
Spitspont blijft 
nog in de haven

Drukte op de pont houdt aan
Verlenging De drukte op de pont duurt onverminderd
voort, zeker nu de ‘spitspont’ sinds 1 december weer uit de
vaart is genomen. Het GVB zette de derde pont in op het
Buiksloterwegveer tijdens de spitsuren, maar heeft de win-
termaanden nodig om het noodzakelijke onderhoud aan de
schepen te kunnen doen. De derde pont blijft in elk geval tot
en met 31 maart in de ponthaven; in april besluit de ge-
meente over verlenging van de spitsproef. 

Voor het Oostveer geldt dat de tussentijdse evaluatie positief
is uitgevallen. Voorlopig blijft het Oostveer dus zorgen voor
een goede verbinding tussen de Zamenhofstraat en het
Azartplein. De gemeente onderzoekt nog wel de mogelijk-
heid om de aanlanding van het Oostveer te verplaatsen naar
de kop van het Java-eiland. Voorstanders van een brug moe-
ten nog even geduld hebben. In juni komt de gemeente waar-
schijnlijk met de uitslag van het onderzoek naar de
haalbaarheid van een brug over het IJ.

Al dertig jaar koestert het Historische
Centrum Amsterdam-Noord de rijke
geschiedenis van het stadsdeel.
“Eeuwig zonde dat Buiksloot is 
gesloopt.”
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Geen heden zonder verleden
Arbeiders staan op de Buiksloterweg in de rij voor de pont (1938) | Foto Historisch Centrum Amsterdam-Noord

Geschiedenis   Amsterdam heeft een rijk verleden. Dat is sinds 2008 gevan-

gen in de Canon van Amsterdam. Dit is een lijst van vijftig onderwerpen, 

'vensters' geheten, met daarin onder andere belangrijke gebeurtenissen in 

de geschiedenis van Amsterdam. Er staan gebouwen in als de Westerkerk en

het Paleis op de Dam, en gebeurtenissen als het Mirakel van Amsterdam in

1345 en de Olympische Spelen van 1928. Of Kees de Jongen, het beroemde

boek van Theo Thijssen, en natuurlijk ontbreekt ‘Nummer 14’ niet.

De Canon is geen oneindig overzicht, er moesten
keuzes worden gemaakt. Maar dat betekent niet
dat gebeurtenissen die er niet in terecht zijn
gekomen vergeten worden. Ook die zijn de 
het herinneren waard omdat ze elk op hun 
eigen manier van invloed zijn geweest op de
geschiedenis van Amsterdam. Die geschiedenis
is de fundering waarop de toekomst wordt
gebouwd. Door het jaar heen staan we op

verschillende momenten stil bij het verleden en
herdenken we dat wat jaren geleden is gebeurd.
De Februaristaking is een onderdeel van de
geschiedenis van de stad dat elk jaar nog onder
grote belangstelling wordt herdacht.

De hele Canon vindt u op 
www.canonvanamsterdam.nl.

Februaristaking  De Februaristaking is
de geschiedenis ingegaan als een van 
de grootste verzetsdaden in de strijd
tegen het Hitlerfascisme.  Op 25 februari 
wordt de Februaristaking herdacht.
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Stadspas  Aanbiedingen voor 
sport, recreatie en cultuur in 
maart.
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Straatnamen herinneren aan scheepswerf ADM
Scheepsarbeiders Terwijl op het NDSM-terrein het scheepsbouwver-
leden nog volop zichtbaar is, is het voormalige ADM-terrein vrijwel vol-
ledig opgeslokt door de woningen van het IJplein. Alleen de
straatnamen en een onopvallend monument herinneren aan de
enorme zeeschepen die hier in de periode 1879 tot 1985 het dok verlie-
ten. Voor scheepsarbeiders uit Noord en ver daarbuiten zorgde de
ADM meer dan een eeuw lang voor brood op de plank.

Op 19 juli 1877 schrijven de oprichters
van de Amsterdamse Droogdok Maat-
schappij (ADM) een brief aan de ge-
meente Amsterdam met het verzoek om
een vaste ligplaats van een droogdok in
het IJ. Een jaar later koopt de ADM voor
24.000 gulden een stuk gemeentegrond
ten oosten van de Willemsluizen. Een
Duitse staalfabriek krijgt de opdracht
voor de bouw van een ijzeren dok met
een hefvermogen van 4.000 ton. Op 25
april 1879 wordt dit ‘Koninginnedok’ of-
ficieel in bedrijf gesteld door koningin
Emma. 

In 1896 neemt IJmuiden de grote Mid-
densluis in gebruik, 205 bij 25 meter, tot
de opening van het Panamakanaal in 1913
de grootste sluis ter wereld. Vanaf dat

moment kan Amsterdam veel grotere
schepen verwelkomen dan voorheen. De
directie van de ADM besluit al vrij snel
om ook een groter dok te laten bouwen
en geeft die opdracht aan de Nederland-
sche Scheepsbouw Maatschappij. De
scheepswerf neemt dit ‘Wilhelminadok’
in gebruik op 12 mei 1899.

In de beginjaren van de twintigste eeuw
is de ADM een bloeiende onderneming,
waar zo’n vijfhonderd scheepsarbeiders
hun brood verdienen met de reparatie
van grote schepen. Noord bestaat nog
vooral uit grasland en de meeste arbei-
ders komen dan ook uit het centrum en
de Jordaan; ze steken vanaf 1900 het IJ
over met de eigen stoompont van de
ADM. De Eerste Wereldoorlog komt het

bedrijf redelijk ongeschonden door, maar
in 1944 komt de werf onder Duits com-
mando. Directie en personeel worden
naar huis gestuurd en de Duitsers bren-
gen Dok 4 tot zinken, inclusief het Itali-
aanse stoomschip ‘XXIV Maggio’.

Vanaf 1950 bouwt de ADM vijftien jaar
lang ook nieuwe schepen. Omdat het be-
drijf niet over scheepshellingen beschikt,
vindt de tewaterlating plaats door middel
van 'uitdokking': het vol laten lopen van
het droogdok en uitvaren van het schip.

Vanwege de crisis fuseert de ADM in
1978 noodgedwongen met de Nederland-
sche Dok en Scheepsbouw Maatschappij
NV (NDSM). Ook deze combinatie
houdt het niet lang vol. In 1985 wordt het
bedrijf failliet verklaard. De gemeente
bestemt het terrein van de 'Werf Noord'
voor woningbouw. Op het IJplein herin-
neren alleen de straatnamen en een on-
opvallend monument nog aan het
bijzonder verleden van deze plek. 

(Bron: ‘100 jaar ADM. 1877/1977’)

‘Veel mannen begonnen te huilen’
In haar bijzondere boek ‘De spaghettiflat’ beschrijft Daniela Tasca het leven
van de Italiaanse gastarbeiders die vanaf de jaren vijftig met hun gezinnen
een flatgebouw in Zaandam bewoonden. De meeste arbeiders werkten bij de
ADM in Amsterdam-Noord. Hun grote steun en toeverlaat in de beginjaren
was ijzerwerker Duillio Bottos (1922-1962), die veel collega’s hielp als tolk en
begeleider. Bottos ging in eigen persoon naar Italië om nieuwe scheepsarbei-
ders te werven. Helaas overleed hij al op 39-jarige leeftijd aan kanker. Zijn
oud-collega Pino Gallo is nog steeds aangedaan als hij over Botto’s overlijden
vertelt. “Toen we hoorden dat hij was overleden, stond ik op het dok. Veel
mannen begonnen te huilen. Ik pakte een handvol zand, strooide dat richting
zee en zei: vaarwel!”

Het ADM-terrein in 1965. Bij de aanlanding van de pont zie je ook het toenmalige busstation aan het begin van de Meeuwenlaan 
Foto Historisch Centrum Amsterdam-Noord

Nog steeds actueel
Waarden die nog steeds opgaan voor
onze stad, waarin we nog pal blijven
staan voor datgene waar de stakers voor
opkwamen. We dulden in Amsterdam
niet dat medeburgers worden gedemoni-
seerd, mishandeld en vervolgd, enkel en
alleen omdat ze tot een bepaalde groep
behoren. Iets dat helaas nog steeds actu-
eel is. Dat maakt het herdenken van de
Februaristaking extra belangrijk. Het Co-
mité Herdenking Februaristaking 1941 en

het Gemeentebestuur van Amsterdam
roepen u op om op woensdag 25 februari
vanaf 16.45 uur aanwezig te zijn bij deze
herdenking en deel te nemen aan het de-
filé langs de Dokwerker. 

Zand in de raderen
Boris Klatser is al dertig jaar als vrijwilli-
ger bij de herdenking betrokken. “Het is
goed om daar te zijn en je te realiseren
hoeveel huizen in die buurt in de oorlog
zijn verkrot en gesloopt, omdat er tien-

duizenden mensen zijn weggevoerd en
nooit zijn teruggekomen. En dat het nog
veel erger had kunnen zijn. De Februari-
staking heeft, al was het maar minimaal,
zand in de raderen van het Duitse sys-
teem kunnen strooien. Een aantal Jood se
mensen is er daardoor in geslaagd weg te
komen. Er is een draagvlak gecreëerd
voor onderduikers, waardoor een aantal
mensen, al waren het er weinigen, heeft
kunnen overleven. Dat moet je in ere
houden.”

Staakt!!! Staakt!!! Staakt!!!
Herdenken  In 1941 legden vele tienduizenden

Amsterdammers uit solidariteit met de vervolgde

Joodse bevolking het werk neer. De Februarista-

king is de geschiedenis ingegaan als een van de

grootste verzetsdaden in de strijd tegen het Hit-

ler-fascisme. Uit bewondering hiervoor schonk

Koningin Wilhelmina de stad Amsterdam het de-

vies: ‘Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig.’
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’Zorg dat het kind wegkomt’
Max Arian werd als kind gered door het Joodse verzet

Aanzet Al in 1940 begonnen de Duitse bezetters de Joodse burgers te discrimineren. Daardoor gesterkt trok-
ken NSB’ers door de Joodse buurten in Amsterdam; ze mishandelden bewoners en richtten vernielingen aan.
Joodse jongens stelden zich ertegen te weer en één van de schermutselingen leidde tot het overlijden van een
NSB‘er. In een reactie hierop pakten de bezetters op 22 en 23 februari 1941 willekeurig 427 jonge Joodse man-
nen op en deporteerden hen naar concentratiekamp Mauthausen. Geen van hen overleefde het. Deze razzia
vormde dé aanzet voor de Februaristaking. De Joden speelden ook een belangrijke rol in het verzet, onder
meer bij het in veiligheid brengen van Joodse kinderen. Ter nagedachtenis van het Joodse verzet staat sinds
1988 een monument op het Waterlooplein, op de hoek van de Amstel en de Zwanenburgwal.

Februaristaking

Max Arian (1940) is als Joods kind dank-
zij dat verzet en met de hulp van anderen
aan de vernietigingskampen ontkomen.
Hij sprak vorig jaar bij de herdenking van
het Joods verzet. Hieronder leest u een
ingekorte versie van zijn indrukwek-
kende verhaal. 

Messteek
“Mijn vader deed mee met de grotendeels
Joodse knokploegen die al in 1941, nog
geen jaar na het begin van de Duitse be-
zetting, in opstand kwamen. Hij nam ook
deel aan de allereerste uiting van het
Joods verzet: het gevecht tegen WA-ers
(leden van de Weermacht Afdeling van
de NSB) op en rond het Waterlooplein.
Hierbij raakte WA-er Koot gewond. Later
is hij aan zijn verwondingen overleden.
Mijn vader raakte ook gewond bij het
protest. Hij kreeg een messteek in zijn
rug en moest worden verbonden in de
EHBO-post in de Jodenbreestraat. Helaas
werd dat daar keurig geadministreerd,
zodat het de volgende dagen een koud
kunstje was om hem op te sporen en te
verhoren. Maar de politie van de post
Jonas Daniël Meijerplein wist het proces-
verbaal zo te formuleren, dat er aanvan-
kelijk verder niets met hem, en met de
andere gearresteerde Joodse jongens ge-
beurde. Bijna een jaar later werd mijn
vader met een sluwe list alsnog gearres-
teerd en uiteindelijk is hij na een half jaar
gevangenschap in juli 1942 met het eerste
transport naar Auschwitz gestuurd.
Daar is hij vermoord.

Briefje
Toen mijn vader met onbekende bestem-
ming was verdwenen, probeerde mijn
moeder uit handen van de Duitsers te
blijven. Dat lukte haar in eerste instantie,
maar de derde keer dat ze werd gearres-
teerd is mijn moeder als speciaal strafge-
val opgesloten in de Hollandsche
Schouwburg. Hier werd zij geslagen en
ze had het gevoel dat nu alles verloren
was en ook zij op transport zou gaan. Ze
wist ternauwernood nog een briefje naar
mijn oom te smokkelen: ‘Zorg dat het
kind wegkomt’. 
Dat kind was ik.

Ik was toen een jongetje van drie jaar. Ik
ben, net als nog 400 kinderen, gered door
het Joods verzet. Ik werd eerst onderge-
bracht in een crèche tegenover de Hol-
landsche Schouwburg, het hol van de
leeuw. Daarna heeft de groep van verzets-
man Theo de Bruin mij in Limburg on-
derbracht bij de familie Micheels. Dat
waren heel lieve mensen, met mijn pleeg-
zusje heb ik nog altijd een innig contact.
Ook mijn moeder werd uiteindelijk gered
door het Joodse verzet, hoewel zij al in de
trein zat die haar naar het Nederlandse
concentratiekamp Westerbork moest
brengen. Net als ik kon ze in Limburg on-

derduiken waar zij mij na de bevrijding,
op 5 mei 1945, terug vond.
Ik vind dat er nog iets is dat speciale aan-
dacht verdient. Toen ik over het Joodse
verzet nadacht, realiseerde ik me dat dit,
waar het om kinderen gaat, begint bij de
Joodse ouders die bereid waren om hun
kind aan wildvreemden af te staan. Dat is
een enorm offer. Zonder te weten of je el-
kaar ooit nog zal terugzien, zonder je
eigen lot of het lot van je kind te kennen.
Dat getuigt volgens mij van grote helden-
moed. Die ouders, die de oorlog zelf vaak
niet hebben overleefd, wil ik graag eren.”
www.februaristaking.nl

Max Arian: ‘Zorg dat het kind wegkomt,
schreef mijn moeder. Dat kind was ik’

16.45 uur: Start herdenking
Opening door Joke Koningh, voorzitter van het Comité Herdenking Februarista-
king 1941, gevolgd door een toespraak van Geke Faber, burgemeester van Zaan-
stad. Actrice Rosa da Silva draagt daarna gedichten voor.

17.00 uur: Defilé 
Tijdens het defilé kan iedereen een bloemstuk of bloemen leggen bij De Dokwer-
ker. De bloemstukken kunnen vanaf 12.00 uur bezorgd worden in de Mozes en
Aäronkerk aan het aangrenzende Waterlooplein. Daar kunnen deze tot 17.00 uur
worden afgehaald. 

13.00-17.00 uur: Foto-expositie in Mozes en Aäronkerk
In de Mozes en Aäronkerk is een expositie van foto’s, gemaakt op 22 en 23 fe-
bruari 1941, van het bruut oppakken door de Duitse bezetters van Joodse mannen
op en rond het Jonas Daniël Meijerplein. Bij deze razzia’s werden 427 volkomen
onschuldige Joodse mannen gearresteerd en afgevoerd naar concentratiekampen.
Bijna allen kwamen daar binnen een jaar om. Deze razzia’s waren de directe aanlei-
ding voor het uitroepen van de Februaristaking.

Programma herdenking Februaristaking: 25 februari 2015

Je kind afstaan aan vreemden, 
zonder te weten of je elkaar ooit 

terugziet, dat vergt heldenmoed

Foto Edwin van Eis
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Wat gebeurt er in Noord

In 1965 besluit Shell om op zijn bedrijfs-
terrein aan de noordoever van het IJ een
nieuw gebouw neer te zetten voor kan-
toorpersoneel en directie. Vanwege de
beperkte ruimte moet architect Arthur
Staal het vooral in de hoogte zoeken. De
vier hoeken van de toren wijzen naar de
middeningang van het Groot Laborato-
rium, het IJ, het kanaal en het toen nog
bestaande Ketelhuis. Vanwege deze dia-
gonale ligging krijgt de toren de naam
‘Overhoeks’. Op 18 maart 1966 wordt de
eerste van vierhonderd palen geslagen;
drieënhalf jaar later bereikt de aannemer
het hoogste punt: 79,83 meter. Ruim
twintig jaar lang is Overhoeks daarmee
het hoogste gebouw van Amsterdam. In
2003 verkoopt Shell zijn bedrijfsterrein
aan de gemeente, zes jaar later verlaat het
bedrijf ook de toren. In 2016 begint de
voormalige kantoortoren aan zijn nieuwe
leven als bruisend uitgaanscentrum.

(Bron: ‘Research aan het IJ. 1914-1989’,
Jules Schweppe)

Overhoeks Aan de Noordelijke IJ-oever wor-
den de contouren van A’DAM Toren langzaam
zichtbaar. Waar straks gegeten, gedanst en
geslapen wordt, huisde tussen 1970 en 2009
het kantoorpersoneel van Shell. ‘Toren Over-
hoeks’ was meer dan twintig jaar het hoogste
gebouw van Amsterdam.

Hoogste gebouw van Amsterdam

A’DAM Toren
Naar verwachting gaan de deuren van A’DAM Toren open in april 2016. De toren biedt straks plaats aan een observatie-
punt, een draaiend restaurant, een club voor creatieve ondernemers, een multifunctionele loft van twee verdiepingen,
acht lagen creatieve industrie rondom muziek en dance en vijf verdiepingen hotel. In de kelder komt een grote dance-
club. “Een iconisch gebouw wordt straks een stralend baken om Amsterdam nog meer op de kaart te zetten voor Am-
sterdammers én toeristen”, vertelt Eric-Jan de Rooij, namens mede-ontwikkelaar Lingotto. “Niet alleen vanwege alle
spannende nieuwe functies, maar zeker ook vanwege dat unieke uitzicht.”

Toren Overhoeks in aanbouw, 1969 I foto Kors van Bennekom (met dank aan Historisch Centrum Amsterdam-Noord)

... en verder in Amsterdam

24 uur lang genieten
Nieuw-West Mis de bus niet! Zaterdag 14 maart gaat de
Eagle weer rijden door mooi en modernistisch Nieuw-
West. In een uurtje zoef je comfortabel en met een van
de bijzondere gidsen langs de stedelijke en architectoni-
sche hoogtepunten van vroeger, nu én de toekomst in
Nieuw-West. Vol is vol. Bus gemist? Ga dan eens mee
met een architectuurwandeling onder begeleiding van
een gids. Aanmelden: www.vaneesterenmuseum.nl.

Go West
West  Ontdek verrassend (Nieuw-)West. Van zaterdag
14 maart 12.00 uur tot zondag 15 maart 12.00 uur is Am-
sterdam West de place to be. Gedurende 24 uur openen
theaters, musea, clubs, winkels en bijzondere gebouwen
hun deuren voor publiek. Architectuur spotten, 
workshops bij circus Elleboog, singer songwriters, 
een bierfestival en dansen bij Radion. Check
www.iamsterdam.com en klik door naar 24h-west.

Park krijgt 'Levensboom'
Zuid Het Gijsbrecht van Aemstelpark staat op  de lijst
met topmonumenten van na de oorlog. Binnenkort
wordt het park een Rijksmonument. Ook is laatst het
‘Ontmoetingseiland’ opgeknapt. Het Ontmoetingseiland
heeft nu een muziekpodium gekregen, en een  glazen
overkapping in de vorm van een boom. Deze 'Levens-
boom', van architect Angie Abbink, wordt op 5 mei offi-
cieel onthuld, tijdens de vrijheidsmaaltijd in het park.

Prijsvraag
Zuidoost Wat is de connectie met Zuidoost van de
beeldengroep voor huize Frankendael aan de Midden-
weg in Oost? En waar staan de drie goden voor? 
Stuur het antwoord met uw naam, adres en telefoon-
nummer voor 13 maart naar:
communicatie@zuidoost.amsterdam.nl. Uit de goede
inzendingen worden drie exemplaren verloot van het
boek Ridders in de Bijlmer van Evert van Voskuilen. 

Verplaatsbaar huis
Oost Op het Zeeburgereiland staan sinds december twee
mobiele eenpersoonshuizen. Ze zijn gemaakt van duur-
zame materialen en kunnen in een dag opgebouwd wor-
den. Of verplaatst, als dat nodig is. De woningen zijn
geschikt voor braakliggende terreinen die wachten op
bouwwerkzaamheden en waar wel al riolering, gas en lei-
dingwater zijn aangelegd. www.heijmans.nl/nl/ nieuws/
eerste-heijmans-one-huizen-op-zeeburgereiland

Opknappen Elandsgracht
Centrum Wordt het een eenvoudig ingerichte midden-
berm of een inrichting met plek voor het Jordanese 
levenslied? De Elandsgracht krijgt in elk geval na twintig
jaar een flinke opknapbeurt. Er komen brede stoepen,
zitbankjes, mooie bestrating, meer fietsrekken en een
nieuwe middenberm. Voor deze middenberm mogen
bewoners kiezen uit twee ontwerpen. Kijk op
www.centrum.amsterdam.nl/elandsgracht.

Foto Abbink & Co
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Historisch Centrum koestert de geschiedenis
van Noord
Archiefstukken Al dertig jaar draagt het His-
torisch Centrum Amsterdam-Noord zorg voor
de rijke geschiedenis van het stadsdeel. De
medewerkers beheren aan de Johan van Has-
seltweg een groot archief met duizenden
foto’s, boeken, archiefstukken en gebruiks-
voorwerpen. Hun doel is dat zo veel mogelijk
mensen kennis kunnen maken met de bijzon-
dere historie van Noord.

Noord

“Het is belangrijk dat mensen zich meer
bewust worden van de waarde van onze
geschiedenis”, legt Wil Sartorius uit.
“Op die manier houden ze daar ook meer
rekening mee bij het maken van nieuwe
plannen. Het is eeuwig zonde dat voor
het tracé van de IJtunnelweg het halve
dorp Buiksloot is gesloopt, dat had echt
anders gekund. Je moet er toch niet aan
denken dat er weer zoiets gebeurt als ze
straks een brug over het IJ bouwen. Wij
bewaren de historie van Noord en probe-
ren die te ontsluiten voor een zo groot
mogelijk publiek. We organiseren ten-
toonstellingen en geven zelf boeken uit.
Dit jaar komt er een boek over Schelling-
woude en samen met de centrale dorpen-
raad maken we een boek over de
watersnood van 1916.”

100.000 foto's
Het Historische Centrum heeft de afge-
lopen dertig jaar verschillende onderko-
mens gehad. Zo huisde het archief enige
tijd in de mediatheek van het Bredero
College en ook enkele jaren in een kleine
ruimte in de Schoorlstraat. Sinds 2008
beschikken de medewerkers eindelijk
over een echt documentatiecentrum aan
de Johan van Hasseltweg, waar bezoe-
kers bijna elke dag terecht kunnen om
zelf onderzoek te doen. Het Historisch
Centrum beschikt inmiddels over ruim
100.000 foto’s, 1.400 boeken en meer
dan 1.000 filmpjes over Amsterdam-
Noord en Landelijk Noord. 

Steeds meer mensen weten de weg naar
het documentatiecentrum te vinden. Wil
Sartorius: “Peter-Paul de Baar van Ons
Amsterdam zit hier bijvoorbeeld regel-
matig: hij weet inmiddels dat hij voor

historische informatie over Noord bij
ons moet zijn. Daarnaast komen er veel
studenten van universiteiten en hoge-
scholen, zeker nu Noord zo in de belang-
stelling staat. En natuurlijk zijn er de
mensen die komen om jeugdherinnerin-
gen op te halen en hun kinderen en
kleinkinderen foto's te laten zien van
waar ze zijn opgegroeid. Bezoekers vin-
den hier makkelijk iets terug van hun
eigen geschiedenis.”

Nieuwe aanwinsten
“Medewerkers zijn altijd geïnteresseerd
in nieuwe aanwinsten voor het archief”,
vertelt vrijwilliger Henk Wilkens. “Zo
kregen we een keer een pers aangeboden
van de joodse familie Van Leer, een pers
die gebruikt werd voor het sluiten van
vaten. Iets te groot voor ons archief, maar
de kunstenaar André Volten kon er wel
wat mee. Als we er zelf niets mee kun-
nen, zoeken we een andere oplossing. In-
middels staat de pers als industrieel
monument aan de tt Vasumweg. Gooi
nooit zomaar iets weg, laat het eerst aan

ons zien! Het is niet zo dat we hele speci-
fieke dingen missen, maar veel dingen
hebben natuurlijk historische waarde.
Van de archieven van het buurthuiswerk
en scholen tot doop- en begrafenisregis-
ters: alles is welkom!”

Het Historisch Centrum Amsterdam-
Noord is gevestigd aan de Johan Van
Hasseltweg 32b. Het documentatiecen-
trum is geopend op maandag (13.00-
17.00 uur), dinsdag (10.00-17.00 uur),
woensdag (10.00-12.00 uur) donderdag
(20.00-23.00 uur) en op afspraak. Meer
weten? Kijk op www.historischcentrum-
amsterdamnoord.nl.

Expositie
Het Historisch Centrum viert zijn der-
tigjarig jubileum met een speciale foto-
tentoonstelling. De expositie toont het
ontstaan, de huisvesting, vriendendagen,
tentoonstellingen en andere activiteiten
van de afgelopen dertig jaar. De expositie
is te zien in het stadsdeelhuis (Buikslo-
termeerplein 2000) tot en met 31 maart.

Wil Sartorius: "Belangrijk dat mensen zich bewust worden van de waarde van geschiedenis." | Foto Alphons Nieuwenhuis

De schatten van Noord
In de archieven van het Historisch
Centrum Amsterdam-Noord liggen
vele schatten verborgen. Drie van
deze schatten hebben Wil en Henk
voor de gelegenheid even tevoor-
schijn gehaald.

Het Cleyndert-archief
De familie Cleyndert had in de ne-
gentiende eeuw een bloeiende
graanhandel in pakhuis Het Veem
op de Nieuwendammerdijk. Ook
bezat de bekende Noordse familie
een groot aantal huizen op de dijk.
Een van de familieleden had al
vroeg een camera en een donkere
kamer en zijn foto’s bieden een
unieke kijk in het familieleven van
begin twintigste eeuw.

Het schriftje van Daan de Jongh
De voetballers van de Volewijckers
werden in 1944 kampioen van Ne-
derland. De club speelde zijn wed-
strijden toen nog op het Mosveld.
Eerste-elftalspeler Daan de Jongh
noteerde in een schriftje heel se-
cuur alle uitslagen, opstellingen en
wedstrijdverslagen. Ook de foto’s
geven een mooi beeld van een be-
langrijk deel van de Noordse ge-
schiedenis.

De plakboeken van Joop Keizer
Joop Keizer (1941) groeide op in
het Blauwe Zand (Tuindorp Buiks-
loot). Al op jonge leeftijd begon hij
te trainen in het Vliegenbos. Hij
ontwikkelde zich tot een bekende
lange-afstandsloper, triataleet en
ultraloper, die tot op hoge leeftijd
wedstrijden bleef lopen. Zijn per-
soonlijk archief is een bijzondere
weerslag van zijn rijke carrière.

In de archieven liggen vele schatten verborgen | Foto Alphons Nieuwenhuis
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Vernieuwd in Noord

Volop ontwikkelingen in nieuw centrumgebied

5vragen aan Coby van Berkum, voorzitter dagelijks bestuur

1. Wat valt er eigenlijk allemaal onder
Centrum Amsterdam-Noord?
“Het Buikslotermeerplein, het Stati-
onsgebied, Elzenhagen Noord en 
Zuid én het Noorderkwartier. De afge-
lopen jaren hebben de plannen onder
invloed van de crisis deels stilgelegen.

Gelukkig wordt nu weer volop gewerkt,
ook aan nieuwe plannen. In Elzenhagen
Noord is ruim de helft van de 616 
woningen opgeleverd. Het is een prach-
tige woonwijk en met de brede school
Elzenhagen echt een aanwinst voor
Noord.”

2. Wat gaat er de komende jaren verder
nog gebeuren?
"Momenteel wordt onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden voor ontwikke-
lingen en vernieuwing van winkelcen-
trum Boven ’t Y, inclusief de bouw van
woningen aan de westkant van het
Buikslotermeerplein. De gemeente
heeft Elzenhagen Zuid aangewezen als
locatie waarvoor nieuwe plannen
mogen worden gemaakt. Op termijn
komen daar minimaal 500 woningen.
Alles natuurlijk in samenspraak met
omwonenden en huidige gebruikers
van het sportpark. Eind 2015 begint de
verkoop van woningen in het Noorder-
kwartier: een kleine nieuwe woonwijk
tussen de Cleyndertweg en de Nieuwe
Leeuwarderweg, deels met zelfbouwka-
vels. Dit voorjaar vindt de inspraak
plaats en is er een informatiemarkt voor
belangstellenden.”

3. Welke rol speelt de Noord-Zuidlijn in
alle ontwikkelingen?
“De Noord-Zuidlijn is van groot belang
voor het gebied. Station Noord wordt
een belangrijk OV-knooppunt, met een
nieuw busstation voor het streekver-
voer en een P+R parkeerplaats met vier-
honderd plekken. Als eind 2017 de
Noord-Zuidlijn gaat rijden, ben je in
een paar minuten op Amsterdam Cen-

traal en andersom. Meer Amsterdam-
mers kunnen dan profiteren van alle
voorzieningen in het centrumgebied,
zoals het gemoderniseerde winkelcen-
trum en de nieuwe bioscoop. Voor de
bewoners van Noord liggen er deels al
nieuwe fietspaden en werkt het stads-
deel de komende jaren verder aan het
versterken van de oost-westverbin-
ding.” 

4. Wordt er ook nog gebouwd rond het
station?
“Als de metro straks rijdt, sta je na 
twee haltes midden in het centrum van
Amsterdam. Daarmee is het stations-
gebied een heel aantrekkelijk gebied 
om je te vestigen. Verschillende 
marktpartijen hebben al plannen voor
een hotel, studentenwoningen, een
woontoren en koopwoningen in de
vrije sector.” 

5. Hoe belangrijk is het centrumgebied
voor Amsterdam-Noord?
“Heel belangrijk! Het is geografisch ge-
zien het middelpunt van Noord. Dit ge-
bied verdient een kloppend hart met
een modern winkelcentrum, goede
voorzieningen, woningen en een vol-
waardig station. De gemeente werkt
samen met bewoners en andere partijen
om er iets moois van te maken!”

Coby van Berkum, met op de achtergrond de overkapping van het toekomstige station Noord
Foto Edwin van Eis

Archeologie

5
Jerzy Gawronski (links): ‘Archeologen lezen het boek der aarde’ | Foto Edwin van Eis

vragen aan Stadsarcheoloog Jerzy Gawronski
In december 2014 opende in het Allard Piersonmuseum de eerste 
ArcheoHotspot van Nederland. Een plek waar de tastbare geschiedenis
van Amsterdam centraal staat. Jerzy Gawronski is stadsarcheoloog en
vertelt over het belang van archeologie.

1. Wat is het belang van archeologie?
“Wij leven op onze geschiedenis. 
Amsterdam is een stad die door mensen
is gebouwd, op een ondergrond die daar
eigenlijk helemaal niet voor geschikt
was. De stad is gebouwd op afval om er-
voor te zorgen dat de gebouwen niet zou-
den verzakken. Die spullen vinden wij
bij opgravingen op plekken waar bouw-
projecten van start gaan. Daarmee leggen
we de geschiedenis van Amsterdam vast

op basis van tastbare overblijfselen. Hier-
mee kunnen we parallellen trekken tus-
sen het heden en het verleden. Want het
heden en de toekomst bestaan bij de gra-
tie van het verleden.” 

2. Wat leert het ons over Amsterdam?
“We leren wat mensen aten op basis van
bijvoorbeeld etensresten die zijn gevon-
den in de opgegraven beerput van mu-
seum Ons’ Lieve Heer op Solder. In dit
specifieke geval is er een pruimendes-
kundige geweest die aan de pitten precies
kon zien welke pruimensoorten er in die
tijd werden gegeten. In bredere zin geeft
archeologie een beeld van de positie die
Amsterdam door de eeuwen heen in de

wereldgeschiedenis heeft ingenomen.
Het feit dat we een handelsstad zijn blijkt
uit de vele internationale vondsten die
we hier hebben gedaan én de Amster-
damse spullen die elders in de wereld
zijn opgegraven.”

3. Wat is vondst der vondsten?
“Archeologie gaat niet om de vondst van
dat ene waardevolle object. Dat is waarde-
loos zonder context. Het gaat om het de
kennis die we opdoen uit een verzameling
objecten uit een bepaalde periode. De
grootste schatten glimmen niet, het zijn
vaak onooglijke scherfjes, maar die geven
dan wel net de ontbrekende informatie, de
ontbrekende puzzelstukjes.”

4. Wat maakt archeologie zo leuk? 
“Het is de geschiedenis van het echte
leven, gebaseerd op echte spullen. Dat
maakt het veel levendiger dan bijvoor-
beeld een geschiedenisboek. De vondsten
vertellen zelf het verhaal. Archeo logen
lezen het boek der aarde. Elke laag onder
de stad is een bladzijde in onze geschiede-
nis. In de ArcheoHotspot kunnen men-
sen hier zelf onderdeel van worden.” 

5. Wat is de ArcheoHotspot? 
“Archeologie leert ons iets over onze stad
en over onszelf. Het vertelt ons wie wij
zijn en waar we vandaan komen. In de Ar-
cheoHotspot is het mogelijk om zelf deel
uit te maken van de beschrijving van de
geschiedenis van Amsterdam en meer te
leren over het werk van archeologen. De
vondsten uit de beerput van Ons’ Lieve
Heer op Solder kunnen bezoekers zelf sor-
teren. Overigens zijn we van plan om ook
elders in de stad Hotspots op te zetten.”

De ArcheoHotspot is een samenwerking
tussen het Allard Pierson Museum (Uni-
versiteit van Amsterdam) en Monumen-
ten en Archeologie van de Gemeente.
Het is gratis toegankelijk. 
Meer informatie vindt u op:
www.archeohotspots.nl 
www.amsterdam.nl/erfgoed

De geschiedenis van het echte leven
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Chris ziet Noord

Stadsdeelchroniqueur
Chris Keulemans 

Rond het jaar 1000 trokken de eerste pio-
niers het veenmoeras in dat nu Waterland
heet. Hun boerengehucht noemden ze
Poppendam. Intussen kwamen er bene-
den het IJ steeds meer vissers wonen. Hun
nederzetting, Amsteleredamme, kreeg in
1275 vrijheid van tolrecht. Sindsdien heet
dat het geboortejaar van Amsterdam.
Maar toen bestond Noord dus allang…

Nu de halve wereld Noord ontdekt, kruipt
bij de mensen die er al wat langer wonen
de trots op de lokale geschiedenis om-
hoog. Hier is die trots niet defensief of

potsierlijk, maar gepast bescheiden. Neem
Museum Amsterdam Noord. Dat zit ge-
woon in het oude badhuis van Vogeldorp.
Keurig gerenoveerd door Stadsherstel, dat
wel. De kleine ruitjes zijn intact, maar de
badhokjes zijn weggehaald, zodat er
ruimte ontstond voor de dertig tentoon-
stellingen die er sinds de opening in 2009
hebben plaatsgevonden.

Henk Ras (74), de oprichter, nam vlak
voor Kerst afscheid. De geboren Amster-
dammer, zoon van de portier en de cais-
sière van bioscoop het Rozentheater,

woonde sinds 1968 in Noord. Hij had er
veertig jaar lang een praktijk als psychia-
ter. Pas nadat hij zichzelf op zijn 65ste met
pensioen had gestuurd, rijpte het idee van
een museum. Op een toeristenplatte-
grond stonden wel veertig musea in Am-
sterdam, maar niet één in Noord.

Als een ouderwetse striptekenaar een mu-
seumdirecteur zou schetsen, dan kreeg je
vanzelf Henk Ras: een kleine bolronde
man, klassiek gekleed, met een blik die
opflakkert achter zijn brillenglazen wan-

neer hij zich al verheugt op zijn volgende
grapje. Hij spreekt een aangenaam plech-
tig Nederlands, en hij weet wanneer het
tijd is om te vertrekken. Nu hij is her-
trouwd met een dame in Zuid, woont hij
bij haar “in een bibliotheek met een tuin”.

Afscheid nemen van Noord valt hem
zwaar, maar hij is trots op de tentoonstel-
lingen die hij met de andere gedreven vrij-
willigers heeft gemaakt, over de
walvisvaart vanuit Noord, over kunst uit
de huiskamers in Vogeldorp, over trou-
wen in Noord - waarbij geliefden zich ter
plekke voor één dag in de echt mochten
verbinden. En hij was het die noteerde, in
'Een kleine geschiedenis van Amsterdam-
Noord’, dat Noord er eerder was dan Am-
sterdam. 

Bij zijn afscheid zei Henk Ras: “Kennis en
inzicht vergaren kan alleen als het vooraf-
gaande ook bekend wordt. Daarom blijft
het de moeite waard om Museum Am-
sterdam Noord te bezoeken: nu staat er
een tentoonstelling over de oude en
nieuwe plannen voor bruggen over het IJ.
Geschiedenis en toekomst ineen. Zoals
het een echt museum betaamt.”

# 5 Noord was er eerder dan Amsterdam

Directeur Henk Ras neemt afscheid van Museum Amsterdam Noord | Foto Jitske Schols 

Gemeenteraad

Welke historische gebeurtenis heeft het meeste invloed op u gehad?
Wil van Soest (Partij van de Ouderen) 
Eind januari zag ik op tv een uitzending
over 70 jaar bevrijding en toen kwamen
de herinneringen. In 1942 werd mijn
vriendinnetje als Joods meisje met haar
familie onder begeleiding van Duitse sol-
daten weggevoerd. Ik vroeg mijn moeder
waar zij heen gingen. Zij had geen ant-
woord, maar ik zag dat zij erg angstig
was; er waren veel razzia's en Duits ge-
weld. Wij hadden bij ons thuis niet veel
te eten tijdens de oorlog en in de uitzen-
ding zag ik mensen uit vuilnisbakken
eten. Tegenwoordig zijn er voedselban-
ken. In Parijs zijn er mensen vermoord
omdat zij Joods zijn. Dit heeft voor mij
de oorlog weer dichter bij gebracht. Leren
we dan nooit van 70 jaar bevrijding? Er is
toch wereldwijd afgesproken ‘dit nooit
meer’?
Na de oorlog kregen we kledingbonnen.
Er werd gestigmatiseerd, je kon zien wie
de arme mensen uit de buurt waren. Nu
delen we weer kledingbonnen uit. Ik
schaam mij dat dit moet in een van de
rijkste landen van de wereld en ik hoop
te kunnen bijdragen aan een betere we-
reld zonder oorlog en armoede.

Vraag De geschiedenis bestaat niet alleen uit feitelijke verslagen van het verleden, het is vooral ook de persoonlijke beleving
waardoor gebeurtenissen waarde krijgen en ons bijblijven. Aan twee leden van de raad legden we de volgende vraag voor:

Emre Ünver (Partij van de Arbeid)
Op 2 november 2004  werd Theo van
Gogh vermoordt. Zijn stem was ons ont-
nomen en die avond voegden wij op de
Dam onze stem bij het lawaai van en voor
Theo. De pijn en woede waren voelbaar.
Er waren mensen die hier niet mee om
wisten te gaan en in hun terechte woede
onterecht zochten naar een zondebok. De
dagen erna werden moskeeën beklad en
verbrandt. Ik werd hier angstig van, wat
zou deze afschuwelijke daad  betekenen
voor onze vrijheid, onze manier van
leven en dus mijn Amsterdam. Het
bracht mij dichter tot de politiek. Ik wilde
de dreigende ontwrichting van onze sa-
menleving tegengaan en bijdragen aan
het beschermen van onze manier van
leven, onze vrijheid. 
8 Januari jongsleden kwamen die gevoe-
lens van angst weer terug, bij het protest
over de aanslagen in Parijs. De angst werd
mij ontnomen door die duizenden men-
sen die in al hun verscheidenheid daar
één waren. Iedereen stond pal voor en
naast elkaar. Dit was, is en blijft mijn
Amsterdam.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. Eén keer in de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Amsterdammers kunnen dan bepalen wie
namens hen in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente vast en controleert de uitvoering
daarvan door het college van burgemeester en wethouders. Zie www.amsterdam.n/gemeenteraad  voor informatie over de raad, raadscommissies, vergaderdata en
-agenda’s, besluiten en meer. Ook vindt u hier live-uitzendingen van de vergaderingen.
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Geschiedenis op de kaart

Amsterdam groeit en groeit
Onze stad in de jaren 20 van de vorige eeuw. De oude stad wordt groter en groeit uit tot de

huidige moderne wereldstad. Inmiddels bestaat Amsterdam uit zeven stadsdelen die elk hun

eigen geschiedenis hebben. Rond deze kaart ziet u uit elk staddeel een historische foto.

Rembrandt schilderde graag in het landelijke gebied rond
het dorp Sloten. Het dorp Sloten in Nieuw-West heeft - in-
geklemd door stedelijke bebouwing - zijn dorpse karakter
behouden. Proef de sfeer van weleer. Wandel door de
dorpsstraat (nu Sloterweg geheten), sta stil bij het dorps-
plein met de pomp. Geniet van het uitzicht op de Sloter-
kerk zoals die ook door Rembrandt is getekend.

Rembrandt was hier

Waar is Buitenveldert op deze kaart? Net als sommige
andere wijken van Amsterdam, is Buitenveldert nog vrij
jong. De tuinstad Buitenveldert is na de Tweede We-
reldoorlog aangelegd, en is pas 57 jaar oud. Op deze
foto, uit 1966, ziet u het Gijsbrecht van Aemstelpark in
wording. Toen nog kaal, maar nu is het een prachtig
groen wandelpark met veel grasvelden.

Tuinstad in aanbouw

In 1968 rukte de woningbouw op in ‘de Bijlmer’. In de
tijd dat deze kaart werd getekend, bestond de Bijlmer
nog uitsluitend uit land en water. Nadat de boerenfami-
lies in de jaren zestig waren uitgekocht, verdween de
geschiedenis onder een metersdikke laag bouwzand.
Daarop verrees de grootste wijk die in Nederland ooit
vanaf de tekentafel werd gebouwd.

Land en water

Foto Stadsarchief Amsterdam Foto Ruud Hoff
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Groei en dynamiek
Op deze prachtige kaart uit 1920-1921,
gemaakt door de Dienst der Publieke
Werken, zien we de oude stad explode-
ren. Amsterdam wordt veel groter en
heeft ambitieuze plannen voor nieuwe
stadswijken. De stad in 1920: grachten-
gordel, de 19e-eeuwse wijken en een
stuk Noord, is rood gekleurd. De ge-
plande wijken West en Nieuw-Zuid zijn
roze, met de geplande straten geel.
Nieuw-West en Zuidoost werden pas
decennia later gebouwd en staan
daarom niet op deze kaart. 

Centrum van de wereldhandel

De kaart toont een belangrijke fase van de stads-
ontwikkeling. Amsterdam verandert van een be-
trekkelijk kleine stad in een grotere, moderne
wereldstad. De stad ontstond in de 13e eeuw als
een lintdorp aan weerszijden van de Amstel. Veel
later, na 1585, werd Amsterdam een centrum
van de wereldhandel. De rijkdom en macht die
dat bracht drukten zich uit in de bouw van de
schitterende grachtengordel. Op deze kaart be-
slaat die halve cirkel ongeveer de helft van de
gebouwde stad. 

Industriële revolutie

Toen de industriële revolutie eindelijk de stad
bereikte, groeide de bevolking weer en dat
leidde tot de bouw van de 19e-eeuwse wijken.
Die zijn ook in rood getekend. Links ziet u het
Vondelpark en verder naar noord/west de Kost-
verlorenvaart als grens van de bebouwing.
Rechtsonder staat de nog vrijwel lege Water-
graafsmeer. 

Moderne stad

Als reactie op de matige 19e-eeuwse wijken
maakte de gemeente twee ambitieuze plannen
die hier in geel getekend zijn: links Plan West
met het Erasmuspark. Te zien zijn het geplande
Surinameplein en de Hoofdweg. 
En onderaan ziet u Plan Zuid, dat loopt van de
Amstel tot het Olympisch Stadion. De Vrijheids-
laan splitst zich in de Rooseveltlaan en de Chur-
chilllaan, die weer overgaat in de Apollolaan. 
Het oudste stuk Watergraafsmeer is gebouwd
en ook de huidige Nieuwe Oosterbegraafplaats
is er al. 
De geplande wijken werden de daarop volgende
twintig jaar gebouwd en daarmee werd Amster-
dam een moderne wereldstad. De ontwikkeling
van de 'gordel 20-40' is mooi te zien op de kaart. 

Grotendeels gebouwd in de 20e eeuw

Na de Tweede Wereldoorlog werd het groot-
schalige Algemeen Uitbreidingsplan uit 1934 uit-
gevoerd. Zo kwamen Nieuw-West en
Buitenveldert bij de stad. Vervolgens werd de
Bijlmer aangelegd, met veel hoogbouw. Al dat
grondgebied staat niet op deze kaart. Het over-
grote deel van het huidige Amsterdam ontstond
dus in de vorige eeuw.

Langs de lommerrijke Middenweg lagen buitenverblij-
ven van rijke kooplui, lusthoven, pleziertuinen en herber-
gen. De ‘Amstel-landsen Hemel’ volgens dichter J. van
Born (1642). Tweede Pinksterdag was voor veel Amster-
dammers een dag voor feest, dronkenschap en vrijages
in die tuinen. Velen sliepen hun roes buiten uit omdat de
Muiderpoort stadspoort (bij Artis) ’s nachts dicht was.

Lusthoven in de Watergraafsmeer

Het Damrak vanaf Centraal Station in 1894. In de verte
de torens van de Zuiderkerk en de Oude Kerk. Oor-
spronkelijk vormde het Damrak (een rak is een recht
stuk vaart) een deel van rivier de Amstel tussen de
Dam en het IJ. Hier lag ook de oude haven. In 1845 en
in 1883 werden de zuidelijke delen van het Damrak ge-
dempt.

Damrak

De Hoofdweg maakt deel uit van Plan West, dat op
de kaart al is getekend, maar nog niet gebouwd. 
De foto is dan ook van zes jaar later, uit 1927. 
We zien de Hoofdweg richting Jan van Galenstraat.
De ongelofelijke lange gevelwand is ontworpen
door architect Wijdeveld.

Hoofdweg in aanbouw

Het Meerpad in Nieuwendam was één van de straten
die in 1916 volledig blank kwamen te staan tijdens een
grote overstroming. Ook grote delen van Waterland
verdwenen in de nacht van 13 op 14 januari onder
water vanwege het doorbreken van de Waterlandse
Zeedijk. De watersnood wordt volgend jaar herdacht
met onder meer een expositie en een jubileumboek.

Watersnood

De kaart is van het Stadsarchief Amsterdam

Hij werd gepubliceerd in Kaarten van 
Amsterdam 1866|2012, Marc Hameleers, 
Uitgeverij Thoth/Stadsarchief Amsterdam, 2013.

www.stadsarchief.amsterdam.nl

Foto Stadsarchief Amsterdam

Foto Stadsarchief Amsterdam

Foto Stadsarchief Amsterdam

Foto Historisch Centrum Amsterdam-Noord
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Voor of tegen?

Nieuw winkelcentrum voor oud Noord

‘Met zo’n winkelcentrum 
trek je nieuwe mensen’

De voorbereidingen voor het nieuwe wijkwinkelcentrum Mosveld zijn in volle
gang. Op de zandvlakte verrijzen twee grote gebouwen die plaats bieden aan
twintig winkels en ruim vijftig woningen. Oplevering: zomer 2016. Winkelier
Nick Bos is er blij mee, bewoner Jos de Rooij is iets minder enthousiast.

“Ik vind de plannen voor het nieuwe
winkelcentrum helemaal goed. Ze zullen
wel onderzocht hebben dat er genoeg
vraag naar is. Met zo’n winkelcentrum
trek je nieuwe mensen en vooral ook de
bewoners van Overhoeks. Ik begrijp dat
veel van die Overhoekers nu nog vaak de
pont nemen en de stad in gaan om inko-
pen te doen. Straks kunnen ze voor al
hun dagelijkse boodschappen terecht in
hun eigen buurt. Dat is natuurlijk ook de
bedoeling van het nieuwe winkelcen-
trum. Mijn slagerij/broodjeszaak zit
straks vlakbij het winkelcentrum. Of dat
invloed zal hebben op mijn omzet weet
ik nog niet, maar er komen natuurlijk wel
meer passanten. Zoals ik zelf altijd zeg:
als het buiten regent, druppelt het bij
mij. Voor de buurt verandert er in mijn
ogen niet eens zo heel veel. De markt
maakt plaats voor winkels. Ook de buurt-
bewoners kunnen hier dus terecht voor
hun dagelijkse benodigdheden. De buurt
krijgt met het winkelcentrum wel een

opwaardering. Het enige waar ik vraagte-
kens bij zet, is de komst van twee grote
supermarkten. Je hebt in de buurt al de
Dirk van den Broek en sinds kort ook de
Jumbo Foodmarkt. De Albert Heijn
komt terug op het Mosveld, wordt twee
keer zo groot en dan willen ze daar ook
nog een Deen neerzetten. Het lijkt mij
dat die elkaar een beetje wegconcurreren.
Het gebied is in mijn ogen echt te klein
voor twee grote supermarkten. Dat is iets
te veel van het goede. Ik heb verder geen
speciale wensen voor nieuwe winkels.
Wat ik zeg: ik verwacht niet direct extra
omzet, wel dat er wat meer loop in de
straat komt. In dat opzicht zou het wel
goed zijn als er in het nieuwe winkelcen-
trum een gevarieerd aanbod aan winkels
komt.”

Nick Bos, winkelier Van der Pekstraat

“Ik ben niet blij met de komst van het
nieuwe winkelcentrum. In de eerste
plaats ben ik van mening dat de bewo-
ners onvoldoende bereikt en gehoord
zijn over de plannen. En als ze wel ge-
hoord zijn, is er te weinig gedaan met de
inbreng van de buurt. De nieuwe bouw-
sels contrasteren gigantisch met de be-
staande huizen, en je krijgt dus hetzelfde
effect als met die zwarte blokkendozen in
de Vogelbuurt. Alsof de buurt in tweeën
gedeeld wordt. Ik denk bovendien dat de
economische mogelijkheden van winkels
op deze plek onvoldoende zijn onder-
zocht. Mede door de verschuiving naar
internet zie je dat winkelcentra op veel
plaatsen achteruit hollen, ook in Noord.
Ze hadden veel beter aan de bewoners
van de Van der Pekbuurt kunnen vragen
waar zij behoefte aan hebben. Als je deze
achterstandsbuurt een impuls wilt
geven, kun je er waarschijnlijk beter voor
kiezen om de tarieven te verlagen of de
woningen op te knappen. En de geplande

dure koopwoningen vervangen door so-
ciale woningbouw. Wat ik verder erg
vind, is dat het oorlogsmonument voor
de tweede keer verplaatst moet worden,
net als in 1963. Als het gerestaureerd is,
komt het tijdelijk bij de hoek Kamperfoe-
lieweg-Sneeuwbalstraat te staan. Geluk-
kig wordt het door de restaurateur uit
Delft teruggebracht in oude staat. Maar
op de nieuwe plek op het Mosveld is er
straks veel minder ruimte voor een goede
herdenking, vooral door de komst van
dat tweede gebouw, aan de kant van de
oprit. Ook voor bankjes rondom het mo-
nument is geen plaats. Het hart van de
buurt zijn we kwijt. Ik pleit er daarom
nog steeds voor om dat tweede gebouw
te schrappen of te verplaatsen. Zodat er
op het plein voldoende ruimte blijft om
activiteiten voor de buurt te organiseren
zoals de herdenking. Deze buurt verdient
een hart.”

Jos de Rooij, Van der Pekbuurt

Foto Jitske Schols

‘Het hart van de buurt 
zijn we kwijt’

Foto Jitske Schols
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De Fietsrepubliek Voor fietsers is het nooit beter geweest dan nu,
betoogt Pete Jordan. Hij schreef hét standaardwerk over fietsstad
Amsterdam: ‘De Fietsrepubliek’. Ook zijn fietsers veel braver dan wij
denken volgens Jordan. “We hechten aan het imago van de anarchis-
tische fietser, dat hoort bij onze stad. Maar ook dat is steeds meer
imago dan waarheid.” Pete Jordan vertelt hoe de fiets zo populair
werd in Amsterdam.

Geschiedenis op wielen

‘Fietsen is gewoon
een groot succes’

Vanaf de jaren twintig werd Amsterdam
een echte fietsstad. Door de inflatie in
Duitsland waren Duitse fietsen toen goed-
koop. En ondertussen werd de tram steeds
duurder. Het fietsgebruik nam in enkele
jaren grote proporties aan, en aan het eind
van de jaren twintig was ook de productie
van fietsen helemaal Nederlands. 

Provo's en het witte fietsenplan
Toeristen uit die tijd verwonderden zich,
net als nu, over de grote hoeveelheid fiet-
sers op straat. Jordan: “Wethouder Floor
Wibaut klaagde dat door het toedoen van
fietsers wel vijf tramlijnen moesten wor-
den opgeheven. In die tijd was de ge-
meente helemaal niet bezig met
voorzieningen voor deze grote groep fiet-
sers, integendeel. Het was tot aan de
jaren zeventig zo dat linkse politici zich
hard maakten voor het openbaar vervoer
en rechtse politici voor de auto. Fietsers
waren anarchisten, waaghalzen. De pro-
vo’s waren de eersten die voor fietsers
opkwamen. Het beroemde wittefietsen-
plan werd dan ook afgeserveerd in de ge-
meenteraad in 1967.”

‘Over twintig jaar rijdt niemand meer op
de fiets’
Pas in de jaren zeventig kwamen fietsers
met demonstraties op voor hun rechten
en kwam er echt aandacht voor de fiets in

de stad. Jordan illustreert het met een
voorbeeld. “Voor de oorlog werd de IJ-
tunnel ontworpen met een buis voor
voetgangers en fietsers. Bij de aanleg na
de oorlog kwam die buis er uiteindelijk
niet. Burgemeester Van Hall zei bij de be-
sluitvorming in de jaren vijftig op een
vraag over het ontbreken van deze ver-
binding: “Over twintig jaar rijdt er nie-
mand meer op een fiets in Amsterdam.”

Parkeren op het Leidseplein 
“We kijken nu naar de jaren zestig met
een idyllische blik: de hippiejaren. Vroe-
ger was alles beter, dat is magisch denken
en van alle tijden. Vanuit de fietser gezien
was het toen vreselijk! In de jaren zestig
stonden en reden overal auto’s, die veel
vervuilender waren dan nu. Denk je eens
in: het Rembrandtplein en Leidseplein
vól met geparkeerde auto’s. Er waren
geen fietspaden. En het aantal verkeers-
doden lag veel hoger. Fietspaden kwa-
men pas in de jaren tachtig. Toen werden
ook nieuwe fietsverbindingen aangelegd.
Dat vertel ik buitenlandse bezoekers ook
altijd, die denken ‘dit krijgen we in onze
stad nooit voor elkaar’. Maar hier in Am-
sterdam zijn we ook pas 35 jaar bezig met
de stad inrichten voor de fietser. In die
zin kun je eigenlijk als fietser nu je geluk
niet op: het is nog nooit zo goed geweest.
Er zijn nog nooit zoveel fietsenrekken,

Fietsers waren 
anarchisten, 
waaghalzen

zoveel fietspaden en zulke goede fiets-
voorzieningen geweest.”

Klagen hoort bij Amsterdam
Waarom wordt er dan zoveel geklaagd?
Door fietsers, maar ook over fietsers? “Ik
heb dezelfde brieven in oude kranten ge-
lezen. In de jaren dertig, vijftig, zeventig,
kortom eigenlijk altijd, werden er inge-
zonden brieven geschreven over roeke-
loze fietsers. Het imago van fietsers is
anarchistisch, een beetje wild. En stie-
kem willen we dat graag zien, we zijn er
óók trots op. Want als je goed kijkt dan

zie je dat fietsers zich voor 90% aan de re-
gels houden. Meer dan ooit zelfs. Dat kla-
gen over fietsers, dat is deels cultuur.
Steeds meer mensen zijn gaan fietsen en
niet voor niks: fietsen is gewoon een
groot succes.”

Parkeren Reizigers bij station Muider-
poort werden eind januari getrakteerd
op warme chocolademelk en een warme
muts. Aanleiding: met 700 extra fiet-
senrekken en nieuw ingerichte open-
bare ruimte is er, in elk geval voorlopig,
voldoende ruimte voor fietsen bij het

Muiderpoortstation. Ook bij station Le-
lylaan en bij station Science Park komen
dit jaar nog extra fietsenrekken. Met de
rekken bij Muiderpoort ligt het totaal
op 5.500 extra rekken sinds 2012 bij
knelpunten. In 2020 moeten dit er
40.000 zijn.

Nieuw Fietsers uit de oostelijke binnen-
stad die naar het Centraal Station of naar
Noord moeten, hebben nu een nieuwe
route langs Nemo. Bij de brug tegenover
het Scheepvaartmuseum rechtsaf en ver-
volgens langs de oostkant van Nemo

kunt u nu om het wetenschapsmuseum
heen fietsen. Door de aanleg van twee
hellingbanen kunt u via de bestaande
bruggen naar het Oosterdokseiland fiet-
sen en vandaar naar het Centraal Station
of de pont.

Plek in het rek bij Muiderpoort Fietsroute langs Nemo

Foto’s De fietsdoorgang tussen de Go-
vert Flinckstraat en de Albert Cuypstraat
is na maandenlange afsluiting weer in ge-
bruik. Door de verlichte foto’s aan de
wanden, van fotografen Wyne van Veen
en Tessa Posthuma de Boer, lijkt de on-

derdoorgang ruimer. Op de Ferdinand
Bolstraat tussen de Ceintuurbaan en de
Albert Cuypstraat ligt een nieuw breed
fietspad. Deze inrichting blijft tot aan de
aanleg van de Rode Loper.

Betere fietsroutes in De Pijp

Pete Jordan, fervent fietsliefhebber,
kwam in 2002 uit de Verenigde Staten
naar Amsterdam en besloot te blijven.
Hij schrijft over fietsen en geeft rond-
leidingen. www.defietsrepubliek.nl.

Pete Jordan: “Als je goed kijkt
dan zie je dat fietsers zich voor
90% aan de regels houden. Meer
dan ooit zelfs. Dat klagen over
fietsers, dat is deels cultuur.”
Foto Janna Koops

Meer informatie over over fietsen in Amsterdam: www.amsterdam.nl/fiets
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Stadspas
Aanbiedingen maart

■ Data en aanvangstijden: 3 t/m 14 maart di t/m vr om 20.00 uur, za en zo om 14.00 en 20.00 uur
■ Prijs: 5de rang € 10, 4de rang € 14 of 3de rang € 24 met de maartbon. Met de Stadspas €10

korting (normale prijs 5de rang € 29, 4de rang € 39 of 3de rang € 49)
■ Let op: prijzen zijn exclusief € 3,40 reserveringskosten per kaartje 
■ Kaartverkoop: tegen inlevering van de maartbon bij alle Primera winkels in Amsterdam of vanaf

1,5 uur voor aanvang van de voorstelling aan de kassa van het RAI Theater
■ Adres: Het RAI Theater, Europaplein
■ Meer info: www.raitheater.nl of www.primera.nl

■ Data en aanvangstijden: za 14 maart om 20.30
uur (première) en zo 15 maart om 14.30 en 
20.30 uur

■ Prijs: € 3 met de maartbon (normale prijs € 15) 
■ Reserveren: 020 553 5100
■ Kaartverkoop: aan de kassa
■ Adres: Kleine Gartmanplantsoen 10
■ Meer info: www.debalie.nl of www.juliusleeft.nl

Met de maartbon vanaf € 10

Met de maartbon € 3

Met Stadspas naar Porgy and
Bess in het RAI Theater
Porgy and Bess verhaalt over de intense
liefde tussen de invalide bedelaar Porgy
en de mooie, maar grillige Bess. Het is
een kleurrijk, bewogen en groots theater-
epos dat je tot op het bot raakt. Met
prachtige songs als “Summertime” en 
“I Got Plenty of Nothing”, die grote klas-
siekers zijn geworden. Een volksopera in
optima forma met moord en doodslag,
maar bovenal met als basis de liefde.

Saida, Caribische
theatermonoloog, 
in de Balie
Paulette Smit speelt Saida, een Caribische vrouw die
zich tegenover de rechter moet verantwoorden over de
onopgehelderde dood van haar man Rudy Paloma.
Rudy is haar grote liefde, maar Saida had hem nooit al-
leen voor zichzelf. Dat lot deelt ze met vele andere vrou-
wen maar maakt het niet minder lastig.
Hoe werkt dat? Wat doe je eraan? En hoe ga je ermee
om? Regie: John Leerdam.

Vier 5 mei met een
vrijheidsmaaltijd
in eigen straat
Op 5 mei viert Amsterdam zijn 70 jaar bevrijding, en
ook jij kunt hieraan meedoen! StreetDinners is op zoek
naar 70 straten die samen met ons op deze memorabele
dag gaan eten in de openlucht, verhalen delen en
toasten op de vrijheid. Wij zoeken buurtbewoners die
bereid zijn samen gerechten klaar te maken en andere
buren te enthousiasmeren bij hen aan tafel aan te schui-
ven. Doe mee met buren, familie en vrienden en meld
jouw straat aan via www.streetdinners.org

Cobra veroorzaakte in Nederland een revolutie; een
doorbraak in de moderne kunst die tot op de dag van
vandaag doorwerkt. Het Cobra Museum voor Moderne
Kunst zorgt ervoor dat de erfenis van de internationale
Cobra beweging  zichtbaar blijft en in leven gehouden
wordt. Het museum toont voortdurend nieuwe 
tentoonstellingen van moderne en hedendaagse kunst
gebaseerd op de normen en waarden van CoBrA.

■ Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur

■ Prijs: gratis met de Stadspas (normale prijs € 9,50)
■ Kaartverkoop: aan de kassa
■ Adres: Sandbergpleintje 1, Amstelveen
■ Meer info: www.cobra-museum.nl

■ Data en aanvangstijd: vr 20 en za 21 maart om
20.00 uur 

■ Prijs: € 2,50 met de maartbon, met de Stadspas
€ 17,50 (normale prijs € 19) 

■ Reserveren: via 020 632 6265 of 06 2434 8757
■ Kaartverkoop: voor aanvang van de voorstelling
■ Adres: Sporthal Diemen, Prins Bernhardlaan 2,

Diemen 
■ Meer info: 06 2434 8757of www.edog.nl

■ Actie : 1 t/m 31 maart
■ Prijs:  € 2 tegen inlevering van de maartbon (normale prijs € 10)
■ Kaartverkoop: aan de kassa of via 020 676 8700
■ Adres: Ceintuurbaan 338
■ Meer info: kijk voor het hele filmaanbod op www.rialtofilm.nl

Voor € 2 naar de film in Rialto
In maart gaan er weer vijf prachtige films in première in filmtheater 
Rialto in het hartje van de Pijp. Van het ingrijpende Franse drama 
Timbuktu tot de dromerige en liefdevolle Italiaanse film Le Meraviglie.
Ook zijn er twee must-see klassiekers te zien deze maand: Jules et Jim
van François Truffaut en La dolce vita van de Italiaanse meestercineast
Federico Fellini. Napraten kan natuurlijk altijd in Rialto’s gezellige café.

Met de maartbon € 2

Met de Stadspas gratis

Met de maartbon € 2,50

EDOG speelt 
Ja zuster, Nee zuster
Zuster Klivia runt een rusthuis met bewoners van allerlei
pluimages. Ze is achter met de huur en de boze buurman
dreigt iedereen op straat te zetten, maar uiteindelijk loopt
alles goed af en mogen de bewoners in het huis blijven
wonen. Het oorspronkelijke verhaal is geschreven door
Annie M.G. Schmidt met muziek van Harry Bannink.

Foto J. Koopmanschap

Foto Luciano Romano

Stadspas, Postbus 1650, 1000 BR Amsterdam
Telefoon: 251 8251 (van 8.30 - 17.00 uur)

Aan deze informatie kunnen geen rechten 
ontleend worden. Wijzigingen voorbehouden.

Met Stadspas naar het Cobra Museum in Amstelveen
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Stadspas
Aanbiedingen maart

■ Datum en aanvangstijd: zo 29 maart om 11.00 uur
■ Prijs: € 2 met de maartbon, € 13,50 met de Stadspas (normale prijs € 16)
■ Reserveren: kassa@bijlmerparktheater.nl of 020 311 3930
■ Kaartverkoop: kassa geopend van ma t/m vr 9.30-18.00 uur. Op zaterdag en

zondag 1 uur voor aanvang van de voorstelling. Nu ook online tickets te
koop met de Stadspas! Stadspasbon inleveren aan de kassa

■ Adres: Anton de Komplein 240
■ Meer info: www.bijlmerparktheater.nl

Hulp voor Amsterdammers met 
een laag inkomen
Voorzieningen De gemeente Amsterdam heeft een aantal voorzienin-

gen voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen.

Eén op de vijf Amsterdammers heeft een inkomen tot 120% van het so-

ciaal minimum en kan gebruik maken van deze voorzieningen.

De jeugd heeft de toekomst
De gemeente Amsterdam vindt dat kin-
deren zoveel mogelijk gelijke kansen
moeten hebben. Als uw kind naar de
middelbare school gaat, kunt u bijvoor-
beeld een gratis laptop aanvragen. Uw
kind moet van tevoren wel meedoen aan
een computercursus. Daarna kunt u de
laptop ophalen, én krijgt u een vergoe-
ding van €200,- voor het afsluiten van
een internetabonnement. 

Ook bestaat er een scholierenvergoeding
voor kinderen van vier tot en met zeven-
tien jaar. Met de scholierenvergoeding
kunt u de kosten voor schoolspullen en
boeken betalen, maar bijvoorbeeld ook
de contributie voor de sportvereniging
van uw kind, bijles of culturele uitjes. 

Is de scholierenvergoeding niet vol-
doende voor alle kosten voor sporten?
Dan kan een tussenpersoon (bijvoor-
beeld een leerkracht of hulpverlener)
voor u een bijdrage aanvragen bij het

Jeugdsportfonds. Kijk voor meer infor-
matie op de website van het Jeugdsport-
fonds: amsterdam.jeugdsportfonds.nl (u
hoeft geen www voor dit internetadres
te schrijven). 

Korting op ziektekostenverzekering
Voor wie niet veel geld heeft, kan de
maandelijkse premie voor de ziektekos-
tenverzekering een zware last zijn. Maar
het is belangrijk dat u verzekerd bent. De
gemeente Amsterdam heeft afspraken
met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Ach-
mea gemaakt, waardoor u een korting van
7,5% krijgt op de basispolis. Het aanvul-
lende pakket krijgt u gratis of met een kor-
ting van €15,-. Dit hangt af van het pakket
dat u kiest.  Voor 2015 kunt u de zorgver-
zekering niet meer aanvragen. Wanneer u
een aanvraag voor 2016 kunt doen, wordt
binnenkort bekend gemaakt. 

Gratis openbaar vervoer voor ouderen
Ouderen die AOW ontvangen en een
minimuminkomen hebben, kunnen een
OV-abonnement aanvragen. Met dit

abonnement reist u gratis met de trams,
bussen en metro’s van het GVB. Dat kan
in 2015 op alle uren, dus ook tijdens de
spits. 

Stadspas
Ook is er voor alle Amsterdammers met
een laag inkomen de Stadspas, waarmee
u korting krijgt op veel culturele activi-
teiten en sportieve of recreatieve uitjes.
Het hele jaar door kunt u op meer dan
300 adressen terecht met de Stadspas.
Speciale aanbiedingen voor de Stadspas
vindt u elke maand in deze krant.

U kunt in aanmerking komen voor
de voorzieningen als uw inkomen
en vermogen in 2014 niet hoger is
geweest dan: 

Ouder dan 65  jaar en AOW
Gezin € 23.429,-
Alleenstaande ouder € 21.402,-
Alleenstaande € 16.932,-

Jonger dan 65 jaar
Gezin €  23.254,-
Alleenstaande ouder € 22.359,-
Alleenstaande €  17.910,-

Vermogen
Gezin  € 11.700,-
Alleenstaande ouder  € 11.700,-
Alleenstaande  € 5.850,-

Voor sommige regelingen telt het 
inkomen van 2013. Bedragen vindt 
u op www.amsterdam.nl/
voorzieningen.

Informatie over alle voorzieningen en de voorwaarden vindt u op 
www.amsterdam.nl/voorzieningen. U kunt ook telefonisch 
contact opnemen met de afdeling Voorzieningen via 
telefoonnummer 020 251 9626.

Bijlmer Klassiek: Ludwig & Friends
in het Bijlmer Parktheater

Chocoa 2015 in de Beurs van Berlage

Beethoven was niet alleen maar de eeu-
wig chagrijnige componist van de be-
roemde vijfde symfonie. Twee
klarinettisten en hun vrienden van het
Koninklijk Concertgebouworkest laten

Met de maartbon € 2

■ Datum en tijd: vr 20 maart gratis proefles van
14.00-15.30 uur.

■ Start cursus ma 23 maart 11.00-12.00 uur of van
12.00-13.00 uur. Do 26 maart 11.00-12.00 uur. 
Vr 27 maart 11.00-12.00 uur

■ Prijs: € 40 met de Stadspas (normale prijs € 140)
■ Aanmelden en reserveren: 020 614 2402 of

golfbaan87@hetnet.nl 
■ Adres: Golfclub Sloten, Sportpark

Sloten, Sloterweg 1045 
■ Meer info: www.golfbaansloten.nl

Met de Stadspas € 40

zijn luchtige kant horen in het Bijlmer
Parktheater. Zij nemen vrolijke en me-
lancholieke stukken mee die allemaal
geïnspireerd zijn door volksmuziek.

Chocoa is hét evenement rondom goede
cacao en duurzame chocolade. Tijdens
het festival komen liefhebbers om te
leren over de herkomst en te proeven van
de kwaliteit van duurzame chocolade.
Patissiers en chocolaterieën uit binnen-
en buitenland presenteren een keur aan
goede chocolade in vele variaties en exo-
tische smaken, en bieden deze te koop
aan. Er zijn workshops, proeverijen en tal
van andere activiteiten.

Golfen in Sportpark Sloten
Golfbaan Sloten is een 9 holes baan in het
prachtige Sportpark Sloten. Mooie
strakke grasvelden vormen de fairway.
De bomen en sloten zijn de natuurlijke
obstakels en de greens liggen omringd
door bunkers verspreid over het park. 
In maart biedt Golfclub Sloten u een be-
ginnerscursus van acht lessen van één
uur, in groepen van maximaal 10 perso-
nen inclusief 
materiaal voor 
€ 40 per persoon!

■ Data en tijden: za 7 en zo 8 maart van 10.00 – 18.00 uur
■ Prijs: € 2 met de maartbon (normale prijs € 10)
■ Kaartverkoop: alleen tussen 10.00 – 12.00 uur op de dag zelf. 

Reserveren niet mogelijk
■ Adres: Damrak 243
■ Meer info: via info@chocoa.nl of  www.chocoa.nl

Met de maartbon € 2
Foto Jean van Lingen
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Geschiedenisles

Inburgering   De ‘Introductiecursus voor nieuw-
komers’ is een cursus voor huwelijks- en gezins-
migranten van buiten de EU die kort geleden in
Amsterdam zijn komen wonen. Het is een
spoedcursus ‘Amsterdam’ met informatie over
inburgering en alle praktische zaken die komen
kijken bij wonen en werken in Amsterdam.

Helpen   De afgelopen jaren komen steeds meer Amsterdammers op straat te staan,
door schulden na een scheiding of omdat zij hun baan verliezen. Deze Amsterdammers
komen niet in aanmerking voor de maatschappelijke opvang, omdat ze geen psychiatri-
sche en/of verslavingsproblemen hebben. U kunt hen helpen.

'Amsterdam is de leukste stad van de wereld!'

Breng een Amsterdammer onder de pannen

Het project ‘Onder de pannen’ helpt deze
mensen door ze in contact te brengen met
andere Amsterdammers die hen voor de
periode van een jaar een kamer willen ver-
huren. 'Onder de pannen' is het samen-
werkingsproject van de gemeente
Amsterdam, De Regenboog Groep en alle
woningcorporaties van Amsterdam. 

Hebt u een kamer over? 
Ester Winkelhuis van De Regenboog
Groep: ‘We hopen dat we hiermee verdere
problemen voor deze  Amsterdammers,
die het moeilijk hebben, voorkomen. We
zoeken Amsterdammers die bereid zijn

om iemand in huis te nemen en daarvoor
een kamer  beschikbaar hebben. Zij krijgen
hier een vergoeding van 300 euro per
maand voor. Maar ze maken het vooral
mogelijk dat iemand zijn leven weer op
orde krijgt. Uiteraard vindt er een goede
screening plaats en houden we gedurende
het jaar een vinger aan de pols.’  

Meer weten?
Hebt u een kamer over en wilt u een 
Amsterdammer helpen? Op 
www.deregenboog.org/onder-de-pannen
vindt u alle informatie. U kunt ook bellen
naar  tel.020 531 7600.

“Amsterdam is de leukste stad van de we-
reld!”, zo begint gids Touria haar rondlei-
ding door het Amsterdam Museum. De
groep nieuwkomers start de historische
excursie in de Schuttersgallerij. Ze lopen
over een 40 meter lang tapijt dat door
middel van 178 verschillende, individuele
lapjes samen alle nationaliteiten in Am-
sterdam symboliseert. “Wisten jullie dat
er 178 nationaliteiten in Amsterdam
wonen? Meer dan in New York!”

Grote diversiteit
Er komen jaarlijks zo'n 20.000 buiten-
landse immigranten naar Amsterdam.
Deze groep is heel divers, variërend van
hoog opgeleide expats en studenten, tot
lager opgeleide werknemers, vluchtelin-
gen, gelukzoekers en/of ‘liefdesmigran-
ten'. Ze komen uit alle delen van de
wereld.

Op weg helpen
De gemeente Amsterdam vindt alle
nieuwkomers van groot belang voor de
stad. Met de ‘Introductiecursus voor

nieuwkomers’ worden nieuwkomers op
weg geholpen om zich hier snel thuis te
voelen. Het kennen van de juiste kanalen
hoort daarbij. Op die manier lukt het de
nieuwkomers ook beter om zelfstandig
snel te gaan participeren in de Amster-
damse samenleving.

Leerzame lessen
Jaouad Boukraa, 38 jaar uit Marokko is
pas zes maanden in Nederland. Jaouad
trouwde 2 jaar geleden met zijn vrouw en
kwam naar Nederland om herenigd te
worden met haar. Zijn vrouw, ook Ma-
rokkaans kwam 9 jaar geleden naar Ne-
derland. Hij vindt de lessen leerzaam.
“We leren veel dingen over de geschie-
denis van Nederland, maar ook hoe men-
sen hier samenleven.”

Eenvoudig Nederlands
Het is bewonderenswaardig hoe de gids
de hele groep nieuwkomers weet te
boeien. Aan haar de taak om de deelne-
mers een stuk Amsterdams heden en
verleden te laten ervaren. Touria doet

dan ook erg haar best eenvoudig Neder-
lands te spreken.

Uit de schulp
Touria vraagt enkele cursisten in de
groep het stukje tapijt te vinden dat hun
land symboliseert. Deze klas nieuwko-
mers bestaat voornamelijk uit Marokka-
nen, een enkeling uit Nigeria, Egypte en
Eritrea. Na het vinden van ‘hun land’
vraagt Touria aan de cursisten of ze iets
van hun cultuur in het tapijt terug weten
te vinden. Het is niet alleen een aanpas-
sing qua taalniveau. De docent weet door
veel te vertellen, maar ook te vragen, te
komen tot een mooie uitwisseling én
overdracht van cultuur.

De groep nieuwkomers krijgt een rondleiding in het Amsterdam Museum  |  Foto Marjolijn Pokorny

Jaouad Boukra is sinds zes maanden in Nederland bij zijn vrouw, 
met wie hij twee jaar geleden is getrouwd  |  Foto Marjolijn Pokorny

Informatie
Aanmeldingen voor een Introductiecursus voor nieuwkomers (inburge-
ren, wonen en werken) in Amsterdam kunnen via: 
introduction@amsterdam.nl. Graag met vermelding naam, 
mailadres, telefoonnummer en BSN.

Rectificatie
In de krant van januari stond in het artikel ‘Nieuwe subsidieronde tegen jeugd-
werkloosheid Amsterdam dat aanvragen voor subsidies voor 9 januari 2015
moesten worden ingediend. Deze datum was echter al verstreken bij het ver-
schijnen van de krant. Hierdoor hebt u als lezer van de krant geen gelegenheid
meer gehad om een aanvraag in te dienen. Onze excuses.
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Clubhuis De gemeente Amsterdam ad-
viseert buitensportverenigingen gratis en
op maat over het nemen van maatregelen
op het gebied van duurzaamheid. Alle
Amsterdamse buitensportverenigingen
die beschikken over een eigen clubhuis

Clubs krijgen gratis duurzaamheidsadvies

Servicenieuws

Colofon
Jaargang 2, nummer 2, 19 februari 2015
■ Amsterdam is een uitgave van de gemeente
Amsterdam  ■ Amstel 1  ■ Postbus 202, 1000
AE Amsterdam  ■ E-mail: krant@amsterdam.nl
■ Internet: www.amsterdam.nl ■ Telefoon:
14 020 (Ingesprektoon of geen toon? Bel 020
624 1111)  ■ Hoofdredactie: Mark Plekker  
■ Redactioneel coördinator: Djoe Lan Tan
■ Beeldredactie: Edwin van Eis

Aan dit nummer werkten mee:
Thea Bielsma, Thijs de Bruijn (Movement), Eve-
lien van Dijk, Jeroen Kleijne (Loket 5), Serge
Markx, Jeroen Nan, Margreet Veenstra, Fieke
van Wengerden (hoofdredacteur editie Noord)

■ Vormgeving: Floppy Design (Amsterdam)
■ Productie: Movement (Amsterdam)
■ Druk: Koninklijke Drukkerij Vorsselmans BV
Zundert  ■ Verspreiding: Post NL  ■ In deze
krant staat informatie van de gemeente Am-
sterdam  ■ De volgende editie van Amsterdam
verschijnt op 19 maart  ■ De krant wordt huis 
aan huis verspreid, ook bij brievenbussen met
een JA-NEE of NEE-NEE sticker omdat het om 
overheidsinformatie gaat  ■ Klachten over de 
bezorging? Bel Post NL via tel. 0900 0990 
(€ 0,45 per minuut)

Nieuwe leidingen en kabels voor 
NDSM-werf Oost

Half februari is de aannemer begonnen met het aanleggen van kabels en lei-
dingen op de NDSM-werf Oost. De werkzaamheden zijn het gevolg van de
wens van de gemeente om het oostelijke deel van de NDSM-werf volwaar-
dig te ontwikkelen. Waternet legt een drinkwaternet en riolering aan, Lian-
der het gasleiding- en elekranet en het stadsdeel saneert de ondergrond en
zorgt voor een goede bestrating.

Om de overlast voor bedrijven en bewoners te beperken, heeft de ge-
meente besloten om de werkzaamheden in fasen uit te voeren. De eerste
periode duurt tot en met 17 april; de tweede periode van 2 november tot en
met 18 december. Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene om-
standigheden. Voor vragen over de uitvoering kunt u tijdens de werkzaam-
heden contact opnemen met de coördinator, de heer M. Scholtz, via tel. 020
608 2290 of per e-mail marcel.scholtz@waternet.nl. Mocht u andere vragen
hebben, neemt u dan contact op met Pieter Daas via telefoonnummer 06
1249 9036 of per e-mail p.daas@amsterdam.nl.

en hun eigen energierekening betalen,
kunnen zich aanmelden voor een gratis
duurzaamheidsscan. De adviseur die de
scan uitvoert, kijkt bij de vereniging
onder andere naar isolatie van het ge-
bouw, elektrische installaties, verlich-
ting, verwarming en watergebruik.
Vervolgens geeft de adviseur een advies
op maat en helpt hij de vereniging verder
op weg bij het nemen van duurzame
maatregelen. Amsterdam wil er met deze
aanpak in een jaar tijd voor zorgen dat
minstens een kwart van de verenigingen
minder energie verbruikt.

Aanmelden
Als vereniging kunt u zich tot 1 juli 2015
aanmelden voor het duurzaamheidspro-
ject. U vindt alle benodigde informatie
en het aanmeldingsformulier op
www.amsterdam.nl/sport/duurzaam.

Algemene informatie
Met algemene vragen over het stadsdeel
of de gemeente kunt u terecht bij het lo-
ketten in het stadsdeelhuis, Buiksloter-
meerplein 2000 of bellen naar 14 020 (op
werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur).

Burgerzaken, Vergunningen en
Ondernemersloket
■ Vrije inloop: ma, di, wo en vr 8.30-

15.00 uur, do 13.00-19.00 uur
■ Afspraak: ma, di, wo en vr 8.30-16.00

uur, do 13.00-20.00 uur

Maak een afspraak voor
■ Burgerzaken: ondertrouw, erkenning,

naamswijziging, innemen en beoorde-
len brondocumenten

■ Vergunningen: inzage bestemmings-
plannen, bouwarchief, verleende en
aangevraagde vergunningen, evene-
menten, omgevingsvergunning, hore-
cavergunning, woningsplitsing en
ligplaatsvergunning.

Sociaal loket
Stadsdeelhuis: tel. 020 637 6376
■ ma, di, wo, do, vr van 9.00 tot 12.00

Doras tel. 020 751 0610. 
■ Beverwijkstraat 9D: 

ma, di, do en vr van 9.00-12.00 uur
■ Aldebaranplein 2C: 

ma, di, do en vr van 9.00-12.00 uur
■ Hagedoornplein 1B: 

ma, di, do en vr van 13.30-16.30 uur
■ Banne Buikslootlaan 135: 

ma, di, do, vr 13.30-16.30 uur
sociaalloket@noord.amsterdam.nl

Meldingen openbare ruimte
www.amsterdam.nl/mor of bel 14 020

Wie Wat Waar in Amsterdam-Noord

Aanbieden grofvuil
Afvalpunt Papaverweg, 
ingang Struisgrasstraat
Open: ma t/m za 8.00-17.00 uur
www.amsterdam.nl/afval

Grofvuilherinnering
Vul uw gegevens in op www.noord.am-
sterdam.nl/grofvuilherinnering. Stads-
deel Noord stuurt u dan, naar keuze
een dag of een week van te voren, een
e-mailbericht wanneer er bij u in de wijk
grofvuil wordt opgehaald.

Postcodezoeker
Via www.noord.amsterdam.nl/postco-
dezoeker kunt u, als u uw postcode in-
vult, meteen zien wanneer het grofvuil
in uw straat wordt opgehaald.

(Post)adres
Buikslotermeerplein 2000
Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam
Email: info@noord.amsterdam.nl
www.noord.amsterdam.nl
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Kort nieuws

Betere service door digitalisering 
bekendmakingen
Vanaf 1 januari 2015 publiceert de gemeente
Amsterdam de officiële bekendmakingen digi-
taal op www.amsterdam.nl/bekendmakingen. 

Dit betekent dat bekendmakingen sneller
worden gepubliceerd en u ze altijd en
overal kunt inzien. Deze nieuwe, uni-
forme werkwijze voor het publiceren van
bekendmakingen verbetert de dienstver-
lening van de gemeente naar u als Am-

sterdammer. Hebt u geen computer, dan
kunt u terecht bij de zeven Stadsloketten.

Wekelijkse email
U kunt alle bekendmakingen altijd en
overal inzien, waarbij u onder andere
kunt zoeken op trefwoord, straatnaam of
postcode. En u kunt zich aanmelden voor
een emailservice. U ontvangt dan de be-
kendmakingen van uw keuze in uw
mailbox. 

Bekendmakingen
Een kennisgeving of bekendmaking is een officieel bericht van de 
gemeente over besluiten die voor inwoners van belang kunnen zijn,
zoals een besluit over het kappen van een boom, het houden van 
een evenement of aanvragen van een horecavergunning. 
Alle bekendmakingen vindt u op www.amsterdam.nl/
bekendmakingen.

Landelijke Opschoondag 28 maart 2015
Afval op straat, een ergernis voor iedereen. Daarom gaan bewoners, scholieren, 
sportverenigingen en anderen samen aan de slag op deze Landelijke Opschoondag.
Bedenk zelf een opruimactie of doe mee aan bestaande acties. De Gemeente 
Amsterdam steunt u dan op vele manieren. Voor meer informatie of aanmelden zie 
www.amsterdam.nl/afval

Foto Menno Herstel
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Cultureel Noord

Sauna met live muziek 
Agenda   Wandelend tekenen, bord-
spelletjes spelen met buurtgenoten,
een prachtige film kijken tijdens een
vijfgangendiner of een spetterende op-
treden zien van Mister and Missis-
sippi… Dat kun je deze maand allemaal
doen in Noord. Café De Ruimte verwel-
komt bezoekers twee zondagen met
sauna én live muziek of verhalen bij het
kampvuur.

Het begint bij café De Ruimte al een aar-
dige traditie te worden: een bezoek aan
de sauna combineren met een optreden
van bijzondere muzikanten. Ook op zon-
dag 22 februari staat weer een speciaal
optreden op het programma. Vanaf 20.30
uur speelt de Engelse troubadour Rowan
Coupland zijn Middeleeuwse rock-’n-
roll bij het kampvuur. Bijdrage voor de
muziek graag in de hoed. Op zondag 8
maart is de plek aan het kampvuur voor
Marin Millenaar, die zijn toehoorders
trakteert op verrassende verhalen. Tij-
dens ‘Steaming Stories’ mag je zelf ook
een verhaal met je medebezoekers delen.

De sauna in de achtertuin is beide zonda-
gen geopend van 16.00 tot 23.00 uur.

Neem in elk geval slippers en een hand-
doek mee - en een duikbril als je je ver-

Meer activiteiten

Cinema culinair 
Zondag 22 februari De film Estômago
neemt je mee naar het rauwe en zwoele Bra-
zilië. Een mysterieuze kok en een verleidelijk
hoertje spelen in een spannend verhaal over
macht, passie en gastronomie. Bij Pllek kun
je ondertussen genieten van een vijfgangen-
diner met gerechten uit de film. Locatie: tt
Neveritaweg 59. Tijd: 19.00 uur. 
Toegang: € 69,50 (film + diner).
www.pllek.nl

Cabaret ‘Niet Voor De Poes’ 
Zaterdag 7 maart Na het succesnummer
‘Voor de katse kut’ zijn de prachtige vrou-
wen van Niet Voor De Poes terug met ‘De
voorstelling!’ Barbara Breedijk en Merel
Moistra brengen in De Rietwijker cabaret en
liedjes om te lachen en te huilen – en soms
zelfs om mee te zingen. Locatie: Parlevinker
9. Tijd: 20.30 uur. Toegang: € 12,-.
www.merelmoistra.nl

Basiscursus fotografie 
Dinsdag 3 maart Wil je ook beter leren fo-
tografen? Tijdens de basiscursus in onderne-
mershuis Crataegus leer je in vijf lessen de
basisbeginselen van de fotografie. Fotograaf
Hester den Boer besteedt vier dinsdagavon-
den en een zaterdagmiddag aandacht aan
technische vaardigheden, compositie en na-
bewerking. Locatie: Meidoornplein 40. Tijd:
19.30 uur. Toegang: € 110,- (5 lessen en rea-
der). www.hesterdenboer.nl

Thelonious Monk
Zondag 1 maart Het jazzquartet Theloni-
ous4  speelt in de IJzaal van de Tolhuistuin
muziek van zijn derde album met verse, vrije
en wilde muziek van Thelonious Monk. De
internationale line up bestaat uit Iman Spaar-
garen (rieten), Guillermo Celano (gitaar),
Andreas Metzler (contrabas), Jurjen Bakker
(drums) en Tony Miceli (vibrafoon). Locatie:
Tolhuisweg 5. Tijd: 19.00 uur. 
Toegang: € 15,-. www.tolhuistuin.nl

Hemelse Chaos
Zondag 8 maart Hemelse Chaos is een
strooptocht langs de afgrond van taal en me-
lodie, met zinnen die brullen en bezweren
en noten die funken en knarsen. In de Buiks-
loterkerk is schrijver Abdelkader Benali
samen met blazer Maarten Ornstein te gast
bij strijkkwartet Zapp 4. Locatie: Buiksloter-
kerkpad 10. Tijd: 15.30 uur. Toegang: 
€ 12,50/€ 15,-. www.buiksloterkerk.nl

Mister and Mississippi
Zondag 15 maart Het podium van Paradiso
Noord is voor de Nederlandse folkband Mis-
ter and Mississippi, vier jonge muzikanten
die elkaar kennen van de Herman Brood
Academie. Hun bejubelde debuutalbum
staat vol met indiefolk in de stijl van Bon Iver
en Fleet Foxes. Binnenkort komt het tweede
album uit. Locatie: Tolhuisweg 5. Tijd: 20.30
uur. Toegang: € 13,-.
www.tolhuistuin.nl

Spelletjesavond
Vrijdag 20 februari Alle spelletjesliefheb-
bers van 12 jaar en ouder komen aan hun
trekken in het Huis van de Wijk De Meeuw.
Veel spellen zijn aanwezig, zoals Kolonisten
van Catan, Carcassonne, Ticket to Ride en
Hoogspanning. Je mag ook zelf iets meene-
men wat je graag speelt. Locatie: Motorwal
300. Tijd: vanaf 20.00 uur. Toegang: gratis.
Facebook: Bordspelavond/Boardgamenight

Wandelend tekenen 
Maandag 2 maart Elke wandeling van de cur-

sus ‘Wandelend tekenen’ begint met een an-
dere invalshoek, zoals licht-donker, structuur,
ritme, kleur en tijd. Zo ontdek je aan de hand
van kunstenares Liesje Berk elke maandagoch-
tend nieuwe technieken en kijk je met een
frisse blik naar je omgeving. Locatie: Beneden-
langs 72. Tijd: 9.30 uur. Toegang: € 150,- (9 les-
sen). www.liesjeberk.nl

blijf in de sauna wil afsluiten met een
duik in het kanaal. Locatie: Buiksloter-

dijk 270. Toegang: € 6,-.
www.cafederuimte.nl

Verhalen bij het kampvuur | Foto Arthur de Smidt


