus Dekkers.

Na afloop sluiten ze hun werk altijd af in de 
Cleft. Dat gebeurt vanzelfsprekend met ge-
bed. ‘We zijn blij dat we u gevonden hebben. 
Heer, dank u wel.’
Daarna gaat iedereen weer voor veertien da-
gen zijns weegs.

‘Jezus ging ook altijd naar 
de mensen toe op straat’

Er staan veel advertenties 
met eten en drinken in ons 
onvolprezen blad. Op de 
vraag in het aprilnummer 
Hoeveel adverteerders 
in dit aprilnummer zitten 
duidelijk in een andere 
branche? is het enige juis-

te antwoord drieëntwintig, namelijk acht 
op pagina 4, acht op pagina 8 en zeven op 
pagina 11.
Meerdere oplossingen werden ingezon-
den, maar het goede antwoord zat daar 
helaas niet bij.

Onze nieuwe opgave luidt: In het wapen 
van Amsterdam staan drie kruisen. In 
hoeveel advertenties in dit nummer vin-
den we die drie kruisen terug?
Mail uw antwoord naar
redactie@oudebinnenstad.nl
Onder de inzenders van het goede ant-
woord verloten we een cadeaubon ter 
waarde van 15 euro, te besteden bij een 
adverteerder in deze krant, te kiezen door 
de winnaar.

Win 15 euro!Prijsvraag

WILLEM OOSTERBEEK 

Hun uitvalsbasis is de Cleft 
op de Oudezijds Voorburgwal 

63, midden op de Wallen. 
Elke eerste en derde dinsdag 

staan ze op de Dam, en in 
de ochtend ook voor het 

Centraal Station om de blijde 
boodschap van het evangelie 

te verkondigen.
Wie ze één keer heeft gezien, 

ziet ze nooit meer over het 
hoofd – vanwege hun rode 
hesjes, met daarop in grote 

letters: Bidden helpt!
Wie zijn ze? Is het nog wel 

van deze tijd om zo op straat 
te evangeliseren? En wat 
vinden ze van de Wallen?

Op 17 juni is het nieuwe boek van oud-mis-
daadjournalist Cees Koring ten doop gehou-
den. Achttien jaar geleden schreef hij het 
boek Bureau Warmoesstraat. Nu brengt hij 
het boek vernieuwd uit, waarin hij het ver-
haal van de Amsterdamse Wallen doortrekt 
naar 2018.
Bij de presentatie werden de eerste exem-
plaren door oud-commissaris Joop van 
Riessen uitgereikt aan ‘dealervanger’ Theo 
Ikking, en aan oud-wijkagent Joep de Groot.

Blijde boodschap

‘We bidden met men-

sen op straat en we 

zien God aan het 

werk als we aan het 

bidden zijn. ’

‘We gaan nooit met 

z’n drieën. Dat is 

zo’n overval en dat 

willen we niet.’

Op zondag 18 april overleed de mar-
kante buurtgenoot Freek Hagedoorn. 
Bij velen was hij bekend onder de naam 
‘malle Pietje’ uit de Sint Jansstraat. In 
de Oude Kerk vond een drukbezocht 
avondgebed plaats ter nagedachtenis aan 
zijn leven. Beelden van het indrukwek-
kende afscheid kunt u terugkijken op  
www.thevoiceof1012.nl.

€ 18,95,Uitgeverij Just, ISBN 97890 8975 8026.

Bureau Warmoesstraat
‘de levende legende’ 

Freek Hagedoorn
(1935-2018)
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Bridges | Oudezijds Voorburgwal 197 | Amsterdam | +31 (0)20 555 32 82 | Valet parking

info@bridges-amsterdam.nl | www.bridges-amsterdam.nl |             .

MAKE THE EXCEPTIONAL ACCESSIBLE

Bridges is een uniek restaurant, gelegen aan één van de 
oudste grachten van Amsterdam, met een dynamische 
sfeer waar ’s middags kan worden genoten van een 
ontspannende lunch en ’s avonds van heerlijke wijn-spijs 
combinaties en verrassende cocktails. Het is een plek waar 
iedereen zich thuis voelt; met goede service, gastvrijheid 
en gezelligheid.
 
Bridges Dining maakt dineren op Michelin-ster niveau 
toegankelijk, dankzij de ontspannen Amsterdamse sfeer. 
Het biedt een uitgebreid à la carte-menu en een speciaal 
Menu du Chef van vier, vijf of zes gangen. Een bijzonder 
aspect van Bridges Dining is de Chef’s Table middenin 
de keuken, waar met een groep van max. 6 personen 
van dichtbij genoten kan worden van de kunsten van de 
keukenbrigade. 

Bridges BarBistro biedt de mogelijkheid om de hele dag 
te genieten van een uitgebreid menu; vergeet de klassieke 
volgorde van voor-, hoofd- en nagerechten en vul de tafel 
met kleuren en wereldse smaken. Bridges BarBistro is de 
perfecte plek voor een hele avond wining & dining, een 
ontspannen borrel en alles daar tussenin. De mooie en 
gezellige centrale bar is daarnaast de perfecte plek om te 
genieten van een heerlijke cappuccino, een mooi glas wijn 
of een feestelijke cocktail.
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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

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

KLEDING & SIERADEN

UITVAARTCENTRUM  ELDERS

rustig en intiem afscheid nemen in een kleinschalig rouwcentrum
t/o begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster

020 6252201
Kruislaan 235  Amsterdam
www.davidelders.nl

oude binnenstadt versie 2

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 voor de 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

ZE
ED
IJ

K
 4

3

CentraM biedt ondersteuning:
• bij het omgaan met geld(problemen)
• bij het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis blijven wonen
• bij problemen in relaties en een veilig thuis 
• voor mantelzorgers

CentraM ondersteunt en verbindt bewoners en geeft informatie & advies. 
U kunt altijd gratis 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 12 uur. 
u kunt ook langs komen bij een van onze 
pluspunten in de buurt. Voor meer informatie 
en adressen kijk op onze website: 
www.centram.nl 
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‘Die moet ik hebben!’
Ornamentenredder Jos Otten:

HERMAN VUIJSJE

‘Was ik maar een oud gebouw’, verzuchtte 
de moeder van Jos Otten. ‘Dan keek je va-
der vaker naar me!’ Zijn vader stond altijd 
met z’n hoofd in zijn nek naar oude gevels 
te kijken, vertelt Otten, ‘dus ik heb het met 
de paplepel binnengekregen.’

Otten is oprichter en voorzitter van de 
Vereniging Vrienden van Amsterdamse 
Gevelstenen, die al zo’n tweehonderd ge-
velstenen heeft gerestaureerd. Maar het 
project dat hij nu onder handen heeft, is 
andere koek.

Guirlandes
We staan op de brug over de Oudezijds Voor-
burgwal met uitzicht op het vroegere Gebouw 
B van het Binnengasthuis, in 1880 gebouwd 
als kliniek voor vrouwenziekten. Daarvoor 
stond hier het deftigste huis van Amsterdam: 
het Oudezijds Heerenlogement, waar de stad 
vanaf de tweede helft van de Gouden Eeuw 
vorstelijke en andere hoge bezoekers onder-
bracht.
‘Het Heerenlogement heeft waarschijnlijk ge-
diend als voorbeeld voor het stadhuis op de 
Dam,’ zegt Otten, ‘want de guirlandes die in 
de gevel zaten, zie je ook op het stadhuis. Dat 
weten we doordat die na de sloop bewaard zijn 
gebleven, ze zijn ingemetseld in de uitbouw 
aan de achterkant van het Rijksmuseum.’
Op oude prenten en foto’s is te zien dat die 
guirlandes sobere ornamenten vormden op 
een gevel van ingetogen schoonheid.

Leeuwen
Alleen de bekroning was exuberant: een tim-
paan van Bentheimer zandsteen met daarin 
het wapen van Amsterdam, geflankeerd door 
festoenen in de vorm van zee- en landvruch-
ten. Bovenop het driehoekige beeldhouwwerk 
prijkte de keizerskroon, met aan weerszijden 
een liggende leeuw.
‘Na de sloop zijn die leeuwen ook bij het 

Rijksmuseum terechtgekomen,’ vertelt Otten. 
‘Daarna zijn ze gaan zwerven. Eerst naar de 
nieuwe vleugel van het Stedelijk. De poten 
bleken te lang voor de sokkel en toen hebben 
ze er godbetert gewoon een stuk uit gehakt en 
ze waarschijnlijk ook nog omgewisseld.’
Iets verderop zat de toenmalige Rijkspost-
spaarbank, die ook leeuwen in het wapen had. 
De bank kreeg de twee in bruikleen en van-
af 1977 bewaakten ze de ingang aan de Van 
Baerlestraat. Een kleine twintig jaar later ver-
huisden ze weer, ditmaal naar het ING-hoofd-
kantoor aan de Haarlemmerweg, dat nu is 
verkocht.
Otten: ‘Ik kreeg een tip van Gerrit Vermeer, 
architectuurhistoricus aan de Universiteit van 
Amsterdam, dat die leeuwen daar nog ston-
den. Ik zeg: die moet ’k hebben! Alles wat 
aan ornamentiek door Amsterdam zwerft, wil 
ik terugplaatsen op de plek waar het zijn ver-
haal vertelt.’

Keizerskroon
Zijn er nog meer restanten bewaard gebleven?
‘Ja,’ zegt Otten, ‘in een rotstuintje bij Amer-
bos in Noord vonden we gedeelten van het 
stadswapen en de festoenen. Gewoon on-
der de brandnetels, grotendeels in de grond 
gezakt. Je kan nog zien hoe ruw ze zijn be-
handeld bij de sloop, want je ziet nog waar 
ze de koevoet erin hebben gezet. Zo lag het 
daar, gewoon in de openbare ruimte. Hele 
grote brokken hebben we daar uit de grond 
gepeuterd ... we hebben er twee dagen over 
gedaan en toen hebben we met de vereniging 
een vrachtwagen geregeld en die dingen op-
gehaald.
‘Toen was alleen de keizerskroon nog foetsie. 
Dat was een joekel hoor, een meter doorsne-
de en bijna een meter hoog. Foetsie! Tot op 
de ledenvergadering van de vereniging een 
man z’n vinger opsteekt, hij werkt bij de ge-
meentelijke Groenvoorziening: O, die kroon, 
die staat op onze werf bij de Gaasperplas als 
opvangpaal voor de slagboom bij de ingang. 
Dus iedere keer komt dat ding met een klap 
daarop neer! Het wereldbolletje en het kruisje 
op de kroon waren al helemaal aan gort – was 

een vrachtauto tegenaan gereden. Dus de vol-
gende dag: vrachtautootje, hijskraan d’rop, 
wij eropaf.’

Timpaan
Op dat moment, het is niet te geloven, komt 
Gerrit Vermeer aanfietsen, de man die Otten op 
de leeuwen attendeerde en over de omzwervin-
gen van de restanten publiceerde in het blad Bin-
nenstad. Op weg naar zijn werkplek in het oude 
gebouw B aan de overkant!
Voordat hij bij die slagboom terechtkwam, 
vertelt Vermeer, stond de keizerskroon op de 
parkeerplaats van Groenvoorziening om een 
vrachtautochauffeur het foutparkeren te belet-
ten. ‘Hij is af en toe ook weggerold, dat kon je 
wel zien. Maar nu is hij aangeheeld op het ate-
lier van restaurator Tobias Snoep en bijna klaar.’
Klaar voor wat? De gevelstenenboys hebben 
een stoutmoedig plan opgevat om de kroon 

op hun speurtocht te zetten: het timpaan komt 
terug! Dit keer op straatniveau, liefst op de 
kade van de Grimburgwal, zodat je het net als 
vroeger aan het eind van de Oudezijds Voor-
burgwal ziet opdoemen.
De operatie kost honderddertigduizend euro, 
bijeengebracht door het Prins Bernhardfonds, 
andere fondsen, anonieme schenkers en 
‘crownfunding’, vertelt Otten. De universiteit 
betaalt het transport en het opstellen. Geen 
kleine klus: het timpaan is aan de voet negen 
meter breed en inclusief de kroon bijna vijf 
meter hoog. Het totale gewicht van timpaan, 
leeuwen en keizerskroon was zo’n zeventien 
ton, schat Tobias Snoep.

De gemeente moet het plan nog goedkeuren. 
Maar zij zou wel gek zijn als ze, nadat zij 
eerst deze unieke ornamenten had prijsgege-
ven aan verwaarlozing en beschadiging, dit 
initiatief niet dankbaar zou omarmen.

Wie goed heeft opgelet, heeft ze een voor 
een in het straatbeeld zien verschijnen: 
fraaie historische foto’s van de Burgwallen 
op schakelkasten van de vezips, de verzink-
bare palen waarmee het gebied ’s avonds 
wordt afgesloten voor auto’s. Elke kast 
geeft een beeld van de plek uit vroeger tij-
den.

Chris Seinen, projectleider gebiedsgerichte aan-
pak van graffiti & wildplak, wordt er blij van.
Gewone grijze schakelkasten vallen nogal 
eens ten prooi aan allerlei ongewenste ‘ver-
siering’, legt hij uit. De gemeente heeft niet 
voldoende mankracht om alle kasten steeds 
weer schoon te maken en bewoners ergeren 
zich eraan.

Aantrekkelijk
Het idee om openbare nutskasten te voorzien 
van een aantrekkelijke bekleding is afkomstig 
van het bedrijf Urban ID uit Etten-Leur. Dit 

plan is eerder al succesvol uitgevoerd in Bre-
da en Tilburg.
Seinen: ‘De gedachte hierachter is, dat aan-
dacht alles mooier maakt. Verbetering van 
de publieke ruimte kan het welbevinden van 
bewoners, ondernemers en bezoekers bevor-
deren. In een verzorgde omgeving komt bo-
vendien minder kleine criminaliteit voor.’
Seinen heeft de foto’s persoonlijk uitgezocht 
in de Beeldbank van het Stadsarchief. Tot ge-
noegen, zo blijkt, want je komt er ware parel-
tjes tegen.
‘De reacties zijn tot nu toe louter positief. Her 
en der zijn er natuurlijk al wat beschadigin-
gen aan het materiaal, maar dat is helaas niet 
te voorkomen. Verf en lijm hechten minder 
goed op dit materiaal, dus dat werkt hopelijk 
ontmoedigend.’

Steeds meer schakelkasten tonen een ver-
dwenen beeld van de plek waar ze opgesteld 
staan. Hier kan de voorbijganger even scha-
kelen naar het verleden.

Schakelkasten als tijdcapsule

Jos Otten zou heel blij zijn als het timpaan kan worden herplaatst
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BERT NAP

Waarnemend burgemeester Van Aartsen 
weet waarover hij spreekt als het over de 
binnenstad en over het Wallengebied gaat. 
Tijdens drie werkbezoeken heeft hij zich 
uitgebreid laten informeren over wat er 
allemaal speelt in deze buurt, die steeds 
drukker wordt en waar het bezoekersge-
drag vaak te wensen overlaat.
Het is een buurt die om maatregelen, maar 
ook om maatwerk vraagt. Van Aartsen is 
blij dat het nieuwe college er in de komen-
de jaren alles aan zal doen om de grootste 
gekte te beteugelen.

Alcoholverkoop
Van Aartsen is zich ervan bewust dat er mo-
menteel geen goede handhaving plaatsvindt 
van het alcoholverbod op de Wallen. Dat 
heeft volgens hem ook te maken met de vele 
verkooppunten in het gebied waar alcohol 
verkrijgbaar is.
Hoofdcommissaris Aalbersberg heeft in een 
reactie aan d’Oude Binnenstad laten weten 
dat de Drank- en Horecawet mogelijkheden 
biedt om overmatig drankgebruik zoals door-
schenken en de verkoop van alcohol in een 
bepaald gebied op te schorten.
Van Aartsen: ‘Dat ben ik helemaal met hem 
eens. Dat speelt bijvoorbeeld ook als je kijkt 
naar die hele hoeveelheid toeristenwinkeltjes, 
of hoe je ze ook noemt, die er in dit gebied 
zijn. Nou ja, wat zie je dan? Misschien zie 
je een ansichtkaartenstandaard buiten staan, 
maar zodra je de winkel binnenkomt staat het 
bier opgestapeld.
Ik denk dat we daar een aanscherping van 
de Algemene Plaatselijke Verordening voor 
nodig hebben. Die discussie loopt nu. Op 
sommige punten moet je repressiever kunnen 
zijn. Er moet toch een aantal dingen in die 
APV worden gewijzigd. Ik ben daar een groot 
voorstander van. Want zoals het nu gaat met 
de alcoholverkoop, is dat natuurlijk een totale 
aberratie. Het is gewoon de kat op het spek 
binden, nietwaar?’

Supermarkten
De hoofdcommissaris vindt dat ook super-
markten hierin hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen.
‘Ja. Dat heb ik ook in de raad gezegd. Ik 
ben ook dat helemaal met hem eens. Het 
grootwinkelbedrijf mag je daarop aanspreken. 
Een aantal van die bedrijven staat daar ook 
voor open en die snappen dat ook wel. Het is 
geen reclame voor Amsterdam.
Ook Albert Heijn heeft zich aangemeld om 
er echt over te praten. Die staan daar absoluut 
open voor en dat moet je dan ook met beide 
handen aangrijpen en dat hebben Aalbersberg 
en ik dan ook gedaan.’
Van Aartsen is wat toekomstige maatregelen 
betreft heel blij met het nieuwe coalitieakkoord.
‘Ik ben ervan overtuigd dat dit college, ook in 
de lijn die het vorige college al had ingezet, 
misschien toch nog extra maatregelen moet 
nemen. Ik denk dat dat moet. Want kijk, als je 
even heel eerlijk bent, is die drukte in de stad 
op plekken zoals het Wallengebied natuurlijk 
gewoon verschrikkelijk.’
Er is een alcoholverbod op de Wallen, maar 
de handhaving daarvan is een probleem.

Van Aartsen: ‘Ja, daar moeten we ook reëel in 
zijn. Met de capaciteit die je nu hebt, kun je 
dat gewoon niet voor elkaar krijgen. Maar er 
komt extra geld voor handhaving. Dat zit ook 
in het coalitieakkoord. Een oplopend bedrag 
over de komende jaren. Daar is in de afgelo-
pen periode te weinig prioriteit voor geweest.’

Handhavers
Naast meer capaciteit vraagt Van Aartsen ook 
meer aandacht voor de kwaliteit van de hand-
having. Over de rol van politie en handhaving 
heeft hij een duidelijke mening.
‘Ik denk dat je naar een vorm van professi-
onalisering toe moet. Het werk van een ge-
meentelijke handhaver is ongelofelijk lastig. 
Daarom is het ook belangrijk dat politie en 
handhaving nauw contact met elkaar hebben. 
Dat moet eigenlijk in heel Amsterdam.
Maar als handhaver moet je niet het politie-
werk gaan overnemen. Dat is mijn stellige 
overtuiging. Er wordt af en toe wel eens ge-
vraagd om pepperspray en handboeien en ik 
weet niet wat allemaal. Die kant moeten we 
niet uit.’
Van Aartsen heeft ook gesproken met de 
hosts, die bezoekers op de Wallen informeren 
en aanspreken op hun gedrag. ‘Die hosts zeg-
gen tegen me: Het helpt enorm toch dat we er 
zijn. Je probeert de mensen af en toe wat te 
leiden. Dat kan ook op die manier.’

Vrijgezellenparty’s
Het gedrag dat veel bezoekers zich in de bin-
nenstad permitteren is aanleiding om eens 
goed na te denken in hoeverre een tolerante 
stad nog tolerant kan blijven. De vele vrijge-
zellenparty’s die naar Amsterdam komen om 
hun feestje te vieren zijn Van Aartsen een 
doorn in het oog. Hij praat erover in persoon-
lijke zin.
‘Dit soort dingen moet een burgemeester van-
zelfsprekend samen met het hele stadsbestuur 
doen, maar – dat heb ik ook tegen de Britse 

ambassadeur gezegd – die stag parties, dat is 
hopeloos. Er wordt dus nu over nagedacht of 
er een mogelijkheid zou zijn om ze te weren. 
Maar ik vind het persoonlijk verschrikkelijk.’
Tijdens internationale contacten deelt Van 
Aartsen zijn ervaringen van de stad, zoals 
naar aanleiding van de voetbalrellen met En-
gelse supporters op de Wallen. ‘Daar heb ik 
het van de week ook met de Britse ambas-
sadeur nog over gehad, die zich zeer bewust 
was van het feit dat die Britten zich niet netjes 
hadden gedragen.’

Toeristensloepen
In het coalitieakkoord zijn er verschillen-
de maatregelen aangekondigd die hem heel 
noodzakelijk lijken, zoals die tegen de wild-
groei van de toeristensloepen in het Wallen-
gebied. Wat dat betreft hebben de bewoners 
nu de stad in de rug, vindt hij.
‘Als je nou kijkt naar wat er allemaal op het 
water gebeurt, dat aanleggen van sloepen en 
boten die daar gewoon … ja, een soort aan-
legplek is dat geworden. En als de een is ge-
weest dan komt er weer een ander. Nou ja – al 
dit soort dingen zit ook in het coalitieakkoord. 
En ik ben ervan overtuigd dat in deze colle-
geperiode daar echt wat aan gaat gebeuren. 
Ik geloof dat er echt een club is aangetreden 
die dit niet verder laat lopen. Ik ben daar heel 
positief over. En ik ben ervan overtuigd dat 
de nieuwe wethouder van Verkeer, Sharon 
Dijksma, daar ook samen met de nieuwe bur-
gemeester echt stappen in gaat zetten. Je moet 
natuurlijk goed nadenken over de eerste stap, 
de volgende stap, je moet het ook faseren, 
maar met de stad in de rug van de bewoners 
kun je volgens mij een heel eind komen.’

Mentaliteit
Maatregelen en regulering zijn noodzakelijk, 
maar Van Aartsen verbaast zich ook over de 
sociale houding in de stad. Niet alleen van de 
bezoekende toeristen, maar ook van de Am-

sterdammers zelf.
‘De inwoners van New York en Amsterdam 
lijken wat dat betreft op elkaar. Iedereen zit in 
zijn eigen bubbel op z’n fiets. Ze rijden je als 
ze de kans krijgen omver. Dan denk ik Nou ja 
goed, je kunt toch ook een beetje sociaal zijn 
misschien? Maar dat is niet meer de gewoon-
te. Men heeft de oordopjes in en luistert naar 
muziek en is zo bezig!’
Tijdens een stedenconferentie in Chicago er-
voer hij dat een stadsmentaliteit veel vrien-
delijker kan zijn. ‘In Chicago was dat heel 
anders, socialer. Het kan dus wel zo. Ook in 
de Verenigde Staten. Soms denk je wel eens – 
want dat Amsterdamgevoel is er – je kunt ook 
wel eens wat aardiger tegen elkaar zijn.’
Binnenkort zal hij in de werkkamer van de 
Stopera plaatsmaken voor de nieuwe burge-
meester van Amsterdam. Hij zal ‘haar of hem, 
hoe je het ook wilt zien’ zeker aanraden om 
als bestuurder dicht bij de praktijk te blijven.
‘Ga, praat. Dat heb ik in Den Haag ook altijd 
gedaan en ik ben blij dat ik daar op momenten 
in Amsterdam ook tijd voor heb gehad. Dat 
werkt heel inspirerend. Je hoort vaak dingen 
waarvan je denkt van Ah! Dat neem ik mee. 
Het zijn dingen voor achter je bureau en als 
je weer eens in een vergadercircus zit. Dan 
denk je Ja, maar dát is nou echt belangrijk. 
Daar kan je wat mee doen. Maar ik denk dat 
iedere burgemeester die het vak leuk vindt, zo 
werkt.’

Tot slot leggen we Van Aartsen de vraag voor 
die AT5 in het verleden aan menig Amster-
dammer stelde: ‘Als ik burgemeester van Am-
sterdam was, dan zou ik …’
Lang denkt Van Aartsen er niet over na. ‘Dat 
heb ik eigenlijk al gezegd, en dat heb ik dus 
ook al gedaan. Dan zou ik terstond op de 
stoep staan bij de minister van Veiligheid en 
Justitie, want de Amsterdamse politie heeft 
meer agenten nodig.’
Om er direct aan toe te voegen: ‘Maar ook die 
aandacht en dat gevoel voor je naaste in de sa-
menleving, dat is belangrijk. Zoek dat.’
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‘Op sommige punten moet je
repressiever kunnen zijn’

Interview Jozias van Aartsen
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Ieder weekend is het raak: horden toeristen 
uit binnen- en buitenland bevolken de Wallen 
voor een avondje lekker losgaan. Ze duiken 
niet alleen de kroegen en coffeeshops in, maar 
ook de supermarkten of andere winkels die 
‘cold beers’ verkopen, om met een sixpack su-
permarktbier voor de prijs van één groot glas 
bier in de kroeg op straat te feesten.
Bij evenementen gaat het nog harder met de 
sixpacks, met het risico dat de situatie in de 
buurt uit de hand kan lopen.

Britse ‘supporters’
Als meest recente voorbeeld geldt het bezoek 
van ruim vijfduizend supporters van het En-
gelse voetbalteam. Rondom de vriendschap-
pelijke voetbalwedstrijd Oranje-Engeland 
op vrijdag 23 maart veranderde de buurt in 
een soort van oorlogsgebied. De politie sloot 
noodgedwongen de deuren van twee bu-
reaus, omdat ze handen tekort kwam om de 
dronken supporters aan te kunnen. Ook ho-
recazaken gingen noodgedwongen dicht toen 
er een grimmige sfeer ontstond.
Supermarkten en winkels bleven echter on-
gestoord drank verkopen.
‘Ik vroeg aan de politie: waarom sluiten 
jullie die supermarkten niet?’, zegt een ver-
ontwaardigde Rita Lacroix van café Emme-
lot op de hoek Oudezijds Voorburgwal en 
Lange Niezel. ‘Agenten zeiden dat dat de 
taak is van de burgemeester, dat zij dat niet 
konden doen’, aldus Lacroix. Vanuit het café 
filmden medewerkers ‘vanaf de frontlinie’ 
de veldslag tussen hooligans en de politie op 
straat. De politie arresteerde uiteindelijk in 
twee dagen tijd 140 man, onder wie enkele 
Nederlanders.

Verdienmodel
Hoe heeft het zover kunnen komen?
Op donderdag was het al onrustig in de bin-
nenstad met de al aanwezige supporters uit 
Engeland en werd er flink gedronken en ge-
feest op straat, waarbij ook vuurwerk werd 
afgestoken. Agenten probeerden op de vol-
gepropte Achterburgwal de menigte de cafés 
in te krijgen om de rust op straat te herstel-
len, toen agenten werden uitgescholden en 
bekogeld met flessen.
Vrijdag was het wederom heel druk in het 
gebied en werd er weer flink gedronken, 
vooral op straat. De overbevolkte straten 
in de buurt veranderden langzaam in een 
groen-geblikte vuilnisbelt en de uitgelaten 
sfeer werd vijandig. Ondanks de ongeregeld-
heden op donderdag leek het zuipen op straat 
opnieuw geen probleem.
‘De politie moest prioriteiten stellen en was 
daardoor niet in staat om het alcoholverbod 
te handhaven, en daar sta ik volledig achter’, 
stelde waarnemend burgemeester Van Aart-
sen anderhalve week later tijdens de raads-
vergadering in een reactie op vragen van 
verontwaardigde raadsleden. Een raadslid 
vroeg zich onder meer af waarom zo onge-
veer iedereen verrast leek door de komst van 
de duizenden Britten, die op de in november 
aangekondigde wedstrijd af kwamen.
Alleen de supermarkten waren volgens de 
burgemeester voorbereid op de voetbalfans, 
al zijn die geschrokken van ‘het effect’: ‘Er 
zijn extra kratten bier aangerukt om die En-
gelsen te bedienen, het is een vorm van een 
verdienmodel’, zei Van Aartsen.
De Amsterdamse hoofdcommissaris Pie-
ter-Jaap Aalbersberg had na de ongeregeld-
heden al kritiek geleverd op de supermark-
ten en gehamerd op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De burgemeester gaat 
samen met de politie in gesprek met in ieder 
geval twee supermarktketens over hun ver-

antwoordelijkheid om dit soort taferelen te 
voorkomen.

High-risk wedstrijd
Volgens Van Aartsen hebben de politie en 
de gemeente de situatie rondom de wedstrijd 
niet verkeerd ingeschat en was er ‘voldoende 
politie om dit te keren’. De burgemeester zei 
dat er tevens voldoende reden was om aan 
te nemen dat het een gewone interland ging 
worden, hoewel hij als niet-voetbalfan de re-
putatie van de Britse voetvalsupporters wel 
zei te kennen.
‘Hebben we het onderschat? Nee, dat niet, 
want er zijn volgens mij geen Britse agenten 
mee geweest’, aldus Van Aartsen. ‘Amster-
dam heeft ervaring dat veel interlands wel 
goed verlopen, maar van Britten kun je wel 
wat verwachten.’
De Britse politie vertelt in Britse media een 
heel ander verhaal. Zij heeft de wedstrijd 
vooraf wél als high-risk ingeschaald, mede 
gezien het feit dat Engelse fans zich onder 
meer in Dortmund en Marseille ernstig heb-
ben misdragen rondom uitwedstrijden.
Amsterdam was een van de slechtst mogelij-
ke keuzes voor een uitwedstrijd in aanloop 
naar het WK, zei de Britse plaatsvervangend 
hoofdcommissaris van politie Mark Roberts, 
tevens hoofd van de Britse voetbalpoli-
tie-eenheid, op vrijdag 23 maart. De ongere-
geldheden op donderdag waren voor de Brit-
se politie dan ook geen verrassing.
Hooggeplaatste politiefunctionarissen onder 
wie Roberts waren door de Engelse voet-
balbond vooraf niet geconsulteerd over het 
organiseren van een interland in Amsterdam 
op een vrijdagavond. Als 5300 Engelse fans 
zich mengen met honderden extra bezoekers 
die hun vrijgezellenfeesten en andere fees-
telijkheden vieren in de Nederlandse hoofd-
stad, kan dit volgens hem gemakkelijk uit de 
hand lopen. De politie zou indien geconsul-
teerd haar grote zorgen hebben geuit, maar 

de wedstrijd was gepland en ging door.
Britse agenten waren in Amsterdam ‘getuige 
van het verschrikkelijke gedrag van de Engelse 
supporters’, zo zei hij tegen Sky News. Er was 
sprake van het ‘grootste aantal arrestaties voor 
een wedstrijd in jaren‘ en dit hoge aantal was 
een ‘zorgelijke trend gezien recente cijfers’.

Onaanvaardbaar
Van Aartsen sloot zich op 4 april in de raads-
vergadering aan bij de verontwaardigde reac-
ties van raadsleden op de ongeregeldheden.
Uit contacten met de Engelse voetbalbond en 
de National Police Chiefs Council (NPCC) is 
gebleken dat zij hun supporters, voordat die 
met vijfduizend man de oversteek maakten, 
hebben opgeroepen het gastland te respecte-
ren en zich daar op een verantwoorde manier 
te gedragen.
Na de rellen hebben ze de ‘onaanvaardbare 
gebeurtenissen’ in Amsterdam veroordeeld en 
‘men zegt het gedrag verschrikkelijk te vin-
den en spreekt van een zorgelijke trend’, zo 
las Van Aartsen voor. Hij verzekerde dat de 
schade zal worden verhaald op de verdachten.
Dat de burgemeester supermarkten en andere 
winkels die drank verkochten op de bewuste 
vrijdagavond niet liet sluiten, terwijl buiten 
charges plaatsvonden door zowel de politie 
als hooligans, was volgens een woordvoer-
ster geen optie gezien de acute situatie.
‘Het sluiten van een woning of winkel is 
een heel ingrijpende maatregel, die boven-
dien voorbereiding en onderzoek vereist om 
juridisch stand te houden’, aldus de woord-
voerster. ‘En verder bepaalt niet de gemeente 
maar de rijksoverheid welke regels er zijn 
voor het verkopen van alcoholhoudende 
dranken’, legt zij uit. ‘Dat is vastgesteld in de 
Drank- en Horecawet, ook wat betreft mini-
supers en toeristenwinkels.’
Wel kan de gemeente een alcoholverbod op-
leggen, zoals dat al het geval is in delen van 
het centrum.

De handhaving blijkt echter simpelweg geen 
prioriteit te genieten, of er nu sprake is van 
een acute situatie of niet. De woordvoerster 
van de gemeente wijst wat dit onderwerp 
betreft naar het Binnenstad Offensief, een 
speciaal gezamenlijk handhavingsteam van 
de gemeente, de politie en het Openbaar Mi-
nisterie.
Op de gemeentelijke website staat hier-
over te lezen: De prioriteit ligt bij het 
aanpakken van de grootste problemen 
waaronder straatroof, zakkenrollerij, 
(nep)drugsdealers, overlast door drukte 
en verkeersgedrag dat tot overlast leidt.

Actie buurtbewoners
Niet iedereen neemt daar genoegen mee.
‘Ik heb een tijd terug een handhavingsver-
zoek ingediend bij de gemeente, plus een 
wob-verzoek om te zien hoeveel boetes er 
eigenlijk worden uitgedeeld wegens het drin-
ken van alcohol op straat’, vertelt buurtbe-
woner Ton Jacobs. ‘Het handhavingsverzoek 
is uiteindelijk afgewezen, en uit het wob-ver-
zoek bleek dat het aantal heel laag is en dat 
vooral daklozen op de bon worden geslin-
gerd.’
Jacobs is daarom een nieuwe actie begonnen 
en heeft onder meer de gemeente, politieke 
partijen, de horecabond en supermarkten 
aangeschreven. De PvdA heeft het onder-
werp geagendeerd voor een commissiever-
gadering en Jacobs overweegt om tevens een 
petitie te starten.
Hij vertelt dat een aantal buurtbewoners 
heeft berekend dat het drinken van super-
marktbier op straat – wat ondanks een ge-
meentelijk verbod niet of nauwelijks wordt 
gehandhaafd – in plaats van in de horeca niet 
alleen veel overlast veroorzaakt, maar ook 
een economische schade van zo’n veertig-
duizend euro per weekend oplevert.
Twee horecaondernemers onderzoeken of ze 
deze schade op de gemeente kunnen verhalen.

Handhaven alcoholverbod heeft 
geen prioriteit

Supermarktbier

Rita Lacroix: ‘Ik vroeg aan de politie: Waarom sluiten jullie die supermarkten niet?’ 
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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
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 internet: www.antiquariaatkok.nl

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

Eten op zeer hoog niveau 
voor een uiterst redelijke 
prijs in een ontspannen, 

informele sfeer

Warmoesstraat 111

Rinus 
Wil 
Rob

+  Maak van uw 
nabestaanden  
geen ‘spoorzoekers’

+  Hulp bij afwikkeling  
van een nalatenschap 

+  Beter voorbereid naar 
de notaris voor  
opstellen / wijzigen 
(levens)testament 

mail@luciesnoeker.nl
www.adviesnalatenschap.nl 
020 627.61.48 / 06 5115.34.24

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

adv koffieschenkerij_meatball  22-03-17  12:22 
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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 

Nieuw  
Privélessen  
reformer & mat
Recht Boomssloot 73

€ 10,- korting op vertoon van deze advertentie. 
Reserveren via: info@wandadewit.nl / www.sprankelendfit.nl

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! NVZeedijk ondersteunt 
de lokale campagne 
‘I live here’!

Op onze website 
www.nvzeedijk.nl vindt u 
informatie over het werk van  
NV Zeedijk
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De Wallen vragen om intensief hand-
haven en reinigen, en om het tegengaan 
van toeristenwinkels en grote groepen. 
Maar er is meer nodig om de leefbaar-
heid te verbeteren. Daarom is de cam-
pagne I live here gestart, die de bezoe-
kers duidelijk moet maken dat er in 
deze drukke uitgaansbuurt ook mensen 
wonen om rekening mee te houden. Er 
is een tijdelijk informatiecentrum met 
buurthuisfunctie ingericht in het pand 
Lange Niezel 27.

Wildplassende artsen
David Klein, die de buurt al van jongs 
af aan kent, doet mee aan het project.

Klein: ‘Destijds vond ik het hier een 
beetje luguber, waardoor toeristen mis-
schien dachten dat hier niemand woon-
de. Maar inmiddels is de buurt opge-
knapt en is het in Amsterdam zelfs een 
hotspot. Dat trekt bezoekers aan die 
zich kennelijk niet realiseren dat hier 
ook mensen wonen. Wanneer ik fiet-
send door de menigte probeer te rijden, 
kijken ze nog wel eens verbaasd.’
Een buurt kan niet zonder bewoners, 
zegt Klein. ‘Anders wordt het een indu-
strieterrein waar je alleen komt om te 
werken, en blijft er een stille levenloze 
buurt achter zodra je naar huis gaat.’
Klein is benieuwd wie zijn buurtgeno-
ten zijn. ‘Misschien herken je elkaar 
door deze foto’s. Dan kom je tot een 
gesprek, ga je elkaar leren kennen, en 
kun je elkaar zo nodig helpen.’
Het zijn trouwens niet alleen buiten-
landse toeristen die kennelijk denken 
dat in het Wallengebied alles maar mag 
en kan. Klein vertelt over een groep 
artsen, die hier eens van hun boot stap-
ten om tegen een woning te gaan plas-
sen. Klein begrijpt niets van dit gedrag. 
Hij verzucht: ‘Doen ze dat thuis ook?’

Creatieve oplossingen
De kersverse stadsdeelvoorzitter 
Mascha ten Bruggencate constateert 
dat er politiek een omslag plaatsvindt. 
In plaats van ‘we moeten het een beet-
je reguleren, maar ondertussen moeten 
mensen ook geld verdienen’ zeggen 
politici nu: ‘Het loopt uit de hand, we 
moeten actief luisteren naar de bewo-
ners en ondernemers’.

Ten Bruggencate: ‘Het nieuwe colle-
ge zet nadrukkelijk in op participatie. 
Het is niet meer de gemeente versus de 
Amsterdammers, maar juist de samen-
werking staat centraal. In het Wallen-
gebied zijn er diverse bewonersover-
leggen waar gemeente en politie bij 
aansluiten. Samen maken wij de stad.’
De nieuwe coalitie wil daarin investe-
ren. ‘Het is een spannend moment, om-

dat de druk van buitenaf heel hoog is. 
Maar als je samen creatieve oplossin-
gen bedenkt, soms heel groot en soms 
heel klein, blijft de buurt in balans.’
‘I live here is een mooi lokaal voor-
beeld, dat laat zien wie er in die buurt 
wonen. Sommige bewoners beweren 
dat het toch geen zin heeft – maar als 
dát de insteek is, heeft niets zin. Wij 
juichen dit project als bestuur van harte 

toe. We moeten juist in gesprek blijven 
en al die verbeterpunten naast elkaar 
leggen. I live here is niet dé oplossing, 
maar een van de bouwstenen waar-
mee we de balans hopen te herstellen. 
De stad verandert en wij als bewoners 
moeten er samen voor zorgen dat we er 
met plezier kunnen blijven wonen.’

www.amsterdam.nl/ilivehere
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Wij wonen hier: de postercampagne

De vrouw achter café Emmelot
WANDA NIKKELS

Zelfs voor buurtbewoners die nooit 
in Café Emmelot kwamen, moet ze 
een bekende verschijning zijn ge-
weest. Iedere dag toog Marie Louwe-
rens van haar woning boven het café 
naar beneden, waar ze de bestellin-
gen doorbelde en de deur opendeed 
voor het personeel.

Daarna zat ze altijd bij het raam aan het 
tweede tafeltje vanaf de deur, waar ze 
een babbeltje maakte en de Oudezijds 
Voorburgwal en de Korte Niezel over-
zag.
Zodoende wist ze precies wie er in de 
buurt was gestopt met roken, of weer 
was begonnen, wie er was afgevallen 
of juist aangekomen en of de buurtkin-
deren wel veilig op school waren gear-
riveerd.
Maar bovenal was Marie Louwerens de 
vrouw achter café Emmelot, één van de 
weinige familiehorecabedrijven die op 
de Wallen zijn overgebleven. Zelfs in 
de donkerste tijden van de Wallen bleef 
hier het licht branden en het bier stro-
men.
‘Mijn moeder had een grote mond 
en was totaal niet bang’, vertelt haar 
dochter Rita Lacroix-Louwerens over 
de junkietijd. ‘Ze joeg de junks voor 
de deur weg en om klanten te trekken 
bouwde ze een feestje. Dan ging ze op 
de bar staan en dansen. Ze deed altijd 
gek, een echt feestbeest.’ Dat kwam 
haar nog eens op een waarschuwing 

te staan, want voor dansen in de kroeg 
had je een vergunning nodig.

Glas-in-loodruitje
Marie Louwerens werd in 1931 gebo-
ren op het Prinseneiland. Haar moeder 
Jopie was in het bezit van een bijzon-
der goed ontwikkelde handelsgeest en 
is van de groenten in de horeca gerold. 
Met het kapitaaltje dat ze had vergaard, 
kocht ze panden en horecabedrijven 
voor haar kinderen aan.
Oom Herman kreeg de Rode Laars op 
de Zeedijk, tante Jos café-hotel Cen-
trum in de Warmoesstraat, oma Jo-
pie ging zelf hotel De Kroon (nu The 
Crown) op de Oudezijds Voorburgwal 
bestieren en Marie kreeg café Emme-
lot. Die naam was afkomstig van de vo-
rige uitbater, de heer Emmelot.
Het café werd omgedoopt tot Bar Cen-
traal, een naam die alleen bestaat in 
officiële papieren. Toen de nazaten van 
Emmelot het opvallende glas-in-lood-
ruitje dat boven de ingang zit, kwamen 
opeisen, wilde Marie dat ruitje best 
meegeven, ‘maar dan wel in stukken’.
Toen zagen ze er maar van af en bleef 
het café voor klanten en passanten Em-
melot heten, vertelt Rita.

Dubbele diensten
Rita was, als tweede kind in het gezin 
van vijf, op zevenjarige leeftijd vanaf 
de Da Costakade naar de Oudezijds 
Voorburgwal verhuisd – waar ze bo-
ven Emmelot opgroeide. ‘Mijn moeder 
werkte keihard, vaak dubbele dien-

sten’, vertelt Rita over haar jeugd.
Piet, de levensgezel van Marie, hield 
het gezin draaiende. Hij kookte, deed 
de was, maakte schoon en ging met de 
kinderen op vakantie naar Muiderberg 
– waar hij dan ook nog iedere avond 
Marie ophaalde zodat ze bij de kinde-
ren kon zijn. ‘Ik heb mijn moeder echt 
nóóit gemist.’ vertelt Rita, ‘in mijn her-
innering was ze er altijd voor ons.’
Naast hard werken kon Marie ook goed 
breien, altijd breien. ‘We zagen eruit om 
door een ringetje te halen en ook Marie 
zelf was altijd een dame om te zien.’
Rond haar veertigste nam Marie wat 
gas terug en liet ze de dagelijkse lei-
ding van het café over aan haar kinde-
ren en personeel.
Helemaal loslaten was moeilijk. Rita: 
‘In mijn moeders tijd was het café fel-
verlicht met tl-buizen, toentertijd heel 
normaal. De nieuwe generatie wilde 
juist in een donker café zitten, dus werd 
de verlichting aangepast. Daar was ze 
faliekant op tegen. Ze heeft nog een tijd 
lang ’s ochtends andere lampen inge-
draaid, maar op een gegeven moment 
heeft ze het toch opgegeven.’

Marie bleef nog jaren bijspringen bij 
drukte of in vakantieperiodes en bleef, 
zoals gezegd, iedere dag de bestellin-
gen doorbellen. Tot december vorig 
jaar. Toen werd ze ziek. De compli-
caties van een longontsteking werden 
haar uiteindelijk fataal.
Marie Louwerens stierf op 21 mei en is 
onder zeer grote belangstelling op De 
Nieuwe Ooster begraven.Marie met haar zoon Peter

Marie Louwerens-Heldoorn (1931-2018)

Sinds kort sieren manshoge 
portretten de buurt, met daarop 

de tekst  
I live here, enjoy it like you would 

in your own neighbourhood.  
Misschien zult u zeggen: ‘Maar 
ik ken die mensen!’ Dat klopt. 

Het zijn bewoners van het 
Wallengebied.

De campagne is een gezamenlijk 
initiatief van stadsdeel en 

buurtbewoners, gesteund door 
onder meer  

NV Zeedijk, 1012 Inc. en  
De Key.
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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

+31 (0) 20 554 6114
www.grandcafekrasnapolsky.nl

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.
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Worldwide shipping
Warmoesstraat 18a
1012JD Amsterdam
+31 (0)20 320 3389
mail@maskshopvenice.com

Openingstijden winkel:
dagelijks 12.00 - 19.00 uur
donderdag tot 21.00 uur

CONDOMERIE
condoomspeciaalzaak

winkel • online shop
groothandel • deskundig advies

Warmoesstraat 141 • Amsterdam
tel 020 6274174 • fax 020 6389265

condoms@condomerie.com
www.condomerie.com

Condomerie 
condoomspeciaalzaak

winkel • online shop
groothandel • deskundig advies

Warmoesstraat 141• Amsterdam 
tel: 020-6274174 

condomerie@condomerie.com
volg ons op FaceBook, Twitter en Instagram 

@condomerie #condomerie

ma-wo

dond

vrij

zat

zon

08.00-18.00

08.00-23.00

08.00-00.00

09.00-00.00

09.00-18.00

Oudekerksplein 4

Amsterdam

020 771 56 13

@quartierputain

020 771 56 13 · info@quartierputain.nl

Werken als barista of bartopper bij
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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
Anton den Haan  06 10 83 65 37

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

Ten oosten van de Nieuwmarkt ligt de 
Lastage, met zijn Recht Boomssloot en 
Krom Boomssloot.
In de zestiende eeuw was dit gebied 
een haven- en industriegebied waar 
schepen werden opgekalefaterd (gere-
pareerd); Lastage is een Latijnse ver-
bastering die zoveel als ‘ballast’ bete-
kent. Hier waren lijnbanen en andere 
kleinschalige bedrijven gevestigd.
Al vroeg waren er plannen om de Las-
tage binnen de stadsmuren te trekken, 
maar deze plannen werden door het uit-
breken van de Opstand in 1566 op de 
lange baan geschoven.

Toen Amsterdam onder het Spaanse ge-
zag stond van de IJzeren Hertog Alva, 
werd er een plan bedacht om rond de 
Sint Anthoniespoort (nu: de Waag) een 
groot bastion, een Dwangburcht te bou-
wen, met de poort als middelpunt.
Vermoedelijk was het de Amsterdam-
mer Joost Jansz. Beeldsnijder (1521-
1590), ook wel Bilhamer genoemd, die 
twee ontwerpen schetste: het ene vier-
kant van vorm met vier bastions, het 
andere asymmetrisch van vorm. Hij was 
landmeter, ingenieur, architect en beeld-
houwer.
Evenals de eerdere plannen voor een 
bastion ging ook dit nieuwe plan niet 
door. Hiervan resteren slechts twee af-
beeldingen in de Historische beschry-

ving der Stadt Amsterdam van de ge-
schiedschrijver dr. Olfert Dapper, date-
rend van een eeuw later (1663).
Na de Alteratie in 1578, waarbij Am-
sterdam de zijde koos van de Opstand 
en de Reformatie, kreeg de stad een pro-
testants bestuur. Veel protestante stads-
bestuurders waren eigenaar van een stuk 
grond in de Lastage en hadden dus baat 
bij een goede verdediging van het ha-
vengebied.
In 1585 werd daarom vanaf de oostzij-
de van de Montelbaanstoren richting de 
Amstel een eenvoudige aarden schans 
met twee bolwerken aangelegd ter be-
veiliging van het havengebied. Dit is 

de tegenwoordige Oudeschans. Deze 
stadsuitbreiding staat nu bekend als de 
‘eerste uitleg’ van Amsterdam.
Bij deze uitleg van 1585 was voornoem-
de J.J. Beeldsnijder verantwoordelijk 
voor het stratenpatroon van de Lastage, 
waartoe hij grotendeels het bestaande 
patroon volgde. Wel verbreedde hij de 
sloten tot grachten, en de paden tot stra-
ten.

De scheepsbouw verhuisde naar de oos-
telijker gelegen eilanden Valkenburg 
(toen Marken genaamd), Uilenburg en 
Rapenburg. Zo kon men de Lastage ge-
schikt maken voor woningbouw.

De LastageBUURT
HISTORIE Willem de Jong van Poelgeest

Over de drukte in de Amsterdamse 
binnenstad wordt graag en veel ge-
klaagd. Toch zijn er ook heel rustige 
plekken, oases van rust en natuur.
Slechts weinig bewoners weten deze 
te vinden. Niet al deze ‘stille tuinen’ 
zijn namelijk algemeen toegankelijk 
en waarschijnlijk is dat maar goed 
ook. Het behoud van deze tuinen is 
van groot belang in dit drukke ge-
deelte van de binnenstad.

Een goed voorbeeld is de Hoogka-
mersgang, voor bewoners en sommige 
anderen toegankelijk via Koestraat 15. 
Ter hoogte van Oudezijds Achterburg-
wal 117 bevond zich vroeger de hoofd- 
ingang van het voormalige Bethaniën-
klooster. Nog steeds is via een poortje 
de Hoogkamersgang bereikbaar.
Tussen de kriskras door elkaar staande 
panden heerst hier een middeleeuws 
aandoende sfeer. Oorspronkelijk ston-
den er de kruidenpakhuizen van de 
drogisterij Jacob Hooy, later ook een 
drukkerij en een timmerwerkplaats. 
Geleidelijk raakte een groot deel van 
de panden ernstig in verval.
Het initiatief om de woonfunctie in dit 
verwaarloosde deel van de Bethaniën-
buurt te herstellen kwam van stichting 
Diogenes. De gemeente nam het idee 
weliswaar over, maar stuurde aan op 

grootschalige sloop van de dichtbe-
bouwde binnenterreinen.
Na veel protest werd het aangepaste 
restauratieplan in 1974 uitgevoerd en 
bleven de achterhuizen grotendeels ge-
spaard. De meeste bedrijven maakten 
plaats voor woningen. In de jaren zes-
tig vestigde zich op nummer 99 de be-
kende horecagelegenheid Cul de Sac. 
Nu zit daar kwaliteitsrestaurant Blauw 
aan de Wal en worden de bovenetages 
regulier bewoond.

Groene vingers
Enkele bewoners van de Koestraat kre-
gen van de gemeente toestemming om 
het achterste deel van de Hoogkamers-
gang als gezamenlijke tuin te gebrui-
ken en deze zelf te beheren. In 1995 
werd daarom de vereniging Van Twee 
Walletjes opgericht.
Ter bevordering van de veiligheid en 
om het ongewenste gedrag in te perken, 
werd de binnentuin met een traliehek 
afgesloten van de Oudezijds Achter-
burgwal. De tuin is te bereiken via 
Koestraat 15, mits in het bezit van een 
sleutel of de juiste contacten.
Marian Jeuken is de drijvende kracht 
achter de tuinactiviteiten: ‘We zouden 
graag willen dat alle omwonenden lid 
worden van onze tuinenvereniging. 

Ook al heb je het te druk om gebruik te 
maken van de tuin, toch draag je zo bij 
aan het voortbestaan van deze oase van 
rust en gezonde lucht.’
Bewoners van de aan de binnentuin 
gelegen woningen kunnen lid worden, 
maar ook anderen die de binnentuinen 
weten te waarderen zijn welkom. Voor 
een beperkt bedrag per jaar kunnen le-
den gebruikmaken van de tuin, om er 
rustig een boek te lezen, met elkaar iets 
te drinken en gezellig bij te praten – en 
kinderen kunnen hier veilig spelen.
Mensen met groene vingers kunnen 
zich hier uitleven. Het onderhoud 
wordt in overleg met elkaar uitgevoerd 
en bekostigd uit de contributie van de 
tuinvereniging.

Zingende merels
George Suurmondt woont in een pak-
huis dat hij in over vele jaren geleide-
lijk naar eigen smaak heeft verbouwd. 
Het pand bevindt zich volledig in het 
huizenblok en grenst aan de binnen-
tuin, waar hij vanaf zijn terras graag op 
uitkijkt.
Een andere bewoner vertelt: ‘Mijn 
slaapkamer grenst aan de tuin. In de 
zomer is er het gezellige geroezemoes 
van de mensen in de tuin, ’s avonds 
hoor ik de mensen van het restaurant 
nog wat opruimen en daarna is er dood-
se stilte. Het is toch ongelofelijk dat je 
hier, in het hart van het Amsterdam, 
gewekt wordt door zingende merels in 
het voorjaar? De binnentuin is me heel 
dierbaar.’
Afgelopen najaar werd in deze bin-
nentuin voor het eerst een buurtfeest 
georganiseerd voor bewoners van de 
Koestraat. Mensen die elkaar vroeger 
slechts groetten op straat, maakten nu 
beter kennis tijdens het feest. Zo zorgt 
de tuin ook voor een hechtere, in deze 
buurt zo belangrijke samenhang.

Meer informatie over het behoud en on-
derhoud van de tuin? Mail Marian Jeuken, 
jeukenmar@hotmail.com.

Ontmoet je buren in een oase van rust

Is het u ook opgevallen? De brug-
leuningen zijn definitief verlost van 
liefdesslotjes. Jarenlang hebben 
die slotjes als een epidemie kunnen 
voortwoekeren, omdat politici en 
ambtenaren weigerden in te grijpen. 
Doortastende stadsbewoners hebben 
nu samen met een bedrijf de haakse 
slijper ter hand genomen. De brug-
leuningen zijn weer schoon en ze 
blijven schoon.

We schrijven 2013. Wallenbewoner 
Kees Kroese fietst over de Magere 
Brug en ergert zich daar aan de ontsie-
ring door talloze liefdesslotjes. Hij rijdt 
naar huis, pakt zijn slijptol en bevrijdt 
de brug: ‘Want als de ene gek zo’n slot-
je mag ophangen, mag deze andere gek 
het wegslijpen.’ De toegesnelde politie 
laat hem begaan.
Hierdoor aangemoedigd fietst hij ver-
der, naar de Staalmeestersbrug over 
de Groenburgwal. Ook hier gaat hij 
de slotjes te lijf. Maar ditmaal te mid-
den van boze stelletjes, een ontevreden 
slotjesverkoper en een hipster die zijn 
filmbeelden doorstuurt aan AT5. Er is 
veel ophef en Kroese blaast zijn knip- 
actie verder af.

Verboden
Lang blijft het hierna stil. Totdat in 
2017 stadsdeelvoorzitter Boudewijn 
Oranje openlijk verklaart dat hij de 
slotjes-hype wil aanpakken: ‘Wij bepa-
len hoe de stad eruit moet zien en niet 
deze toeristen!’ Wettelijk is het aantas-
ten van gemeentemeubilair trouwens 
verboden; het mag gewoon niet.
De ambtenaren van het fietsknipteam 
krijgen daarom opdracht om de Staal-
meestersbrug schoon te knippen. Zij 
doen dat zonder blijvend effect één dag 
per kwartaal, laten alle andere bruggen 

ongemoeid en geven het op. Hierdoor 
en door de vele publiciteit verspreidt de 
slotjes-rage zich juist razendsnel over 
het hele stadsdeel.
Dan bedenkt de stadsdeelcommissie 
een structureel plan. Als het fiets-
knipteam nu eens elke dag alle slotjes 
wegslijpt. Want handhaven en reinigen 
is geen taak voor burgers, maar voor 
ambtenaren.
Maar de chef van het knipteam stribbelt 

tegen: ‘Als je fietsen aan brugleuningen 
gedoogt, moet je daar ook slotjes gedo-
gen’, vindt hij. ‘En ze wegslijpen kost 
per jaar vijftigduizend euro extra.’ Zo-
veel wil de commissie niet reserveren. 
Het plan belandt in de prullenmand.

Radicaal
Kroese neemt vervolgens een radicaal 
besluit. Een week voor Kerstmis slijpt 
hij, samen met een bevriende smid en 
buurtbewoner Ewout van der Hoog, ’s 
ochtends in het halfdonker maar liefst 
3200 slotjes weg. Tot eind april herha-
len zij dit acht keer, zonder enige pu-
bliciteit. Ook alle andere bruggen in het 
stadsdeel ontdoen ze van alle aangroei.
En dan gebeurt er een klein won-
der. Tours & Tickets start het project 
e-BUUR, waarbij een ingehuurd be-
drijf met een elektrisch karretje in het 
Wallengebied datgene opveegt wat het 
stadsdeel laat liggen. Op advies van 
Kroese slijpt e-BUUR hier dagelijks 
ook alle brugleuningen slotjesvrij. De 
aanwas op de Staalmeestersbrug daalt 
daardoor van dertig naar drie slotjes 
per dag.
De verliefde stelletjes hebben er geen 
lol meer in en de slotjesverkoop droogt 
nagenoeg op.
De klus is geklaard.

Bruggen eindelijk bevrijd 
van liefdesslotjes

Ewout van der Hoog knipt de laatste slotjes weg

Bezoek nu het  
vernieuwde museum

Oudezijds Voorburgwal 38–40
Amsterdam www.opsolder.nl

Binnentuinenvereniging Van Twee Walletjes
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nieuws

overzicht
april
  1 Bewoners van de Prins Hendrik-

kade zijn boos. De touringcarhalte 
gaat niet weg zoals beloofd en er 
komt een taxistandplaats bij.

  1 Gidsen moeten vanaf vandaag een 
ontheffing hebben om rondleidin-
gen te geven in het Wallengebied.

  4 Burgemeester Van Aartsen hekelt 
in de gemeenteraad de bierverkoop 
door supermarkten aan rellende En-
gelandsupporters.

23 De UvA organiseert samen met de 
gemeente een participatieavond 
over het Binnengasthuisterrein.

mei
  5 In een maand tijd zijn er maar liefst 

1440 vergunningen aangevraagd 
om te mogen gidsen in het Wallen-
gebied.

12 Ombudsman Arie Zuurmond vindt 
dat de overheid de greep op de 
nachtelijke binnenstad verliest.

21 De ZDF-televisie besteedt aandacht 
aan het massatoerisme in de Am-
sterdamse binnenstad.

23 Ondernemersvereniging Oudezijds 
Achterburgwal presenteert een 
toekomstvisie voor het prostitutie-
gebied.

24 De nieuwe coalitie van GroenLinks, 
D66, PvdA en SP presenteert een 
ambitieus akkoord. ‘Het Wallen-
gebied heeft een specifieke aanpak 
nodig’, staat er.

25 Een deel van het Wallengebied, 
waaronder de Zeedijk, zit uren zon-
der stroom.

29 Amsterdam start de campagne 
Enjoy & Respect tegen hufterig ge-
drag door mannen tussen 18 en 34 
jaar.

31  Een groot deel van de zuidelijke 
Burgwallen en de Lastage is voort-
aan tussen 22 en 06 uur afgesloten 
voor taxi’s. De pilot gaat de eerste 
weken gepaard met kinderziektes.

juni
  1 Drie dagen lang speelt een keur aan 

artiesten tijdens het Red Light Jazz 
festival.

15 De politie pakt twee zakkenrollers 
op in een hotel aan het Damrak. Ze 
hadden twee tassen met gestolen 
etenswaren van de HEMA bij zich.

16 In het Amsterdam Museum wordt 
de door wijlen burgemeester Van 
der Laan zelf samengestelde expo-
sitie geopend door zijn zoon Edze 
en zijn weduwe Femke. De toegang 
is gratis.

16 In het water van het Damrak bij de 
Oudebrugsteeg wordt het lichaam 
van een 45-jarige Amsterdammer 
gevonden. Er wordt niet uitgegaan 
van een misdrijf.

17 Oud-misdaadjournalist Cees Koring 
presenteert zijn nieuwe boek over 
het voormalige politiebureau War-
moesstraat.

18 Schrijver en producent Dick van 
den Heuvel gaat ‘Bosshardt & 
Beatrix, de musical’ schrijven over 
het bezoek van de majoor en prin-
ses aan de prostitutiebuurt in 1965.

22 WeMakeThe.City organi-
seert Gebiedsmeetup #2 
over de inrichting van het 
Universiteitskwartier.

WONEN OP DE WALLEN
Wie? Albertine de Bruijn.
Waar? Terug aan de Oudezijds Voorburgwal, sinds 1999.

Tien jaar geleden had de Universiteit 
van Amsterdam nog sloopplannen voor 
enkele belangrijke gebouwen op het 
Binnengasthuisterrein. Er volgde een 
harde juridische strijd door omwonen-
den en de vereniging Vrienden van de 
Amsterdamse Binnenstad.
Tot opluchting van de buurt heeft de 
rechter in 2011 een streep gezet door de 
sloopplannen. Nu werkt de UvA samen 
met de bewoners aan nieuwe ideeën 
voor het BG-terrein, om te komen tot 
een gemeenschappelijk gedragen Mas-
terplan.

Het BG-terrein zal in goed hedendaags 
jargon overigens Universiteitskwartier 
gaan heten. Eind dit jaar zullen we de 
eerste werkzaamheden kunnen zien. De 
oude Chirurgische kliniek wordt dus 
niet gesloopt, maar met behoud van 
zijn karakter getransformeerd tot de 
nieuwe Universiteitsbibliotheek.
De UvA deelt haar plannen nu zorgvul-
dig met de buurtbewoners, buurtonder-
nemers, haar studenten en haar mede-
werkers. De universiteit, de ontwerpers 
en de gemeente nodigen hen uit om 
actief deel te nemen en mee te denken.

Hete hangijzers
Als omgevingsmanager is Thomas 
Vernooij de spin in het web: ‘We bren-
gen zoveel mogelijk verfijning aan in 
het plan op hoofdlijnen. Met een ge-
detailleerde voorbereiding kijken we 

waar er hete hangijzers zijn en waar de 
kansen liggen.
Aanvoer van bouwmaterialen en af-
voer van afval vormen een grote uit-
daging voor de aannemers. Dat willen 
we vooral via het water doen om zwaar 
wegverkeer op de nauwe wegen in en 
rond het gebied zoveel mogelijk te ver-
mijden.’
Voor die plannen is een goede afstem-
ming nodig, vertelt Vernooij: ‘Voor het 
vervoer over water hebben we de steun 
nodig van de gemeente.’
Hij begrijpt de zorgen die omwonenden 
uiten over de bouwwerkzaamheden en 
het uiteindelijke gebruik van het Uni-
versiteitskwartier. ‘Je hebt betrokkenen 
die vooral gespitst zijn op hun leef- en 
woonomgeving tijdens de periode van 
de bouw. Maar er leeft zeker ook de 
vraag hoe de UvA zal omgaan met het 
gebied na de oplevering. We bespreken 
samen hoe de omgeving een groene 
plek voor bewoners kan blijven.’

In 2021 moet de nieuwe universiteits-
bibliotheek opengaan. Drie jaar later, 
in 2024, moet de hele ontwikkeling van 
het plan waaronder een nieuwe mensa 
zijn voltooid.
Vernooij is positief over de toekomst: 
‘Het blijft een uitdaging, maar ik heb 
goede moed dat betrokkenen elkaar 
zullen blijven vinden. Voor ideeën en 
voor het delen van eventuele zorgen. 
We gaan elkaar goed bij de les hou-
den.’

MARIAN VAN DE VEEN-VAN RIJK

Albertine groeide op aan de Oudezijds 
Achterburgwal. Toen haar vader, do-
minee Rolf Boiten, en zijn vrouw er 
de woongemeenschap Oudezijds 100 
stichtten, was dat een heel andere tijd 
dan nu, herinnert ze zich. ‘We konden 
touwtjespringen op de stoep en einde-
loos rondjes rijden op de fiets: Oude-
zijds Achter, Stoofsteeg, Oudezijds 
Voor, en weer terug naar de Achter-
burgwal.’
Toen haar zus in 1979 trouwde ging ze 
ook touwtjespringen, weet ze nog, zelfs 
de toeristen deden mee.
Joop de Vries van Casa Rosso was toen 
de buurman. ‘Hij had wel vier of vijf 
bouviers. Misschien waren het er maar 

twee, maar in mijn beleving als kind le-
ken het er zeker meer! Ze sliepen altijd 
in een auto, voor de bewaking.’

Albertine is een paar jaar weggeweest 
voor haar studie, werd onderwijzeres 
en trouwde in 1991 met Leo de Bruijn. 
Ze kregen zes kinderen en woonden in 
Veenendaal, totdat ze in de zomer van 
1999 voorgoed terugkwamen. Alberti-
ne is nu coördinator van de Kruispost, 
die ooit door haar vader werd opge-
richt.
Ze heeft de buurt zien veranderen. Tot 
haar grote spijt ziet ze dat de vaste kern 
verdwijnt. De bewoners hebben niets 
meer te vertellen. ‘Zodra je buiten 
komt, voel je je overgenomen door de 
toeristen. Al die huurfietsen, groepen 
met gidsen en steeds meer bezoekers 
die zich installeren langs de gracht met 

drank, eten en met muziek; de week-
enden met het geschreeuw, het is niet 
meer te stoppen. En als je er wat van 
zegt, mag ik uitleggen waarom ik hier 
nog woon!’
Een aantal van de kinderen studeert nu 
hier. Maar ze willen hier later niet meer 
wonen. Te druk!

‘Toch was er laatst een hoogtepunt 
voor mij’, zegt ze. ‘Tijdens het af-
scheid van de overleden buurtbewo-
ner Freek Hagedoorn in de Oude Kerk 
dacht ik: ‘We zijn er nog als buurt … 
wij mochten Freek de wijk uitdragen. 
Dat was een bijzondere gebeurtenis en 
een voorbeeld van gemeenschapszin.’

Bridges BarBistroMeedenken over 
het Universiteitskwartier

Thomas Vernooij in de Oudemanhuispoort, onderdeel van  
het Universiteitskwartier

In het voormalige stadhuis aan de Oude-
zijds Voorburgwal is sinds 1992 hotel The 
Grand gevestigd.
Onlangs is restaurant Bridges, gehuisvest 
in de vroegere personeelskantine van dit 
oude stadhuis, verbouwd. Daar kun je nu 
ook zonder eetafspraak terecht voor een 
kop koffie of een goed glas wijn in Bridges 
BarBistro.

‘Door de voormalige rokersruimte bij het 
restaurant te betrekken is er een mooie ruim-
te ontstaan met een prachtige marmeren bar’, 
legt marketing manager Anne-Claire Koop-
man uit. ‘De tuin is als het ware naar binnen 
gehaald via de glazen pui.’
Er zijn veel planten. De banken zijn bekleed 
in een bladgroene kleur. Koopman: ‘Er 
miste nog een plek waar je de hele dag kon 
aanschuiven. Nu kun je vanaf ’s morgens 
al terecht voor een kopje koffie en eventu-
eel een croissantje, of ’s middags voor een 
mooi glas wijn.’
Uiteraard zijn ook niet-eters welkom, maar 

de kaart is echt de moeite waard. Daarop 
staat een mix van nationale en internationa-
le bites, allemaal uit de keuken van sterren-
chef Andrès Delpeut.

Exclusief
Naast de ingang aan de Oudezijds Voor-
burgwal geldt de beroemde muurschilde-
ring ‘Vragende Kinderen’ van Karel Appel 
als de Nachtwacht van het restaurant. Ook 
in het bistrogedeelte hangen schilderijen in 
Cobrastijl. Ze zijn te koop, gezien het prijs-
kaartje aan ieder schilderij.
Koopman straalt als ze het meest bijzon-
dere onderdeel van het restaurant toont: de 
chef’s table, die een exclusieve plaats biedt 
aan maximaal zes gasten. ‘Dat is een in Ne-
derland betrekkelijk onbekend fenomeen’, 
zegt Koopman. ‘Je zit letterlijk in de keu-
ken. Alles wat er zich achter de schermen 
in de keuken afspeelt, is vanaf deze plek te 
horen en te zien.’ Uiteraard is een reserve-
ring verplicht.

Videoplatform thevoiceof1012.nl 
vormt de spiegel van de Amster-
damse Wallen in beeld en geluid.
Markante mensen, drijvende krach-
ten, verrassende initiatieven, kunst 
en cultuur, maar ook de rauwe ran-
den van de drukke buurt vullen het 
groeiend videoarchief. 

Heb je tips of ideeën voor een the-
ma of video? Tip dan de redactie via  
info@thevoiceof1012.nl.

Zie: www.thevoiceof1012.nl

The Voice of 1012


