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Amsterdam in Amerika
In april vierhonderd jaar geleden zeilde een klein bootje
naar de overkant van de oceaan. Dat was het begin van
Amsterdams zusterstad Nieuw-Amsterdam. > 3
Aandacht als handel
Josje werkt van ’s middags twaalf tot zeven uur ’s avonds.
De meeste klanten komen na vieren. Gespecialiseerd is ze in
sadomasochistische spelletjes. > 5

Kwartaaluitgave van de samenwerkende bewoners en ondernemers in de Amsterdamse binnenstad. Gratis huis-aan-huis verspreid in de oude binnenstad.

Parkeergarage komt
onder Oosterdok

Van plan tot politiek
Het mag geen verrassing zijn dat de plannen van de
gemeente om de Wallen en de rest van het postcodegebied
1012 op te schonen uiteenlopende reacties hebben
opgeroepen. > 6
Universiteit biedt aanknopingspunten voor openstelling van monument met een rijk verleden

Nieuwe toekomst
Oost-Indisch Huis
Het Oost-Indisch Huis, sinds 1970
eigendom van de Universiteit van
Amsterdam (UvA), huisvest het universitair onderwijs in sociologie en
communicatiewetenschappen. Door
een interne reorganisatie binnen de
UvA moet er in 2013 een nieuwe bestemming voor het gebouw worden
bedacht.
De toegangspoort van het Oost-Indisch
Huis in de Oude Hoogstraat maakt
geen uitnodigende indruk. De monumentale binnenplaats met gevels ontworpen door Hendrik de Keijzer staat
nu vol met ﬁetsen van studenten. Vroeger werd hier het scheepsvolk aangemonsterd en kwamen beroemde buitenlandse gasten de opgeslagen rijkdom
bekijken.
De voormalige gebruiker van het Huis,
de in 1602 opgerichte Verenigde OostIndische Compagnie (VOC), leverde
direct en indirect een enorme bijdrage
aan de ontwikkeling van de moderne
wetenschap.

Tafelzilver

Bereikbaarheid binnenstad verbeteren…
Het dagelijks bestuur van stadsdeel
Centrum wil dat er een parkeergarage wordt gebouwd onder het Oosterdok, in plaats van de Geldersekade.
Portefeuillehouder Verkeer en Parkeren
Erik Koldenhof (VVD) van stadsdeel
Centrum: “Op verschillende aspecten
bleek het Oosterdok een betere optie
dan de Geldersekade. De bouwrisico’s

en overlast zijn in het Oosterdok aanmerkelijk lager dan in de Geldersekade. De inpassing van de in- en uitritten
is eenvoudiger en de langere loopafstand naar het centrum kan worden verminderd door een voetgangersuitgang
op de kop van de Geldersekade. Een
extra voordeel is dat een garage in het
Oosterdok volledig via hoofdroutes te
bereiken is, vanuit oostelijke richting
en via de IJ-tunnel.”

Inspraak parkeergarage
Bewoners en ondernemers krijgen nog volop de mogelijkheid om te reageren.
Vanaf 23 maart tot en met 24 april loopt de inspraakperiode. Op 8 april is er
een inspraakavond en op 31 maart heeft de raadscommissie Openbare Ruimte
en Verkeer de Nota van Uitgangspunten besproken. Het dagelijks bestuur van
stadsdeel Centrum streeft ernaar de plannen in juni door de deelraad te laten
vaststellen. Vervolgens moeten de garageplannen nog verder worden uitgewerkt in een Integraal Programma van Eisen, zodat in het najaar een deﬁnitief
besluit kan worden genomen.

Haalbaarheid
Het haalbaarheidsonderzoek naar de
Oosterdoksgarage richtte zich op een
ondergrondse garage met 350 parkeerplaatsen. Daarvan is zeventig procent
bestemd voor bewoners en ondernemers en dertig voor bezoekers. De parkeergarage Oosterdok moet compensatie bieden voor opgeheven en nog op te
heffen parkeerplaatsen in Nieuwmarktbuurt en Wallengebied.
Door de komst van de parkeergarage
Oosterdok verbetert de kwaliteit van de
openbare ruimte omdat door de extra
ondergrondse plekken een gedeelte van
de plekken boven de grond kan worden
opgeheven. Daarnaast komt er door de
garage minder zoekverkeer door woonbuurten, wat goed is voor de luchtkwaliteit.
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Salomé Bentinck, directeur van de afdeling Huisvestingsontwikkeling van
de UvA, is gevoelig voor de geschiedenis van het Oost-Indisch Huis. De UvA
beschouwt dit monument als kostbaar
tafelzilver. De huidige bibliotheek aan
de Kloveniersburgwal werd genoemd
naar het Bushuis uit de 16e eeuw. In
1603 huurde de VOC een deel van het
Bushuis aan de Kloveniersburgwal en
Oude Hoogstraat. Kort daarna werd
met de bouw van het Oost-Indisch Huis
begonnen.
De VOC was de eerste naamloze vennootschap met aandeelhouders in de
geschiedenis. De handelsonderneming
richtte zich niet alleen op de handel
tussen Europa en Azië, maar ook op de
handel in Azië. De VOC voerde een
protectionistisch beleid. Met harde
hand en gewapende macht probeerde
de compagnie de concurrenten buiten
de deur te houden. Zo werd de handel
in Aziatische waren als porselein, kaneel, kofﬁe, thee, textiel en opium een

van de sterkste troeven van Amsterdam.
De VOC was van verre te ruiken.
Natuurlijk heeft de VOC ook schaduwkanten, maar de VOC heeft op een aantal fronten baanbrekend werk verricht
dat heden ten dage nog zichtbaar is. De
bestuurstructuur van de huidige multinationals zoals Akzo en Shell vertoont
veel overeenkomsten met de aansturing
zoals die binnen de VOC gestalte kreeg.
Het uitgeven van aandelen, de VOC
begon ermee. De eerste wisselbanken
werden door de VOC opgericht. De
invloed op de manier van eten in Nederland door middel van de invoer van
exotische kruiden zoals peper, kaneel,
nootmuskaat is terug te vinden in de
kookboeken. En denk ook aan uitbreiding van de kennis over navigatie en
cartograﬁe. Zo was de wereldberoemde
kaartenmakersfamilie Blaeu jarenlang
voor de VOC actief in de Oude Hoogstraat. Door de reizen van de VOC nam
ook de kennis over natuurlijke historie
en medicijnen een enorme vlucht. Deze
kennis heeft ten dele de basis gelegd
voor de wetenschappelijke kenniscentra van de 21e eeuw.
Het is de uitdaging een vorm te vinden
waarin deze innovaties een plek krijgen
in de toekomstige plannen voor het
Oost-Indisch Huis, waar het centrale
bestuur van de VOC vergaderde, de directie. Het vormde een gezelschap van
zeventien man, de Heren XVII. In de
kelders en op de zolders lagen destijds
kostbare voorraden en op geheime
plekken werden de kaarten met de vaarroutes bewaard.
“De kamer van de Heren Zeventien is
hersteld, maar mist kwaliteit,” zegt
Bentinck. De zeer rijke inrichting van
het Oost-Indisch Huis - meubilair,
wapens, kaarten oosterse kunst, vaandels - zijn in het verleden verspreid
over musea en ten dele ook verkocht.
De oorspronkelijke inrichting en aankleding zijn zo verloren gegaan. “Het is
moeilijk om die zaken terug te krijgen.”
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Verhuisplannen UvA
De huisvestingsplannen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben
belangrijke gevolgen voor het Binnengasthuisterrein. Daar moeten de faculteit
der Geesteswetenschappen en een nieuwe universiteitsbibliotheek komen, zelfs
als dat ten koste gaat van twee monumenten. > 9

Aanpak overlast te water
Klachten hebben ertoe geleid dat burgemeester en wethouders de dienst
Binnenwaterbeheer opdracht hebben gegeven overlast te water – door te hard
varen, geluidsoverlast en overmatig alcoholgebruik – aan te pakken. > 12

Held van de buurt
Door snel en adequaat ingrijpen van beveiligingsmedewerker Bart Kool is
binnen enkele minuten een straatrover gearresteerd. Reden voor de politie om
Kool in het zonnetje te zetten. > 12
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Als je zelf ergens bij aanwezig bent geweest en je leest vervolgens het verslag
daarvan in de krant, dan overvalt je nog wel eens het gevoel dat je kennelijk
heel ergens anders geweest bent omdat je het verslag niet echt herkent. Zelfs
met televisienieuws overkomt je dat. Vaak gaat het dan om een andere manier
van kijken of een andere interpretatie van de feiten. Soms gaat het echter ook
om ergerlijke onzorgvuldigheid. Daarvan zomaar een paar voorbeelden uit de
laatste weken.
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Nieuwe bestemming
Bentinck is blij dat de Zuidelijke Burgwallen een grote rol krijgen in het project 1012. “Gelukkig is de Universiteit
van Amsterdam voor een groot deel in
de binnenstad gevestigd en niet verhuisd naar een buitenwijk. Dat moet
ook zo blijven.”

De Telegraaf meldt dat er een einde komt aan het gekladder en geplak op
muren in de Warmoesstraat via een anti-grafﬁtiproject van het stadsdeel. Goed
nieuws dus. Een foto laat zien hoe mooi de Warmoesstraat is en hoe mooi die
moet blijven. Die foto echter is er een van de Zeedijk van jaren terug, want
daarop kijkt de reeds lang overleden Tante Trui nog heel blij uit haar bovenraam. Sliepen ze die dag bij Wakker Nederland of weet de stadsredactie echt
het verschil niet tussen beide straten?
De Volkskrant, naar eigen zeggen een kwaliteitskrant, had een grote foto van
de stille tocht die De Rode Draad hield voor de vermoorde Hongaarse prostituee op de Achterburgwal. In het fotobijschrift werd gemeld dat er bloemen
werden gelegd bij de plek waar de moord had plaatsgevonden. Helaas gebeurde dit nu juist niet, omdat er al teveel aandacht voor die plek was geweest en
de andere vrouwen nu toch echt ongestoord moesten kunnen werken. Het
gebrek aan onderlinge solidariteit was het echte nieuws, maar dat kun je niet
melden als je er niet bij bent en je fotograaf alleen zijn foto maakt en je voor
de rest gewoon vertrouwt op het van tevoren uitgegeven persbericht.

De Maatschappij- en Gedragswetenschappen, de huidige gebruikers van
het Oost -Indisch Huis, verhuizen in
2013 echter naar het Roeterseiland. De
ruimte wordt nu gebruikt als vergaderruimte en een plek om bullen uit te delen. In 2013 moet een nieuwe bestemming voor het gebouw zijn bedacht,
maar wel in het teken van een kennisinstituut. Er is vier jaar ruimte om na te
denken over een toekomstig gebruik.
Bentinck is bereid om van gedachten te
wisselen over de mogelijkheden voor
een meer publieke openstelling van
delen van het Oost-Indisch Huis, mits
de ideeën geen belemmering opleveren
voor toekomstig gebruik van het hele
pand.

Zomaar twee willekeurige voorbeelden uit twee totaal verschillende willekeurige kranten. Grote Pers, graag zorgvuldige berichtgeving over onze buurt!
Overigens is die buurt wel doorlopend en vaak ook op een goede manier in
het nieuws.
De besluitvorming over het 1012-project is in een beslissend stadium aangeland en dus zal er nog heel veel publiciteit komen over alle toekomstige
ontwikkelingen. Regelmatig zijn de diverse sleutelprojecten nu al in de publiciteit terug te vinden. Langzaam maar zeker begint het veranderingsproces op
gang te komen. De verwachting is dat na afronding van de inspraakprocedure
in de loop van april, de politieke besluitvorming nog voor de zomervakanties
zal zijn afgerond.

Sander Kok, van het gelijknamige antiquariaat in de Oude Hoogstraat, vindt
dat er kansen liggen het Oost-Indisch
Huis open te stellen voor een breder
publiek, inclusief Amsterdammers, die
het gebouw passeren zonder de rijke
historie te kennen. Kok gaat graag in op
het voorstel van Bentinck om na de
zomervakantie een bijeenkomst te organiseren over de toekomstige, open
invulling van het Oost-Indisch Huis.

Vormgeving: (Parenthese:)

Moeders met slapende kinderen
in de wandelwagen,
u bent gewaarschuwd!

Ergernissen
‘We pikken het niet meer’ lijkt wel
een beetje het motto van deze tijd.
Dingen die ons ergeren moeten
worden aangepakt. Nou lijkt het
wel of we ons eerder ergeren, dus
moet er meer worden aangepakt.
Als je ouder wordt kun je dingen
met vroeger vergelijken. De verhoudingen in de gezinnen waren
toen anders dan nu. Pa was de
baas. Alhoewel, ik dacht weleens
dat hij uitstekend wist wat moeder
wilde. Verder geen discussie.
Kinderen hadden maar te doen wat
de ouders wilden. Het pak slaag dat
je kreeg als je het anders deed was
vaak ingecalculeerd. Als ze er niet
achter kwamen had je als kind
mazzel.
Zelfs op de lagere school was een
gewelddadige correctie geen uitzondering. Iedereen zorgde er wel
voor dat je vrij lang kind bleef.
De jeugd nu is een stuk wijzer en
mondiger en heeft vaak in het gezin de plaats van een kroonprinses.
Zij gedraagt zich ook als zodanig
en weet uitstekend te vertellen hoe
ze het wil hebben. En er is veel te
hebben. In deze consumptiemaatschappij wordt geprobeerd de
jeugd op alle mogelijke manieren
te verleiden tot aanschaf van luxe
artikelen, die snel uit de mode zijn.
Ook het gedrag in de openbare
ruimte is een andere dan vroeger.
Bescheidenheid vind je hoofdzakelijk bij de ouderen, terwijl de jeugd
veel opener is in hun gedrag.
Dat ergert de ouderen dan weer,
maar die durven daar niets van te
zeggen.

Drukker: drukkerij Atlantic

Amerikaans
feest in
Oude Kerk
Om het vierhonderdjarig bestaan van
New York te vieren, wordt 7 april een
Amerikaans feest gegeven in de Oude
Kerk. Voor 25 euro kan onder meer
worden geluisterd naar muziek van
Gershwin en Dvorak en een toespraak
van oud-minister en oud-internationaal
bankier Onno Ruding over de verschillende manieren waarop in Europa en de
VS wordt gewerkt in de ﬁnanciële wereld. Voor het feest zijn overigens alle
oud-ministers van Financiën uitgenodigd, alsmede vertegenwoordigers van
diverse bedrijven en instellingen –
waaronder tal van New Yorkers. Bezoekers ondersteunen met hun bijdrage
de Oude Kerk. Kaarten te bestellen
per telefoon: 020.625.82.84 of email:
info@oudekerk.nl.

Joep de Groot

Dit is een reden voor Sire een
campagne te doen waarin asociaal
gedrag aan de kaak wordt gesteld.
Uit onderzoek blijkt dat mensen
zich eerder ergeren, maar desondanks zelf ook ergerlijke dingen
doen. Vooral het gebruik van
mobiele telefonie heeft het straatbeeld sterk veranderd. Soms word
je ongevraagd geconfronteerd met
de meest intieme verhalen van
anderen op een manier die als
irritant wordt ervaren.

Binnenplaats VOC-gebouw aan Oude Hoogstraat…

DÈ BAKKER VAN
DE BINNENSTAD!

Annie blijft

KOM LANGS OM AL ONZE VERSE DESEM PRODUCTEN TE PROEVEN!

Elke dag van de week geopend!
Maandag t/m vrijdag: 9-19 uur
Zaterdag: 8-18 uur
Zondag: 10-17 uur
Zeedijk 66
06-12934238
www.bbrood.nl
OOK VOOR LUNCHES & WORKSHOPS!
EN VANAF 27 DECEMBER ONZE BERUCHTE BIER(OLIE)BOLLEN !

Annie blijft! Maandenlange geruchten
dat Annie er genoeg van zou hebben en
zou stoppen met haar handel op de
Nieuwmarkt, blijken onjuist te zijn. Of
ze waren vanaf het begin onjuist of Annie heeft zich laten overhalen door haar
klanten. Hoe het zei, Annie blijft!

De roep om handhaving is op dit
moment in de hele maatschappij te
vinden. Misschien heeft de instelling van deelraden in Amsterdam
hier wel toe bijgedragen. Het parlement der kleine dingen heeft
gezorgd dat de burger dichterbij
het bestuur is komen staan wat
betreft zijn klachten. Dat resulteert
in wat wordt genoemd overlastbestrijding met veel regeltjes.
Een goed voorbeeld is het Oosterpark. Een zeer levendig park waar
van alles gebeurde. Daar mag
straks niets meer wat mogelijk een
ander kan hinderen. Er wordt niet
gekozen voor een oplossing om
mensen op te voeden. Nee, er
worden handhaafbare regeltjes
gemaakt. Als je dan ook nog een
politie krijgt die alleen de regeltjes
handhaaft en zich het waarom niet
afvraagt wordt een journalist op
een zonnige dag in het Oosterpark,
in slaap gesukkeld, geverbaliseerd
omdat er in dat park niet mag worden geslapen. Moeders met slapende kinderen in de wandelwagen, u
bent gewaarschuwd!
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Hoe Amsterdam doorsijpelde in de
Amerikaanse grondwet

Smeltkroes naar
Nederlands voorbeeld
In april vierhonderd jaar geleden
zeilde een klein bootje naar de

Wallenfestival
in september
Op initiatief van Yellie Alkema (D66) en
Wanneke Sabatino (PvdA) vindt op 11 en
12 september een Wallenfestival plaats.
Het stadsdeel heeft hiervoor € 30.000 ter
beschikking gesteld.
De organisatie is in handen van de stichting Jam, die ook medeorganisator was
van het alweer jaren terug gehouden Brederofestival.
Een groepje bewoners denkt mee over de
invulling van het programma, waarvan al
bekend is dat er op drie podia (Beursplein,
Brakke Grondplein en Nieuwmarkt) allerlei soorten muziek ten gehore wordt gebracht. Verder worden theaters, musea en
de Oude Kerk betrokken bij de festiviteiten en zijn er plannen voor een botenparade.

overkant van de oceaan. Dat was het
begin van Amsterdams zusterstad

Het Juweel

Nieuw-Amsterdam, tegenwoordig
beter bekend als New York.

Belangstellenden voor de ramen van de
pas geopende kleinste galerie ter wereld Il
Gioiello, Italiaans voor juweel. Priscilla
Jourdan opende deze kleine galerie in de
Molensteeg, waarin door haar ontworpen
plaids van bont en leer, kimono’s en lederen kussens worden gepresenteerd.

Het begon allemaal in de oude
binnenstad.

De galerie die klasse en erotiek wil combineren is mogelijk het begin van een transformatie van de Molensteeg.

In opdracht van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) vertrok de Engelsman
Henry Hudson naar Amerika, op zoek naar
een westelijke zeeroute naar Indië. Of het precies de Schreierstoren was vanwaar Hudson
in 1609 met zijn schip de Halve Maen vertrok
voor zijn reis is niet zeker, maar dat het een
gedenkwaardige reis zou worden wel. Het
lukte hem niet de route naar Indië te vinden,
maar het was wel het begin van New York, nu
exact vierhonderd jaar geleden.

Nieuw-Amsterdam
De Amerikaan Russel Shorto schreef een
boek over de eerste Nederlandse jaren van
New York, de stad die ontstond in de oude
binnenstad van Amsterdam. Het heette daarom Nieuw-Amsterdam en dat bleef zo tot
1664. Toen werden de Britten er de baas en
werd de stad omgedoopt tot New York, naar
de Engelse stad York.
Shorto woont sinds een jaar in Amsterdam,
aan de Oudezijds Voorburgwal, en geniet volop van de stad waar hij inmiddels zijn hart aan
heeft verpand. Hij werkt hier als directeur van
het John Adams Instituut, een centrum voor
Amerikaanse cultuur in Amsterdam. Het instituut is nota bene gevestigd in het West Indië Huis aan de Haarlemmerstraat, de plek
van waaruit de Nederlanders hun nieuwe
kolonie in Amerika lange tijd bestierden.
Shorto: “Het was wildernis wat Hudson en
zijn medepassagiers aantroffen toen ze de
rivier opvoeren die later naar de Engelsman
zou worden genoemd. Er woonden wat Indianen, maar veel meer was er niet.” De later
opgerichte West Indische Compagnie (WIC)
bouwde er een fort en er ontstond een levendige handel in bevervellen. “Dat was het begin
van Nieuw- Amsterdam: een fort met aarden
wallen waar de zwijnen in wroetten, een paar
houten huizen, een molen en later een muur,
als afscheiding van het gebied van de Indianen.”

Smeltkroes
Die muur werd inderdaad opgetrokken op
de plek waar nu Wallstreet is. De Indianen
kregen er goederen voor in ruil ter waarde van
zestig gulden, een heel gangbare prijs voor
die tijd zegt de schrijver van ‘Nieuw-Amsterdam, eiland in het hart van de wereld’.
Nieuw-Amsterdam stelde nog niet veel voor,
die eerste jaren. “Er woonden hooguit honderd mensen,” zegt Shorto. “Maar heel belangrijk: Nieuw-Amsterdam was van meet af
aan een multiculturele samenleving, net als de
grote broer Amsterdam dat was in de zeventiende eeuw en nog steeds is natuurlijk. Er
heerste een klimaat van tolerantie, niet omdat
het een zo mooi en verheven ideaal was, maar
vanwege de praktische noodzaak: iedereen

Russel Shorto: ‘Hele geschiedenis was vergeten…’
handelde met iedereen en zat bij elkaar in de
kroeg. In 1643 telde Nieuw-Amsterdam al
zo’n vijfhonderd inwoners en werden er achttien talen gesproken. De smeltkroes die Amsterdam toen al was werd gewoon overgeplant
naar Nieuw-Amsterdam.”
Daarin verschilde de plaats ook essentieel van
de een paar jaar later gestichte Engelse koloniën op de oostkust van Amerika volgens
Shorto. “Dat waren monoculturen, waar zich
uit Engeland gevluchte christelijke puriteinen
vestigden, die elk afwijkend geluid hardhandig de kop indrukten.”
Lange tijd werden deze Engelse nederzettingen gezien als de oorsprong van de Amerikaanse cultuur, vertelt de schrijver van het
boek waarvan in Amerika alleen al meer dan
honderdvijftigduizend exemplaren werden
verkocht. “De hele geschiedenis van NieuwAmsterdam was een vergeten hoofdstuk in de
Amerikaanse historie. De reden was simpel:
de eerste bronnen van de Europese aanwezigheid in Amerika waren opgesteld in de Nederlandse taal. Dat was weliswaar de linguafranca van Nieuw-Amsterdam, maar later kon
niemand in Amerika dat nog lezen en daarom
werd het vergeten.”

Sinterklaas
“Volkomen ten onrechte,” zegt Shorto, want
dit kleine stukje geschiedenis was van essentiële betekenis voor de vorming van wat nu de
Verenigde Staten is. “Het hele idee van de
smeltkroes komt uit die eerste veertig jaar
Nieuw-Amsterdam. Ik wil zelfs zover gaan

dat veel van de vrijgevochten, tolerante sfeer
van Nieuw-Amsterdam, is doorgesijpeld in de
Amerikaanse grondwet. De immigranten die
er in latere jaren arriveerden namen het mee
en verspreidden het zaad van de tolerantie
over het hele continent. We hebben er veel
aan te danken. Maar ook minder gewichtige
zaken als Santa Claus, de kerstman die ooit
Sinterklaas was.”
Nu hij in Amsterdam woont, kijkt hij met
nieuwe ogen naar de oude stad. Vergeleken
met New York waar hij woonde voor zijn
verhuizing naar de Oudezijds Voorburgwal, is
Amsterdam maar een dorp. “Ik ga één keer
per maand terug naar de East Village, het deel
van Manhattan waar mijn huis stond. Altijd
lawaai daar. Behalve de boten met luidruchtig
volk ’s zomers is het hier een oase van rust.”
Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn
nieuwste project gewijd is aan de stad die hij
nu al als de zijne beschouwt: Amsterdam. “Ik
wil de stad vanuit het zuiden benaderen. Dan
zie je die hoge glazen gebouwen op de ZuidAs. Het is de wereld van de eindeloze mogelijkheden. Vervolgens wordt de horizon lager
en kom je in Oud-Zuid, de Amsterdamse
School waar esthetiek en sociale woningbouw
ineen zijn gevlochten. De volgende stap is de
zeventiende eeuwse grachtengordel waar de
horizon weer hoger wordt, weelde en eindeloze mogelijkheden overheersen. Ten slotte
kom je aan in de oude binnenstad en zakt de
horizon opnieuw. Dan is de focus gericht op
religie, want dat is de binnenstad voor een
groot deel: een religieuze plek waar kloosters,
kapellen en kerken de boventoon voeren.”

Warmoesmarkt
De Warmoesmarkt, de winkel voor biologische producten, rechtstreeks van de leverancier, heeft het niet gered.
Piet Hekker, de momenteel in India verkerende initiatiefnemer, deelde ons mee dat
de winkel weer heropend zal worden maar
volgens een geheel nieuw concept. Hij wil
in dit stadium nog niet uit de doeken doen
wat het precies gaat worden. Wel dat het
een verrijking voor de binnenstad zal zijn.
Waarvan acte en nu maar met spanning
afwachten.
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Er moet bij de politie weer een prostitutieteam komen, dat de verschillende
vrouwen kent en weet wie er moeten worden ingeschakeld of gewaarschuwd,
mocht er eens iets aan de hand zijn

‘Ik verkoop aandacht’
Josje werkt van ’s middags twaalf tot

open en roep: ‘En nu hèèl snel naar binnen
komen!’ Meestal vinden ze dat prachtig, maar
je moet het wel goed inschatten, natuurlijk.”

zeven uur ’s avonds. Alleen op doordeweekse dagen. De meeste klanten

Ze is gewend aan obscene gebaren, daar kijkt
ze langs. Met schelden en spugen heeft ze
meer moeite. “Ik verbaas me dagelijks over
het gedrag van mensen. Als ik vlak achter het
raam zou staan, zoals veel collega’s, dan word
ik helemaal gek in m’n hoofd van al het schelden en voortdurend uitlachen. Als mensen
even voor het raam blijven staan, ok. Daar
geef ik aanleiding toe, zeker met m’n uitstalling. Maar veel langer dan een minuut moet
het niet duren, dan loop ik naar voren en vraag
vriendelijk of ze door willen lopen omdat ik
m’n werk moet kunnen doen. Wat je dan naar
je hoofd krijgt! Laatst nog vijf Turkse meiden
met hoofddoek en al van een jaar of vijftien.
En maar lachen en wijzen. Toen ik verzocht of
ze wilden doorlopen was het: ‘Vieze hoer! Ga
aan je werk, snolletje!’ Dat is toch niet normaal.”

komen na vieren. Vandaag kwam de
eerste rond kwart over vier, in totaal
had ze er vijf. Gespecialiseerd is ze in
sado-masochistische spelletjes.
Louter sex kan ook. “Ach, mensen
denken dat het om de sex gaat, maar
eigenlijk verkoop ik gewoon aandacht.”

“Trouwens, plattelandsvrouwen die met een
groepje van de Huishoudbeurs komen, zijn
ook niet mis. Of zo’n clubje ‘keurige’ congresgangers. Buitenlandse voetbalsupporters
maken het helemaal bont. Plassen en spugen
tegen het raam, schreeuwen beledigingen,
niet voor te stellen. Op zo’n voetbaldag maak
ik tegenwoordig dat ik wegkom.”

Toen ze vroeger in Groningen werkte, ging ze
regelmatig na het werk met de meiden en
vrienden wat drinken. Nu heeft Josje amper
contact met collega’s. Ze groet er enkele en
kan het goed vinden met de buurvrouw. Maar
daar is alles mee gezegd. Ze mist het wel.
“Een leuk sfeertje met elkaar zou ﬁjn zijn.”

“Ik betaal zelf veel geld voor deze werkruimte, maar eigenlijk ben ik gewoon een gratis
attractie. Natuurlijk mogen de mensen kijken,
daar zit je voor, maar dan wel fatsoenlijk. Je
mag toch wel wat respect verwachten.”

“De meisjes die komen om snel geld te verdienen, die rippen, stelen en zo’n jonge pooier hebben, mogen er van mij uit. En ook degenen, die via door loverboys georganiseerde
circuits, even komen zitten en na korte tijd
weer naar de volgende stad gaan. Zo’n soort
reizend circus is het, die gaan van stad naar
stad. Rotterdam, Antwerpen, Utrecht, Groningen. Dat rouleert maar en dat is niet bevorderlijk voor een onderlinge sfeer. Begrijp me
goed, ik heb niets tegen vrouwen die een tijdje hier werken en dan weer elders. Nee, het
gaat me om de grimmige sfeer die rond die,
ik zal maar zeggen ‘loverboy-carroussel’
hangt.”

Gedragsregels
“Er moeten gedragsregels komen voor bezoekers van het Wallengebied. Ook voor m’n
scheldende collega’s, hoor. Want die zijn er.
Als er gedragsregels zijn met een forse boete
komt dat de sfeer ten goede. Verboden te
schreeuwen, te beledigen, te spugen en te
plassen. En niet langer dan een minuut voor
een raam blijven staan.”
Wat Josje betreft wordt de minimum-leeftijd
van de sekswerker opgetrokken naar 21 jaar.
“Als ze dan beginnen zijn ze minder naïef.
Dan is dat hele gedoe met die jonge meisjes
die bezwijken voor de charmes van een loverboy en min of meer gedwongen zitten ook
snel afgelopen.”

Fantasie
Veel zakenmensen op doorreis krijgt ze. Meer
dan de helft van de bezoekers is vaste klant.
Het zijn overwegend vrijgezellen tussen de 20
en 30 en oudere, gescheiden mannen. Daarnaast heren die weinig sex hebben met hun
vrouw of met hun fantasie niet uitkomen.
Daar weet Josje wel raad mee.
Het begon toen een klant een voorbind-dildo
uit zijn tas haalde. “Of ik hem daarmee van
achter wilde neuken. Ik had zoiets nooit gedaan, maar het beviel me wel en de klant duidelijk ook. Van het een kwam het ander. Kort
daarop ben ik een zweepje en handboeien
gaan halen en me er in gaan verdiepen en heb
ik deze uitstalling gemaakt in de werkruimte.”
Josje heeft altijd voor zichzelf gewerkt, zonder pooier of ‘beschermer’. Angst kent ze
niet. “Als je bang gaat worden kun je niet werken. Vreselijk natuurlijk, die moord laatst.
Toch had ik meteen het idee dat het meer om
een beroving ging, dan dat het met het werk
te maken had. Zo zijn er laatst wel meer
’s nachts beroofd. Omdat ik om zeven uur
stop en meteen naar huis ga, merk ik niet veel
van die criminaliteit. Misschien zie je het
’s avonds meer.”
Nare ervaringen heeft Josje tot nu toe niet gehad. “Vroeger deed ik wel teveel voor weinig
geld. Dan had ik achteraf de smoor in, maar
uitpezen, daar ben ik gewoon niet goed in.
Dat is mijn ding niet. Het tarief start bij vijftig
euro, voor alleen seks. Af en toe heeft ze nog
wel een klant, meest een oude bekende, voor

Josje verbaast zich er over dat de politie zo
afstandelijk en haast arrogant opereert. Nog
nooit is er iemand zo maar eens een praatje
komen maken. Zij vindt dat er bij de politie
weer een prostitutie-team moet komen, dat de
verschillende dames kent en weet wie er moeten worden ingeschakeld of gewaarschuwd,
mocht er eens iets aan de hand zijn.
De komst van de mode-ateliers vind ze
leuk.”Ik ben gek op mode en dol op zelf kleren maken. Het past wel bij elkaar, die ateliers
zo tussen de rode lampjes. Maar ik vraag me
wel af wat die modemensen eigenlijk van ons
weten en of ze in ons geïnteresseerd zijn.”

Josje: ‘Je mag toch wel wat respect verwachten…’
minder. De sm-activiteiten beginnen bij honderd euro voor een halfuur.”
“Zeven van de tien mannen weiger ik nu, daar
heb ik geen interesse in. ‘Je valt niet in het
proﬁel’, zeg ik dan, of: ‘ik heb zo een afspraak.’ Dan kijken ze gek op want ze denken
dat alles voor geld te koop is. Maar ja, ik heb
ook m’n eigen fantasie, hoor,” lacht Josje.
De verdiensten vallen niet tegen, maar veel
overhouden doet ze niet. Alles wordt keurig
opgegeven aan de belasting. Ze verbaast zich
erover dat er in Amsterdam helemaal geen be-

lastingcontroleurs rondlopen. Op haar vorige
werkplek in Groningen kwamen die regelmatig langs.

Attractie
Weinig op heeft Josje met schreeuwerige toeristen en ander luidruchtig volk.
Ze zit het liefst wat verder van het raam, met
een boek of tijdschrift op het bed en roept niemand aan. “Toch houd ik alles in de gaten, als
ik iemand een paar keer langs zie drentelen,
dan wenk ik. Soms doe ik opeens de deur

Met de toekomstplannen van de gemeente
voor gebied 1012 kan Josje in grote lijnen
instemmen. Het mag stijlvoller worden en
minder schaamteloos. Wat meer allure kan de
buurt wel gebruiken. Zelf gaat ze eigenlijk
nooit uit in de buurt. De Zeedijk is mooi opgeknapt, weet ze, maar recent is ze er niet
geweest. Binnenkort gaat ze eens op een
maandagavond, als er gezongen wordt, naar
het heropende café Het Mandje van wijlen
Bet van Beeren.
Voorlopig heeft Josje het nog naar haar zin op
de Wallen. Maar soms zou zij ver weg willen
zijn van alle schreeuwerigheid. Ze speelt met
de gedachte om iets te ondernemen op het gebied van sexuele service voor gehandicapten.
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Het mag geen verrassing zijn dat de plannen van de gemeente om de Wallen en de rest
van het postcodegebied 1012 op te schonen uiteenlopende reacties hebben opgeroepen

Van plan
tot politiek
Sinds burgemeester en wethouders de aanpak
van postcodegebied 1012 aankondigden in december 2007 is er voortdurend overleg geweest
met tal van organisaties, bewoners, ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden.
Soms in de vorm van grootschalige discussiebijeenkomsten, maar ook op individuele basis. Na
een afsluitende algemene inspraakavond is het
nu aan de politiek om eindbesluiten te nemen.

De resultaten van alle gevoerde gesprekken zijn
deels meegenomen in de zogenoemde Strategienota Coalitieproject 1012 die eind 2008 werd gepresenteerd. Daarin werd meer in detail getreden
over alle aspecten van de plannen, zoals het aantal
coffeeshops en het aantal ramen dat moet verdwijnen, de sleutelprojecten die voor een nieuwe aantrekkingskracht van het gebied moeten zorgen en
de versterking van de ruimtelijke en economische

ontwikkelingen. Vervolgens is die nota vrijgegeven
voor de consultatieronde waarvan de resultaten op
5 maart werden gepresenteerd.

Uiteenlopend
Het mag geen verrassing zijn dat de plannen van de
gemeente om de Wallen en de rest van het postcodegebied 1012 op te schonen uiteenlopende reacties hebben opgeroepen. Ondernemers, bewoners
en diverse maatschappelijke organisaties hebben
over het algemeen positief gereageerd. Zij zien in
de ambities van de gemeente erkenning van de
problemen die al jaren spelen in het gebied, onder
andere met betrekking tot de leefbaarheid.
Met name de coffeeshopbranche en de bordeel- en
raamexploitanten zijn fel tegenstander. Zij vinden
dat bonaﬁde ondernemers het slachtoffer dreigen te
worden van de aanpak van de criminele infrastructuur en voelen zich gecriminaliseerd en gestigmatiseerd. Beide branches hebben zich beklaagd over
de moeilijkheden met ﬁnanciering door banken als
gevolg van die stigmatisering. Het Platform 1012
heeft mede om die reden in februari een klacht
ingediend bij de gemeentelijke Ombudsman. De
bordeelhouders zijn ook bang dat door de voorgenomen sluiting van ramen de kritische massa te
klein wordt om de Wallenprostitutie economisch
overeind te houden. Voor hen is daarom een verdere
vermindering van het aantal ramen onbespreekbaar.
Ondanks de kritiek zien sommige ondernemers in
de seksbranche toch kansen. Zij willen graag meedenken over de invulling van een verbeterd Red
Light District en willen zich hard maken voor het
verbeteren van de werksituatie van vrouwen.
De coffeeshopbranche is fel tegen de voorgenomen
sluiting van een groot aantal coffeeshops. Zij zien
de keuze van de straten waar deze gevestigd mogen
zijn als willekeurig. Zij vrezen dat de overlast bij de
overgebleven coffeeshops toeneemt en dat in de
toekomst ook die dicht moeten.

Banken
De gemeente heeft een aantal punten van kritiek ter
harte genomen en verwerkt in de deﬁnitieve Strategienota. Meest opmerkelijke aanpassing is dat het
prostitutiegebied rond het Singel en de Spuistraat
verder met rust wordt gelaten. Seksondernemers en
sekswerkers hadden eerder laten weten zich niet te
herkennen in de problematiek die voor de Wallen
wordt geschetst. En met succes. De gemeente gaat
daar verder niet actief ramen aankopen en laat de
wens varen om het gebied prostitutievrij te maken.
Ook zal de gemeente zich hard maken richting de
banken om bonaﬁde ondernemers zoals bordeelexploitanten en coffeeshophouders als klant te
accepteren. De 26 coffeeshophouders die dienen te
sluiten krijgen extra tijd om zich te oriënteren op
het voeren van een ander soort onderneming.
De volgende stap is nu de inspraakronde. Iedereen
mag schriftelijk zijn of haar standpunten bekendmaken en inmiddels is er een algemene inspraakavond geweest. De uitkomsten van de consultatieen de inspraakronde worden voorgelegd aan de
stadsdeelraad en de gemeenteraad. Ook bij de behandeling van de Strategienota in de diverse raadscommissies kunnen belanghebbenden inspreken.
Naar verwachting zal de politieke besluitvorming
voor het zomerreces worden afgerond.
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‘Laat je horen, of je nu voor of tegen de plannen bent,
alleen dan krijg je gehoor’

Veilig, schoon en heel
Marijn Ornstein woont sinds medio 2001 op de
Oudezijds Voorburgwal en is gemeenteraadslid
voor de VVD. Een uitzonderlijke combinatie,
want geen enkel ander raadslid woont in het
Wallengebied. Des te boeiender om haar visie te
horen op de ontwikkeling van het gebied en op
Project 1012 van de centrale stad en het stadsdeel.
Als bewoner heeft Ornstein soms een andere visie
dan als raadslid. Om met het eerste te beginnen: ze
vindt het een prima buurt met een eigen sfeer, die
bij veel mensen onbekend is behalve dan als uitgaansgebied. Ze geniet dagelijks van haar appartement met uitzicht op de Oude Kerk. Het historische
karakter van de buurt interesseert haar. Zo heeft ze
uitgevonden dat de balken in haar pand uit de 16e
eeuw zijn, terwijl het pand er rond 1300 al moet
hebben gestaan. Ze noemt het ook een gekke buurt:
“Je kunt hier makkelijker een dildo kopen dan een
pak melk”. De enige overlast die ze ervaart is die
van brallende Britten en andere dronken toeristen.
Daar wordt niets aan gedaan. Door de camera’s en
de ketenaanpak is de verslaafdenproblematiek
merkbaar afgenomen. En met verslaafden had ze
sowieso al nooit problemen. Ze voelt zich eigenlijk
altijd veilig in de buurt.

‘Over twintig jaar is dit hele gebied met recht het
visitekaartje van de stad, een entree waar we allemaal trots
op zullen zijn

De zonnige toekomst
van Jan Ott
Hij is bijna uit te tekenen in zijn eeuwige overall.
Hij heeft er drie. Heel soms is hij te zien in een
spijkerbroek en trui en tijdens de Hartjesdagen
draagt hij een bloemetjesjurk met oorbellen.
Ontwapenend, met een positieve instelling en
een grote dosis doorzettingsvermogen, dat is Jan
Ott ten voeten uit.

en eigen klantenkring hebben. En natuurlijk heb je
de echte Dijkstappers die van kroeg naar kroeg
gaan. Er is geen sprake van concurrentie of kinnesinne. Tot aan de Stormsteeg kennen we elkaar allemaal wel zo’n beetje. Daar voorbij is dat contact
toch veel minder. Dat is gewoon een ander dorp.”

Beetje stout
Vooral dat laatste kwam hem goed van pas toen hij
ruim twintig jaar geleden als eerste nieuwe ondernemer op de Zeedijk zijn café de Kletskop opende.
De Dijk was in die dagen nog steeds een puinhoop.
Ondanks de bouw van hotel Barbizon Palace op de
kop, bleef de straat nog grotendeels het domein van
grote groepen verslaafden. Het pand op nummer 10
werd door eigenaar NV Zeedijk als één van de eerste aangepakt. Een symbolische daad omdat hier
het beruchte drugscafé Emiel’s Place, jarenlang
voor ongelooﬂijk veel overlast en ellende had gezorgd. De NV was dan ook blij met een huurder als
Jan Ott, die barervaring had opgedaan tijdens zijn
studietijd.

Moeizaam
De beginperiode verliep erg moeizaam. Ott: “Er
liepen hier nog allerlei ongure types rond. Er durfden maar weinig gewone mensen de Zeedijk op te
gaan. Af en toe was er een veegactie van de politie
en dan kwam er wel eens een verdwaalde toerist
binnen.” Hij moest het voornamelijk hebben van
het personeel van het hotel, dat na werktijd hier
even kwam uitblazen en van buurtbewoners, die
deze dappere ondernemer van harte ondersteunden.
Voor de redactie van deze krant is de Kletskop
gewijde grond, want hier, op de entresol, vond eind
1989 de eerste redactievergadering plaats.
Nadat meer panden om hem heen gerestaureerd
werden opgeleverd en nieuwe cafés hun deuren
openden, zag Ott de Zeedijk langzaamaan weer
veranderen in een gezellige, levendige straat. “Het
aardige van hier is dat al die cafés hun eigen sfeer

Over de plannen van aanpak voor het Wallengebied
en omgeving heeft Ott een duidelijke mening. “De
rotte plekken moeten eruit. Witwaspraktijken,
vrouwenhandel en alle andere criminele toestanden
moeten aangepakt worden. We hebben hier op de
Zeedijk gezien waar het toe leidt als de verkeerde
ﬁguren het voor het zeggen hebben. Maar het moet
ook niet doorslaan. Deze buurt mag ook een beetje
stout blijven. Van mij hoeft echt niet alle prostitutie
weg. Die is hier altijd al geweest en hoort er ook
bij. Het is natuurlijk een ander verhaal als vrouwen
bedreigd en mishandeld worden. Daar moet streng
tegen opgetreden worden.”

Nuance
Het Wallengebied van haar dromen ziet er “veilig,
schoon en heel” uit. Ornstein vindt dat het absolute
prioriteit moet hebben dat de buurt veilig, niet crimineel en schoon is. Dat zijn de randvoorwaarden
voor een natuurlijke ontwikkeling. Ze is echter genuanceerd over de plannen om de Wallen een facelift te geven, een kwaliteitsimplus, en de criminaliteit terug te dringen “De VVD is groot voorstander
van de bestrijding van criminaliteit op de Wallen,
maar wil, wat betreft het Project 1012, wel toetsen
of het zorgvuldig wordt uitgevoerd.”
Waar de overheid volgens Ornstein op moet letten
is dat ondernemers binnen de kaders van de wet
blijven en is dat niet het geval, dan moet er tegen
worden opgetreden. De overheid moet ervoor
waken om met een kanon op een mug te schieten,
bijvoorbeeld door een zwaar middel als onteigening te gebruiken om een snackbar weg te krijgen.
De middelen moeten het doel dienen, maar het doel
heiligt niet alle middelen.
“Als je de criminaliteit en de witwaspraktijken uit
de buurt weet te halen, normaliseert de markt aanmerkelijk en wordt het voor bona ﬁde ondernemers
weer aantrekkelijk om zich er te vestigen.”
Aankopen en herontwikkelen van panden door
verschillende bona ﬁde partijen kan daar ook een
bijdrage aan leveren. Daarin gelooft ze meer dan in
de maakbaarheid van buurten. De overheid moet
wel de randvoorwaarden scheppen, maar niet bepalen of ergens een patatzaak of een sushibar mag
komen. “De overheid is geen smaakpolitie, die de

buurt naar eigen goeddunken kan inrichten. Sommige politici hebben die neiging kennelijk wel.”

Doorslaan
“Prostitutie hoort bij de buurt, maar de VVD is intolerant tegenover vrouwenhandel en criminele
uitwassen.” Het terugdringen van prostitutie is
volgens Ornsetin alleen een goede zaak als de vrouwen daardoor niet van de regen in de drup komen
en in het onzichtbare escortcircuit verdwijnen. Het
sluiten van bordelen om daardoor de balans met de
woonfunctie wat te herstellen moet volgens haar
niet doorslaan. “Streven naar een zekere balans is
prima, maar het is de hoerenbuurt en dus is seks
oververtegenwoordigd.” Het is een misvatting dat
de VVD de ontwikkelingen niet zou toejuichen als
het gaat om het tegengaan van misstanden. “Het
doel is OK, wij zijn kritisch over de methode. En
wij zijn geen vertegenwoordiger van één belangengroep. Als raad dien je een afweging te maken
tussen de verschillende belangen.”
Het plan moet eerst nog in een inspraakronde voordat het aan de raad wordt voorgelegd ter besluitvorming. Uitvoering geven aan het plan voordat het
door de raad is goedgekeurd noemt Ornstein dan
ook prematuur. Daar heeft ze als raadslid dus bezwaar tegen gemaakt en dat werd door alle fracties
in de gemeenteraad ondersteund. De raad heeft
twee hoofdtaken: kaders stellen, die burgemeester
en wethouders vervolgens mogen uitvoeren en die
uitvoering controleren.

Boodschap
Orsntein laat zich als volksvertegenwoordiger informeren door verschillende ondernemersverenigingen, de Kamer van Koophandel, de NV Zeedijk,
de politie, hulpverleners, het Burgwallenoverleg en
voorlichtingsavonden. Ze wil graag bij meerdere
personen en organisaties haar licht opsteken om in
de raadsvergadering een zo gedegen mogelijke inbreng bij de behandeling van de Strategienota te
kunnen hebben. Haar boodschap aan de buurt is:
“Laat je horen, of je nu voor of tegen de plannen
bent, alleen dan krijg je gehoor.”
Wat Ornstein vindt als bewoner van de verandering
die al zichtbaar wordt? “Het was leuk voor Amsterdam dat de New York Times aandacht besteedde
aan de etalage van een modeontwerper, hoewel
sommige wel erg armetierig zijn ingericht. Heel
creatief om een periode zo te overbruggen en kraken tegen te gaan, al moet je wel oppassen voor
concurrentievervalsing. Iedereen wil wel gratis een
etalage met bedrijfsruimte.”
Ze vindt het een godsgeschenk dat het Blaauwlakenblok eindelijk wordt opgeknapt. “Geen verkrotting in de buurt.” Eigenlijk geniet ze al van het
huidige aanbod aan winkels, horeca, cultuur in
bijvoorbeeld het Bethaniënklooster en, niet te vergeten, de Nieuwmarkt.

Waar ze beter vandaag dan morgen aan zouden
moeten beginnen is wat Ott betreft het Damrak.
“Het is toch een vreselijk gezicht al die schreeuwerige reclames. Dat maakt die straat zo lelijk. Ik snap
het ook niet allemaal, want hier op de Dijk mag helemaal niets. Ondernemers worden aangepakt voor
zaken die juist een mooie aanvulling zijn. Mijn
buurman aan de overkant bijvoorbeeld had speciaal
twee hele mooie smeedijzeren uithangbordjes laten
maken. Niks groot en schreeuwerig of lelijk, maar
hij moest ze er wel afhalen. En dan dat gedoe met
die bankjes. Dat zet toch kwaad bloed bij de ondernemers hier.”
Ott is optimistisch over de toekomst. “Moet je kijken over twintig jaar, dan is dit hele gebied met
recht het visitekaartje van de stad. Een entree waar
we allemaal trots op zullen zijn. Positief denken;
als we dat met z’n allen doen, komt het helemaal
voor elkaar.”
Marijn Ornstein: ‘Streven naar een zekere balans is prima…’
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ANTIQUARIAAT

Welkom bij

Japans Restaurant

A. KOK &Zn.

Irish Pub
“Durty Nelly’s”

Oude Hoogstraat 14-18
1012 CE Amsterdam
telefoon 020 - 623 11 991
fax 020 - 623 28 09
e-mail: kok@xs4all.nl
internet: www.nvva.nl/kok/index.htm

Warmoesstraat 115-117,
1012 JA Amsterdam

Zeedijk 32-1012 AZ Amsterdam, tel. 020 - 620 85 32

Smaakvolle Ierse inrichting met een gezellige atmosfeer.
Diverse Ierse bieren e.a. op tap.
All Sport live on Big Screen
Iers ontbijt vanaf 12.00 uur.
Dagelijks lunch/diner menu vanaf 12.00 uur.
Regelmatig levende muziek (vrijdag en zaterdag 22.00 uur)
Voor verdere informatie kunt u bellen 020-6380125.
Open zondag t/m maandag 9.00 - 1.00 uur,
vrijdag en zaterdag 9.00 - 3.00 uur.
BAR - BISTRO

In- en verkoop van
prenten en boeken.
Specialistaties o.a. Kunst,
Letterkunde, Architectuur,
Archeologie, Topografie,
Etnografie & Biologie.

ZEEDIJK 51 A
1012 AR
AMSTERDAM
020 6208067
open di t/m zo
10 - 20 uur

LUNCHROOM

RESTAURANT

Gezondheidswinkel

Jacob Hooy & Co
DAMRAK 9 - AMSTERDAM - 020 623 79 17

Kloveniersburgwal 10-12
1012 ct Amsterdam
telefoon 020 - 624 30 41

Ruim 40 jaar Service & Kwaliteit

Parfumerie‘Marjo’
Damstraat 27-29 & Zeedijk 68-70
www.Parfumerie.nl
Nederlands grootste online parfumerie

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

KLEDING & SIERADEN

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
telefoon 14 - 020

Grofvuilmeldingen en vragen over
reiniging, bestrating, groenvoorziening:
telefoon 551 95 55

Meldpunt Zorg en Overlast
e-mail: zorgenoverlast@centrum.amsterdam.nl
telefoon 552 44 42

Zeedijk 47
1012 AR Amsterdam

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

info@nvzeedijk.nl
www.nvzeedijk.nl
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De Winkel
voor de
kaasliefhebber
DAMSTRAAT 19
AMSTERDAM
TELEFOON 622 91 18
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Na bijna 130 jaar Oudemanhuispoort moet de rechtenfaculteit naar het Roeterseiland en wordt
De Poort een algemeen faculteitsgebouw

Verhuisplannen UvA
De huisvestingsplannen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben belangrijke gevolgen voor het
Binnengasthuisterrein. Daar moeten
de faculteit der Geesteswetenschappen en een nieuwe universiteitsbibliotheek komen, zelfs als dat ten koste
gaat van twee monumenten.
De huisvestingsplannen van de universiteit nemen steeds duidelijkere vormen
aan. Uitgangspunt van de plannen is dat
de universiteit niet meer, zoals nu, verspreid is over een groot aantal gebouwen in de stad, maar wordt geconcentreerd op vier locaties: de binnenstad
(voor de alfawetenschappen), de Watergraafsmeer (bèta), het Roeterseiland
(gamma) en het AMC (medisch) in
Amsterdam-Zuidoost.
Juliette Daniëls, werkzaam bij Huisvestingsontwikkeling van de UvA, licht de
plannen toe: “De UvA kiest ervoor om
een stadsuniversiteit te blijven. We willen graag een wisselwerking met de
stad: bij het kiezen van onderwerpen
voor onderzoek word je geleid door wat
in de stad leeft. Ook organiseert de
UvA lezingen en dergelijke die niet alleen maar voor studenten toegankelijk
zijn. De mensen kunnen ons in de stad
beter vinden. Bovendien onderscheidt
de locatie in de stad ons van andere universiteiten en dat telt mee bij het aantrekken van internationale studenten.”
De huidige gespreide huisvesting van
de UvA in de binnenstad is echter niet
efﬁciënt. Om de exploitatiekosten te
drukken wil de UvA alle voorzieningen
bijeen brengen. In dat kader worden het
Bungehuis en het P.C. Hoofthuis aan de
Spuistraat, de Universiteitsbibliotheek
aan het Singel en het kunsthistorisch
instituut aan de Herengracht verkocht.
De in die gebouwen ondergebrachte
opleidingen en voorzieningen worden
ondergebracht op het Binnengasthuisterrein.

Monumenten
Voor de bouw van de universiteitsbibliotheek op het BG-terrein moeten twee
monumenten het veld ruimen: de Twee-

Binnengasthuisterrein krijgt universiteitsbibliotheek…
de Chirurgische Kliniek en een deel
van het Zusterhuis. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Amsterdam Centrum heeft hier onlangs toestemming
voor gegeven.
Daniëls: “Het is altijd jammer dat
monumenten moeten worden afgebroken, maar er is wel een verschil in de
kwaliteit van monumenten. Aan de monumenten in kwestie is al veel veranderd. Het stadsdeel heeft een afweging
gemaakt tussen het belang van de monumenten, het belang van de stad en het
economisch belang en heeft geoordeeld
dat de bibliotheek belangrijker is dan
de monumenten.”
De vereniging Openbaar en Leefbaar
Binnengasthuisterrein en de Vereniging
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad leggen zich hier niet bij neer.
Bettie Ruigrok van de vereniging
Openbaar en Leefbaar Binnengasthuis-

terrein: “De UvA lapt wetten en regels
aan haar laars. Het college van bestuur
doet wat het wil, maar de huisvestingsplannen zijn niet in overeenstemming
met het bestemmingsplan. We willen
niet dat de monumenten worden gesloopt en zitten nu dan ook dik in de
procedures tegen de UvA.”

Gevolgen
Onlangs maakte het college van bestuur
van de UvA bekend dat ook de faculteit
der Rechtsgeleerdheid moet verhuizen.
Na bijna 130 jaar Oudemanhuispoort
moet de faculteit naar het Roeterseiland. De Oudemanhuispoort wordt
dan gerenoveerd tot een ‘generiek facultair gebouw’ voor onderwijs en
congressen. Veel medewerkers en studenten van de rechtenfaculteit verzetten
zich echter tegen dit voornemen. Ze

zijn gehecht aan ‘de Poort’ en zien geen
heil in een verhuizing.
Het Bushuis en het Oost-Indisch Huis
aan de Kloveniersburgwal en Oude
Hoogstraat en het Spinhuis aan de
Oudezijds Achterburgwal blijven behouden voor de UvA. In die gebouwen
wordt - na de verhuizing van communicatiewetenschappen en sociologie naar
het Roeterseiland - een kennisinstituut
gevestigd.
Het BG-terrein geeft volgens de huisvestingsplannen onderdak aan de faculteit der Geesteswetenschappen die zo’n
6.500 studenten en duizend medewerkers telt. De nieuwe universiteitsbibliotheek biedt studieplaatsen aan circa
duizend studenten – bijna twee keer zoveel als de huidige bibliotheek aan het
Singel. De bibliotheek is door de week

Binnenwaterbeheer heeft weliswaar opdracht gekregen de overlast
aan te pakken, maar het budget is niet uitgebreid

Aanpak overlast te water
Klachten hebben ertoe geleid dat
Burgemeester en Wethouders de
dienst Binnenwaterbeheer opdracht
hebben gegeven overlast te water door te hard varen, geluidsoverlast
en overmatig alcoholgebruik - aan te
pakken.

BBA wil de werkwijze van het meldpunt ‘Overlast te water’ professionaliseren. Het meldpunt is weliswaar
vierentwintig uur per dag via (020)

625.00.99 bereikbaar, maar de afhandeling kan worden verbeterd. BBA onderzoekt of het mogelijk is ook via internet
meldingen te registreren en af te hande-

len, de status van de melding zichtbaar
te maken en melders altijd antwoord te
geven. Probleem hierbij is dat BBA
weliswaar opdracht heeft gekregen de
overlast aan te pakken, maar het budget
daarbij niet is uitgebreid, waardoor
er te weinig geld is om het systeem te
verbeteren.

Opstappers

De dienst Binnenwaterbeheer (BBA)
het project ‘Overlast te water’ gestart.
BBA werkt hierbij samen met Team
Water van de politie en in het Wallengebied met wijkteam Beursstraat. Met
een mediacampagne hoopt men schippers bewust te maken van de overlast
die te hard varen of te luide muziek kan
veroorzaken. Daarnaast wordt intensiever op overlast gecontroleerd. De aanpak van illegale passagiersvaart heeft
ook prioriteit omdat de indruk bestaat
dat die veel overlast veroorzaakt.
Rustige grachtenvaarders treft geen blaam…

Opstappers zijn agenten van een wijkteam welke ook zijn opgeleid voor
handhaving van overlast op het water.
Bureau Beursstraat heeft er binnenkort
veertien in dienst. Gedurende het vaarseizoen wordt op donderdag, vrijdag en
zaterdag minstens één opstapper in de
middagdienst aan wijkteam Beursstraat
ingeroosterd. Wanneer op grond van de
omstandigheden overlast wordt verwacht, kan Team Water een opstapper
ophalen en binnen het Wallengebied
gaan handhaven.

tot middernacht en in het weekend tot
18 uur geopend.
Daniëls verwacht door deze veranderingen meer levendigheid en een positief effect op de veiligheid in de buurt:
“Nu is er overlast van drugs en prostitutie, die wordt minder.” En luidruchtige
studenten? “Dat zal wel meevallen. Ze
gaan tenslotte naar de bibliotheek om te
studeren. En Crea verhuist naar Roeterseiland, dus worden op het BG-terrein minder feesten georganiseerd.”
Van de bouw en de renovatie ondervindt de buurt uiteraard wel hinder.
Daarover wil de UvA een goed contact
met de bewoners opbouwen. Volgens
Daniëls zal het bouwen, voorafgegaan
door het heien, op het BG-terrein zo’n
tweeënhalf jaar in beslag nemen. Maar
de bouw kan pas beginnen als de plannen zijn goedgekeurd en alle vergunningen zijn verleend.

Het project is niet alleen bedoeld voor
het Wallengebied, maar voor de hele
stad. Er wordt gesurveilleerd op locaties waar er volgens informatie de
meeste behoefte aan is. Behalve het
Wallengebied gaat het bijvoorbeeld om
de Amstel en de Nieuwe Meer. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een beperkt
aantal vaartuigen welke aan de maximumsnelheid van zeveneneenhalve
kilometer per uur gebonden zijn. Bij
een melding moet men toevallig in de
buurt varen om bij overlast in te kunnen
grijpen. Het is nog maar de vraag of de
overlastveroorzaker niet al doorgevaren
is wanneer men ter plaatse komt. Handhaving vanaf de wal is ook lastig,
omdat vaak registratie op vaartuigen
ontbreekt. Weigert een overlastschipper
te stoppen, dan is het fysiek onmogelijk
hem tot stoppen te dwingen.

Afsluiting
Diverse partijen dringen aan op een
nachtelijke afsluiting van de Oudezijds
Achterburgwal. Als het aan het BBA
ligt komt die er niet. Tenslotte is hun
taak het bevorderen van een vlotte
doorvaart op de grachten en daar past
deze maatregel niet bij. BBA verwacht
dat de handhavingsancties voldoende
vruchten afwerpen waardoor een afsluiting niet nodig zal blijken te zijn.
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HIGH TEA IN DE WINTERTUIN VAN
NH GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY
Welkom Vooraf verwelkomen wij u graag met een
heerlijk glas Prosecco of een glas jus d’orange.

IS VERHUISD NAAR
NH HOTEL BARBIZON PALACE
WOENSDAG T/M VRIJDAG: 9 - 21 UUR
DINSDAG EN ZATERDAG: 9 - 18 UUR
ZONDAG: 10 - 18 UUR
MAANDAG: 9 - 18 UUR
AMSTERDAM, PRINS HENDRIKKADE 50-72
020 - 627 30 37
020 - 556 45 64

High Tea Vanaf een prachtig aangekleed buffet
kiest u uit een selectie van de Traditionele High
Tea: heerlijke huisgemaakte patisserie, traditionele
scones, petitfours, bonbons, macarons, brownies,
luxe vingersandwiches, croque en bouche, abrikozenjam, clotted cream en smaakvolle warme
gerechten zoals Amerikaanse pannenkoeken, mini
pasteitjes, Hollandse garnalen kroketjes en eggs
Benedict en natuurlijk de speciaal voor u geselecteerde theesoorten van Thieme’s Echte Thee.
Speciaal De chocoladefontein, een lopende fontein
van gesmolten chocolade geserveerd met diverse
soorten fruit en zoetwaren, mag natuurlijk niet
ontbreken. Onze Patissier verzorgt een bijzondere
chocolade demonstratie.
Muziek Onze pianist zorgt voor een sfeervolle
ambiance.
Wij serveren onze High Tea iedere zondagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur.
De prijs bedraagt M 35,- per persoon.
Wilt u voor reserveringen contact opnemen
met +31 (0)20 554 6114?

Advocatuur in Huurrecht
Mr. P.R. Worp
Voor alle problemen
over uw gehuurde
woon- en/of bedrijfsruimte

Gematigde vaste tarieven
Ook pro-deo zaken
GRATIS HUURSPREEKUUR

Keizersgracht 747-K
www.prworp.nl

020 - 320 70 22

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Abonnementen
• Trendy boeketten en
arrangementen
• Bloemen lunches
• Workshops
• Bezorgservice voor
binnen- en buitenland

CAFÉ

STOOFSTEEG 11-13
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Pas lang na de invoering van het rookverbod in de horeca is gevraagd om losse asbakken
op straat zonder vergunning toe te staan

Anti Plak en Klad
Dit jaar worden alle gevels in de
Warmoesstraat vrijgemaakt en vrijgehouden van bekladding, stickers
en illegale afﬁches. Medewerkers van
de stichting Pantar en een schilderbedrijf gaan zich hiervoor inzetten,
begeleid door de dienst Anti Plak en
Klad van de afdeling Reiniging van
stadsdeel Centrum.
Tot ieders vreugde heeft de plaatselijke
overheid besloten dat het doorrotten
van een verwaarloosd gebit niet wordt
voorkomen met driemaal daags tandenpoetsen. Want ook al wordt de Warmoesstraat of elders het grondig opgeknapte wegdek meermalen per dag
geveegd, het voortdurende geklieder op
puien, regenpijpen en regelkastjes trekt
steeds nieuwe vervuilers aan.
De op 23 maart begonnen operatie
duurt één jaar en wordt betaald door het
stadsdeel, dat nieuwe plak en klad binnen een etmaal laat verwijderen. Door
álle gevels tegelijk aan te pakken, ongeacht wie de eigenaar is, wil het stadsdeel de verloedering ﬂink terugdringen
en ook de veiligheid verbeteren. Men
hoopt dat dit goede voorbeeld zal uitstralen naar het gehele Wallengebied,
heel ‘1012’ en zelfs de gehele stad.

Alle gevels worden tot één hoog aangepakt. Van hoekpanden wordt ook de
gevel in de aangrenzende steeg schoongemaakt, zoals in de Paternostersteeg,
die tot grote hoogte is volgekliederd.
De schreeuwerige lichtreclames in de
Nieuwebrugsteeg en Lange Niezel, die
de neerwaartse spiraal bevorderen, zijn
echter niet in dit behandelplan opgenomen. Anderzijds is de Enge Kerksteeg
als gunstige uitzondering redelijk proper, doordat Jemi daar op houten schragen de bloemetjes buitenzet.
Tientallen regenpijpen met hun duizenden stickertjes zullen worden kaalgeschraapt, maar van de zwaar vervuilde
schakelkasten van Nuon en UPC is dit
nog niet helemaal zeker. Eigenaars van
verloederde panden worden niet versneld aangeschreven om bijvoorbeeld
de gebroken of dichtgeplakte ruiten te
herstellen.

Speciaal voor dit project is door het
stadsdeel een nieuwe post van 278.500
euro in de begroting van dit jaar opgenomen. Sommigen bezien deze besteding van gemeenschapsgeld met scheve
ogen. De schade is immers veroorzaakt
door anonieme vervuilers, nonchalante
eigenaars en een té lang wegkijkende
overheid. Bovendien krijgen andere
straten niets, of met veel moeite 10.000
euro subsidie voor een nulbeurt.
Ook weigert het stadsdeel nog steeds
mede uit angst voor vandalisme extra
prullenbakken te plaatsen en heeft het
pas laat, namelijk lang na de invoering
van het rookverbod in de horeca, aan de
centrale stad gevraagd om losse asbakken op straat ook zonder vergunning
toe te staan. Hangende de uitkomst laten de horecabazen dagelijks nieuwe
peukvangers in de monumentale gevels

Dirty Dicks
Tegen de opschoonactie in de Warmoesstraat heeft elke eigenaar bezwaar
kunnen aantekenen. Eén van hen heeft
dat inderdaad gedaan – die verkiest zelf
te reinigen – en voor de rest geldt ‘wie
zwijgt, stemt toe’. Hoewel sommige
ondernemers hun buitenboel goed
schoonhouden, hebben andere hun panden sterk verwaarloosd of zelfs laten
verkrotten. Daar loopt iedereen toch
liefst met een boog omheen. Een schrijnend voorbeeld is leer-tent Dirty Dicks,
die zijn naam eer aandoet.

Pui in de Warmoesstraat helemaal volkgekladderd…

Willem de Jong van Poelgeest

Nieuwe Brug met Paalhuis
Het bouwjaar van de Nieuwebrug is
niet precies bekend. In 1365 is er sprake van een ‘Inrebrugge’, waarmee de
Oudebrug wordt bedoeld en wat inhoudt dat er sprake moet zijn van een
‘Uterste brugge’. Aanvankelijk was de
Nieuwebrug van hout gemaakt met een
stenen sluisboog aan de rechterzijde.
Aan de westzijde stond een zware verdedigingstoren die in 1550 werd afgebroken.
Aan de IJ-zijde van de brug stond het
Paalhuis. Alvorens de aangekomen
schepen te lossen, moest hier het paalof havengeld betaald worden. De aangekomen zeepost werd hier aan de
paalknecht overhandigd en deze zorgde
dat de post in de stad werd bezorgd.
Deze paalknecht sloot na het luiden van
de bel de sluitbomen aan de havenzijde
- het IJ - om de stad te beschermen
tegen ongewenste indringers. Het was
hetzelfde als het sluiten van de stadspoort.
Naast het Paalhuis was een platform
vanwaar men een fraai uitzicht had
over het IJ. In 1681 werd het Paalhuis
afgebroken om plaats te maken voor
een zwaardere waterkering die de stad
aan de zeezijde moest beschermen tegen hoge waterstanden. In de Nieuwebrug werd een marmeren gedenkplaat

schroeven, en gedoogt het stadsdeel om
hun frustratie niet verder aan te jagen
deze illegale hangblikjes-met-alwéérreclame.
Wel verwijdert Anti Klad en Plak nieuwe grafﬁti en stickers meteen, omdat
deze dienst naar eigen zeggen dagelijks
gaat langsrijden en ook de gebiedsbeheerders en buurtregisseurs een oogje

in het zeil houden. Het stadsdeel wil
doelbewust vooral zélf aan de slag,
zonder een private marktpartij in te
schakelen aan wie alle ondernemers
een periodieke bijdrage meebetalen, en
wil eerst goede resultaten laten zien.
Over een maand of tien wordt het project overgedragen aan de direct betrokkenen in de straat.

IJ-Dijker stopt

BUURT

HISTORIE

Stadsdeelwethouder Kolderhof aan de schoonmaak…

aangebracht waarop het paalhuis stond
afgebeeld. Eigenlijk zou men in onze
stad meer kleine “gedenkplaten” moeten plaatsen die beeld en uitleg geven
van de historie van de stad, de gebouwen en de bewoners. Het uiterlijk van
het Paalhuis is terug te vinden in het in
1911 gebouwde Noord- en Zuid Hollandse Kofﬁehuis voor het Centraal
Station.
Kooplieden kwamen bijeen tussen de
St. Olofspoort en de Oudezijds Armsteeg. Bij slecht weer schuilden zij on-

der de luifels van de huizen. De drukte
in de omgeving van de Warmoesstraat
werd zo groot dat de Vroedschap ( het
gemeentebestuur) besloot, kort na
1566, de vergaderplaats der kooplieden
te verplaatsen naar de Nieuwe Brug die
in 1561 ook al was vergroot en verstevigd. In de Nieuwebrugsteeg waren
veel cartografen gevestigd. Voor de uitvarende schepen kocht men bij de zeekaartenmakers (o.a. Johannes van Keulen) de kaarten met de nieuwste gegevens van de vaarroutes naar de handelssteden over de gehele wereld.

Toen tien jaar geleden de eerste IJDijker verscheen, hadden redactie
noch uitgever NV Zeedijk er een idee
van hoe populair dit buurtblad zou
worden. Die eerste uitgave in mei
1999 was dan ook hoofdzakelijk bedoeld om de buurt, zoals dat heet, op
te warmen voor de in augustus te
houden Hartjesdagen.
Al snel bleek dat men het in de buurt
bijzonder op prijs stelde om op de
hoogte gehouden te worden van de gewone dagelijkse gang van zaken dichtbij huis. Negen keer per jaar kwam de
krant uit met allerlei nieuwtjes over net
gevestigde winkels, verhalen achter ondernemers en bewoners en tal van andere zaken die voor de buurt van belang
waren. De NV Zeedijk heeft zich nooit
met de inhoud van de krant bemoeid en
daarom is de IJ-Dijker ook nooit een
NV Zeedijkblaadje geworden. Vanaf

Alarm: 112
Politie:
Niet spoedeisend

0900-88 44

Wijkteam Beursstraat:
Buurtregisseur
Noordelijke Burgwallen:
Rob Oosterbaan

06 53 87 93 92

Brandweer:
Alarmnummer
Centraal Bureau

621 21 21
692 93 94

Gezondheidszorg:
GG&GD (Ambulance)
Eerste hulp (OLVG)
Centr. Doktersdienst
Kruispost
Dierenambulance

555 55 55
599 30 16
592 34 34
624 90 31
626 21 21

Gemeente Amsterdam:
Internet:
www.amsterdam.nl
Stadhuis
552 91 11
Horeca Overlastlijn
421 45 67
Milieudienst
551 34 56
Ombudsman
625 99 99

het begin heeft de redactie zich op het
standpunt gesteld dat zij onafhankelijk
moest kunnen opereren en kritisch
moest kunnen zijn als dat nodig was.
Voor de NV Zeedijk was één van de belangrijkste redenen om de IJ-Dijker al
die jaren te ﬁnancieren, het terugbrengen van de sociale samenhang in de
buurt. Dat doel is aardig bereikt. In mei
aanstaande verschijnt de laatste IJ-Dijker.
Uit de vele reacties die bij de redactie
zijn binnen gekomen, blijkt dat veel
lezers dat jammer vinden. Er is echter
alweer een nieuwe krant in de maak
in de geest van de IJ-Dijker. De producent van de wegwijzer/plattegrond Het
Rondje Oude Stad, de Amsterdam
Experience, maakt zich hier sterk voor.
Het is de bedoeling dat deze krant
(naam is nog niet bekend) per 1 juni zal
verschijnen.

Stadsdeel Amsterdam-Centrum:
Internet: www.centrum.amsterdam.nl
Algemene informatie
552 44 44
Meldpunt Zorg & Overlast 552 44 42
Reiniging, bestrating,
groenvoorziening
551 95 55
Inspectie Bouwen en Wonen
ma/vrij 09:00-10:00
552 46 30
Nuon (Energie Noord West):
Afdeling Binnenstad
597 16 16
Openbare verlichting
597 26 26
Storingen elektra
597 12 34
Storingen gas
597 12 35
Dienst Stadstoezicht:
Hoofdkantoor
Algemene informatie
Reinigingspolitie
Wegslepen

553 03 00
553 03 33
551 96 46
553 01 63

Wijkcentrum:
d’Oude Stadt

638 22 05

Taxi:
TCA-Centrale
Taxi Direkt
Stadsmobiel

0900-677 77 77
0900-0724
441 00 55

Meldpunt overlast water:
625 00 99
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d’Oude Binnenstad
Het museum blijft tijdens de werkzaamheden gewoon geopend, kleine
exposities houden de bezoekers op de hoogte van de restauratie

nieuws

Schuilkerk
als
trekpleister
overzicht
Januari
31 Chinese toeristen worden relatief
vaak geript, met name op en rond
de Geldersekade. Dat zegt de
Chinese ondernemersvereniging.
31 De Chinese gemeenschap viert het
Chinees nieuwe jaar dat in het teken
staat van de os.
Februari
4 Driekwart van de portiers op de
Wallen is niet gediplomeerd of
werkt zonder vergunning. Dat blijkt
uit cijfers van de politie.
7 De coffeeshophouders in het 1012gebied zijn boos over de ‘smadelijke taal’ tegen hun branche in de
gemeentelijke plannen.
7 Steeds minder Britten bezoeken
Amsterdam als gevolg van de dure
euro.
7 De Zeedijk krijgt bredere stoepen
en wordt van woensdag tot en met
zondag tussen 18 en 7 autovrij. Dat
maakt het stadsdeel bekend.
9 Er komt een onderzoek naar illegale
woningonttrekking door hotels.
Onder andere hotel Krasnapolsky
en hotel Barbizon zouden gasten
huisvesten in sociale huurwoningen.
10 Wethouder Asscher wordt niet
vervolgd wegens belediging. Hij
had in een interview Charles Geerts
criminogeen of crimineel persoon
genoemd.
12 Het Ibo wil af van luidruchtige
feestvierders op bootjes.
14 In Hongarije zijn twee mannen
gearresteerd op verdenking van
mensensmokkel. Ze zouden aan het
hoofd staan van een netwerk dat
vrouwen liet werken op de Wallen.
14 Drie Turkse Nederlanders staan
voor de rechter wegens vrouwenhandel. Zij zouden vanaf 1999
vrouwen onder dwang onder andere
op de Wallen hebben laten werken.
14 De gemeente is direct of indirect de
grootste onroerend goedeigenaar
van de Wallen, zo blijkt uit een
onderzoek van Vrij Nederland.
16 Hoogleraren van de rechtenfaculteit
in de Oudemanhuispoort tekenen
massaal protest aan tegen de voorgenomen verhuizing naar Roeterseiland. Later sluiten ook studenten
zich bij dat protest aan.
19 Uitzendbureau Randstad gaat in
Amsterdam prostituees begeleiden
die uit het vak willen stappen.
19 Wethouder Asscher wil een speciale
bank voor seksbedrijven.
20 Op de Oudezijds Achterburgwal
wordt een 19-jarige prostituee met
messteken om het leven gebracht.
Enkele dagen later houdt de politie
een verdachte aan maar moet deze
al snel vrij laten. Buurtbewoners,
collega’s en ondernemers houden
een stille tocht.
20 Het Platform 1012 dient een klacht
in tegen de gemeente omdat die de
buurt voortdurend als criminogeen
of crimineel afschildert.
24 Ons’ Lieve Heer op Solder ontvangt
200.000 euro van het Prins Bernard
Cultuurfonds voor de restauratie
van het interieur
26 Justitie brengt een tweede groep
vrouwenhandelaars voor de rechter
die zouden behoren tot de bende
van de Turks-Duitse broers Saban
en Hasan B.

Het is een van de ‘sleutelprojecten’
van de Wallen, museum Ons’ Lieve
Heer op Solder. De voormalige
schuilkerk en 17de-eeuwse koopmanswoning aan de Oudezijds Voorburgwal moet in de toekomst een belangrijke trekker van het Wallengebied worden.

Niet zo moeilijk, want het museum ziet
al jaren een gestage toename van het
aantal bezoekers. Minder eenvoudig is
de vraag hoe het museum al die nieuwe
bezoekers moet verwerken. Het gebouw dat op zolder een rooms-katholieke schuilkerk uit de 17e eeuw herbergt, is zeer kwetsbaar. Goede voorzieningen voor de bezoekers zijn er
nauwelijks en de kantoren gaan ten
koste van het museale deel. Uitbreiding
en restauratie staan daarom al jaren
hoog op de agenda. Maar nu gaat het er
eindelijk van komen. In het voorlopig
ontwerp gaat het museum zijn kantoren
en publieksvoorzieningen onderbrengen in het hoekpand aan de andere
zijde van de Heintje Hoekssteeg.

Optimisme
Hoewel de ﬁnanciering nog niet helemaal rond is, is directeur Judikje Kiers

Politiecursus voor
buurtbewoners
Herman Jansen, buurtregisseur Wallen, nodigt bewoners Wallen-Zuid uit
deel te nemen aan een politiecursus.
Deze start op maandag 20 april om
19.30 uur in het bureau Beursstraat.
Enerzijds is de cursus bedoeld om deelnemers inzicht te geven in de werkwijze van de politie. Hiervoor wordt tijdens acht opeenvolgende maandagen
onder andere een bezoek gebracht aan
de meldkamer, de ruiterij en het trainingcentrum. Anderzijds is de politie
geïnteresseerd in de mening van de
deelnemers over diverse onderwerpen.
Dit is leerzaam voor het korps, het
wijkteam en de buurtregisseur in het
bijzonder. Door uitwisseling van informatie streeft de politie naar betere
samenwerking met bewoners. Er is een
maximum van twaalf deelnemers. Aanmelden via:
aml14021@amsterdam.politie.nl

Judikje Kiers voor het museum…
optimistisch over de bouwplannen:
“We hebben een aantal subsidies gekregen en ik verwacht dat de rest nog dit
jaar rondkomt. Ook lopen er al een aantal bouwaanvragen, maar daar verwacht
ik weinig problemen mee. Bureau Monumentenzorg is al in een vroeg stadium zeer nauw betrokken geweest bij de
plannen. Ik denk dat we ergens in 2010
met de bouw kunnen beginnen.”
Het museum blijft tijdens de werk-

zaamheden gewoon geopend, kleine
exposities houden de bezoekers op de
hoogte van de restauratie. De eerste is
al vanaf de Paasdagen te zien. Zaterdag
7 juni organiseert Ons’ Lieve Heer op
Solder een gratis bijeenkomst over
de restauratie en toekomstplannen, speciaal voor buurtbewoners. Belangstellenden kunnen zich melden bij Hans
Gramberg: H.Gramberg@opsolder.nl
of op tel. nummer 020.624.66.04.

Herman Jansen geeft cursus…

In Memoriam Bertie... Held van de buurt
Door snel en adequaat ingrijpen van
beveiligingsmedewerker Bart Kool is
binnen enkele minuten een straatrover gearresteerd. Reden voor de
politie om Kool in het zonnetje te
zetten.

Vele bloemen, kaarten en kaarsjes werden ter nagedachtenis aan vermoorde
prostituée Berti neergelegd (foto boven) en er werd een stille tocht gehouden. Maar alles wat er lag bij het pand
aan de Oudezijds Achterburgwal 38
verdween al rap. Het is nauwelijks

voorstelbaar dat de bloemen en kaartjes
korte tijd later ruw bijeengepropt in een
open blauwe vuilniszak tegenover de
pui bij een boom staan. Rode rozen,
met het kaartje er nog aan, bovenop
(foto beneden). Treuriger kan haast
niet. Rust zacht, Berti.

Op tweede kerstdag is beveiligingsmedewerker Bart Kool onderweg naar zijn
werk in hotel The Grand. Buiten de
garage treft hij een verwarde Engelse
toerist die een paar seconden eerder is
beroofd. Kool ziet de berovers de steeg
uitlopen en belt onmiddellijk de politie.
Doordat hij een duidelijk signalement
doorgeeft kan een van de daders binnen
enkele minuten worden gearresteerd.
Later volgt een tweede aanhouding. Na
zijn telefoontje ontfermt Kool zich over
de toerist die eerst heel bang is, want
zijn berovers hebben gedreigd hem iets
aan te doen wanneer hij de politie informeert. Later doet de Engelsman
alsnog aangifte.

Aangifte
Het komt regelmatig voor dat daders

van een straatroof worden gepakt, maar
het slachtoffer niet meer te vinden is of
liever niet meewerkt. Dat is lastig voor
de aangifte. Vaak is een toerist maar enkele dagen in de stad en vindt deze het
niet de moeite aangifte te doen. Of wil
het slachtoffer liever niet meewerken
omdat de politie misschien denkt dat
hij bewust drugs wilde kopen. De angst
om naar de politie te gaan kan ook te
maken hebben met de houding van de
politie in eigen land, waar men mogelijk heel anders reageert.
Een beveiligingscamera van The Grand
heeft de beroving vastgelegd. Kool
heeft de beelden op DVD gezet en aan
de politie overhandigd. Zijn doortastende optreden was voor de politie reden
om hem samen met de directie van The
Grand uit te nodigen op wijkteam
Beursstraat.
Onder het genot van kofﬁe en taart is
Kool door de wijkteamleiding in het
zonnetje gezet en ontving als dank
bloemen en een politieschildje.

Maart
14 De vezips, de verzinkbare paaltjes die de Wallen
’s avonds en ’s nachts
autovrij houden, veroorzaken ongelukken. Het stadsdeel
stelt een onderzoek in.
Bart Kool (midden) greep doortastend in…

