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Nieuws

in de buurt

Eeuwigheid

Het moment dat ik tijd vergeet

Vind ik de dingen die puur zijn

Liefde vrede en geluk

Kom in de eeuwigheid

Zonder begin en zonder eind

Katsongs © 2013

Expositie ‘Zie wie ik aan 't worden ben' en 
ontmoet de AlzheimerFluisteraars in de OBA

De expositie ‘Zie wie ik aan ’t worden ben’ toont de portretten en verhalen
van AlzheimerFluisteraars als Jan, Liesbeth, Gülec, Marlies, Joris en
Adelheid die samen met hun dierbaren die Alzheimer kregen, op de foto
gingen. Ontmoet de familieleden die hun geliefden achterna tuimelden om
met hen in verbinding te blijven. Bewonder hun foto’s, hun avontuur en ver-
haal. 
Samen met dramaturg Anne-Marth Hogewoning en fotograaf Cigdem
Yuksel ontwikkelde Adelheid Roosen de methodiek van het
AlzheimerFluisteren. Professor Anne-Mei The van de afdeling langdurige
zorg en dementie van de UvA zag de documentaire Mam en gaf Roosen de
geuzennaam AlzheimerFluisteraar.

De expositie ‘Zie wie ik aan ’t worden ben’ toont de indringende foto’s en
verhalen van 14 begeesterde fluisteraars uit het hele land en is te zien van
28 mei tot 12 juni in OBA Oosterdok - Oosterdokskade 143. 
Vervolgens gaat de expo op reis langs de andere OBA-vestigingen in ver-
schillende Amsterdamse wijken.  Wij houden U hiervan op de hoogte.

ccaafféé   MMaannssrroo

eeeerrss ttee   SSwweeee ll iinncckkss tt rr   1133

Sonny
FALAFEL

1e vd Helststraat 43

Tel:020 6767612

www.sonnyfalafel.nl

eigen  gemaakte 
VLAAMSE FRITES



Dit is de meest gehoorde vraag die mensen stellen aan
archeologen bij een opgraving, als die opgraving tenmin-
ste toegankelijk is voor het publiek. Meestal is dit het
geval. Maar bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn kon dat
natuurlijk niet zoals op de foto hieronder  duidelijk te
zien is. 
De bouw van de nieuwe metro was een gigantische opgave
waarin ook het archeologisch onderzoek een plaats moest

krijgen. Voor de archeologen van Bureau Monumenten en
archeologie olv stadsarcheoloog Jerzy Gawronski een grote
uitdaging. 
De opgravingen vonden plaats ver onder het maaiveld op
dieptes van  12 meter en zelfs van  25-30 meter. Zo diep had-
den archeologen nog nooit gegraven in Amsterdam. Het was
dus extra spannend wat de opgravingen zouden opleveren.
Nieuwe inzichten wellicht en een unieke kans om meer te
weten te komen over de vroegste geschiedenis van de stad
en haar bewoners.
En ja, er is heel veel gevonden. Zevenhonderdduizend tast-
bare objecten zijn opgegraven in de periode van het archeo-
logisch onderzoek van 2003-2012. Echt, u leest het goed
700.000 vondsten zijn opgediept uit de bedding van de
Amstel ! 
Tienduizend van deze vondsten zijn permanent tentoonge-
steld tussen de roltrappen in de Noord/Zuidlijn, intussen
metro 52, in de prachtige halte Rokin, zowel ingang Spui als
Damrak. Beslist de moeite waard om te gaan kijken.
Een van de meest frappante vondsten is een
stel schelpen, gevonden op 25 m onder NAP. 
Het is meteen de oudste vondst, aangetroffen op de locatie
Rokin, aan de rand van waar vroeger een zee was. Gedateerd
zo´n 130.000 jaar geleden. 

Vondsten en rivier
Het Rokin was niet de enige plek waar de archeologen gegra-
ven hebben. Ze moesten keuzes maken omdat niet het gehe-
le traject van de Noord/Zuidlijn opgegraven kon worden. Dat
zou te lang duren en teveel geld kosten.
Dus waar gaan we onderzoek doen was de vraag en waar
niet. In ieder geval niet op de locatie Ferdinand Bol dat nu
station de Pijp heet. Op deze plek was het authentieke veen
landschap nog helemaal aanwezig in de bovenste lagen. De
kans om hier iets opmerkelijks te vinden was dus klein. Dat
wil niet zeggen dat in de Noord-Pijp geen interessante spul-
len te vinden zouden zijn. Het huidige stratenpatroon volgt
voor een deel de allang gedempte sloten die de Pijp nog in
19de eeuw doorkruisten. In de toenmalige sloten kan van
alles gedumpt zijn, net zoals in de Amstel.
Wel van belang is dat het bodemprofiel bij de Ferdinand Bol
geschikt was om monsters te nemen die biologische en
geologische kennis konden opleveren over een grote perio-
de. Van 10.000 v Chr. tot nu dat is van maaiveld tot 12 m
onder NAP. Nog dieper tot ver in het pleistocene landschap,
tot 35m onder NAP, en dat is 124.000 v. Chr.

Na een aantal proefboringen is besloten om op de locaties
Rokin en Damrak letterlijk en figuurlijk diepgaand archeo-
logisch onderzoek uit te voeren in de bouwputten van de
toekomstige stations. Daar waren een aantal redenen voor.
Om te beginnen zijn Rokin en Damrak de oudste delen van
de stad en liggen in het voormalige stroombed van de
Amstel. 
Wat de archeologen doen is het koppelen van de topografie
van de stad aan de te verwachten vondsten. Bijvoorbeeld het
Damrak, dat had een verbinding met het Y en fungeerde in
de middeleeuwen als haven. Dus daar zijn talrijke maritie-
me en militaire objecten te verwachten. De Nieuwe Brug, die
in de 16e eeuw een militaire functie had, was zo`n plek waar 
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veel gedoe en verkeer was en waar schippers en handelaren
elkaar ontmoeten. De economische bedrijvigheden die daar
plaats vonden zullen van alles na gelaten hebben en diverse
spullen moeten in de rivier verdwenen zijn.
Een tweede argument gaat er vanuit dat de Amstel een lang-
zaam stromende rivier is met een zachte bodem, zodat spul-
len die in de rivier terecht kwamen bewaard konden blijven
in de modder. Door de diep uitgesleten bodem leek de ver-
wachtingskans om opmerkelijke en informatieve resten op
te duiken, hier beter dan in de grachten die veel ondieper
zijn.
Dat er bovendien biologische en geologische informatie over
de geschiedenis van de rivier zelf voorhanden komt is de
derde rede.
De vondsten bestaan vooral uit alledaagse voorwerpen. In
feite is het allemaal ‘afval’ dat door de eeuwen heen in de
Amstel terecht is gekomen. Dat kan per ongeluk zijn geweest,
dus een verloren voorwerp. Of het zijn spullen die doelbe-
wust in het water zijn geworpen. Op de een of andere manier
gooien mensen van alles in het water. En ze doen dat nog
steeds, niet alleen in de grachten maar helaas ook gewoon
op straat.
De gevonden voorwerpen zijn gedocumenteerd, o.a. waar ze
gevonden zijn en op welke diepte zodat de ouderdom van de
spullen vastgesteld kon worden. Voor de archeologen gaat
het echter niet om de vondst op zich, maar om het verhaal
over de  Amsterdammers en hoe zij leefden en werken. Waar-
bij de gevonden resten van dat leven een weerspiegeling  zijn
van het dagelijks gebeuren.
Een paar voorbeelden van vondsten. 

Meer dan het doen en laten van de Amsterdammers kunnen
de vondsten in een ruimer verband een nieuw licht op de
geschiedenis van de stad laten schijnen. Het archeologische
onderzoek dat stad en landschap als thema heeft, stelt ook
de vraag wanneer en waar de geschiedenis van Amsterdam
begint. Een geschiedenis die direct verbonden is met de
Amstel en dan met nadruk op de ontwikkeling van de rivier.
Het klinkt misschien vreemd maar ook een rivier kan een
ontwikkeling doormaken. De toestand van de rivier maakt
het namelijk wel of niet mogelijk om sporen van vroege
bewoning aan te treffen. 
Dat heeft alles te maken met de twee noodzakelijke voor-
waarden die aanwezig moeten zijn als een aantrekkelijke
plek voor mensen om ergens te gaan wonen: zoetwater in de
buurt en  droge voeten. Sommige archeologen geloven niet
in het droge voeten argument, maar dit terzijde.

De 4 fasen - voorfase, Prehistorische Amstel, Historische
Amstel, Amstel nu- die de archeologen onderscheiden in het
bestaan van de rivier, zullen hier niet uitvoerig behandeld
worden. Heel in `t kort is het een verhaal van getijdengeu-
len, zoutwater, dichtslibben en zoetwaterstromen. Zo zijn de
voorgangers van de Amstel begonnen  als getijdengeulen,
waar bij vloed zoutwater naar binnen komt,  denk bijvoor-
beeld aan de Slufter op Texel of de Biesbosch waar dat nog
steeds speelt. Veel later, eind twaalfde eeuw wordt de Amstel
een belangrijke zoetwater rivier en de monding wordt een
uitstekende plek voor een handelsnederzetting.

De afbeelding laat in het profiel de opbouw van de Amstel
bedding zien. De oudste (4050 -2000 voor Chr.) waterloop
is R 1.1. Rokin.

door Anneke de Zwart
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In Laag R1.2 zijn schelpen gevonden die bewijzen dat de zee
inderdaad bij hoog water tot Damrak en Rokin kwam. De
geul bij het Rokin stond in contact met een veenriviertje dat
zoetwater aanvoerde en was  actief van 2000-1020 v Chr. Ook
deze geul is te beschouwen als een voorloper van de Amstel.

Maar dan stuiten de archeologen naast de schelpen in de
oude geul op resten die getuigen van menselijke aanwezig-
heid. Ze vinden gebruiksvoorwerpen waaronder scherven
van Klokbekers en dan ook nog van Veluwse Klokbekers en
die kunnen niet anders dan door mensenhanden ver-
vaardigd en vervoerd zijn. Om vervolgens op een plek nabij
het Rokin in de Amstel terecht te komen. Ook etensresten
zijn in dezelfde laag aangetroffen  o.a. botten van geit of
schaap, visgraten van een snoek, botten van beer en bever.
Bij het Damrak kwam bovendien mooi gereedschap tevoor-
schijn uit dezelfde tijd, zoals twee hamerbijlen, een maal-
steen van graniet en een landbouwwerktuig genaamd hak,
gemaakt van het gewei van een edelhert en ook nog een
priem van een rib van een varken. 
Dit alles wijst absoluut op zeer vroege menselijke aanwezig-
heid zo´n 2700-2000 voor Chr. , op de grens van het laat neo-
lithicum en het begin van de bronstijd. 

Het zou kunnen dat er tussen de huidige Munt en Damrak
een nederzetting heeft bestaan. In Noord Holland kwamen
in die tijd kleine en ook grotere nederzettingen voor, gele-
gen op hoogveen en in de buurt van zoetwaterstroompjes.
De ene hamerbijl die gevonden is  zou zelfs een grafgift kun-
nen zijn, wat weer wijst op meer permanente huisvesting.
Dergelijke bijlen zijn in Noord Holland bekend als grafgift.
Uiteindelijk stellen de archeologen vast dat de waarschijn-

lijkheid van het langdurig wonen van mensen aan de oever
van de latere Amstel uitermate klein is. Vermoedelijk is er
sprake van semi-permante bewoning, een tijdelijke neder-
zetting of kamp afhankelijk van de seizoenen en de moge-
lijkheden voor de mensen om in hun levensonderhoud te
voorzien; vissen te vangen, te jagen en misschien vee te hoe-
den. 
Hoewel er wat vage aanwijzingen en vermoedens bestonden
over de vroegste bewoning van Amsterdam is een van de
resultaten van het onderzoek toch zeker een nieuwe kijk op
de bewoningsgeschiedenis van de stad. Duidelijk is gewor-
den dat er veel eerder dan gedacht mensen hebben gebivak-
keerd op en langs de Amstel in de prehistorie.

Bronnen
Oeroud Amsterdam, Een zoektocht naar de vroegste geschie-
denis van de stad. J. Gawronsky,  e.a. 2018. Genootschap
Amstelodamum.

Spul, Catalogus archeologische vondsten Noord/Zuidlijn
Amsterdam. J.Gawronski en P.Kranendonk. Van Zoeten-
daal/De Harmonie Uitgevers. Zonder Jaartal.

www.belowthesurface.amsterdam

Vondsten en afbeeldingen (blz. 5)

1) De Marokkaanse munt draagt het jaartal 1371. Dat jaar
is verbonden met de islamitische jaartelling, die gebruik
maakt van de maancyclus. Een jaar duurt daarbij ongeveer
354 dagen. Het islamitische jaartal 1371 staat omgerekend
naar de christelijke jaartelling voor 2 oktober 1951 tot 21
september 1952. Deze munt dateert dus nog uit de periode
van het Franse bestuur van Marokko (tot 1956).

2) Speerpunt. Deze bronzen speerpunt is uit de late
bronstijd, uit ca. 900 tot 800 v. Chr. Het is geen alledaags
gebruiksvoorwerp, maar een kostbaar wapen. Mogelijk is het
in de Amstel terecht gekomen bij een offer-ritueel. Het was
indertijd gebruikelijk om wapens voor de goden in het water
te gooien. Maar misschien duidt de vondst op gevechten aan
de monding van de Amstel of op domme pech van de eige-
naar, die zijn speer in het water liet vallen.

3) Bootshaak 1300 - 1500 gevonden bij het Damrak.

4) Deel van een wijwaterbak 1675 - 1750 Rokin.

hamerbijlen priem

klokbeker-

scherven
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Buurtbewoner Raymond Heinemeijer is een kleurrijk
persoon met een markant verleden, onder andere bij de
Koninklijke Marine. Zijn vrouw, kunstenares Geertje
Verheijden, tekent in dit bulletin zijn verhalen op. Dit
keer gaan we terug naar de jaren dat Hein (zoals zijn
roepnaam bij de marine luidde) voor de koninklijke
familie werkte.

Na een lange reis keert het schip ‘Hr. Ms. Evertsen’ terug in
Den Helder. Na aankomst moet Hein zich melden bij ‘Die
Ouwe’ (zoals de commandant onderling door de bemanning
wordt genoemd). Daar krijgt hij te horen dat het de bedoe-
ling is dat hij zich, na een welverdiende vakantie van een
week, bij de adjudant van prinses Beatrix meldt. Die vakan-
tie was na ruim drie maanden varen geen overbodige luxe,
maar Hein kon bijna niet wachten tot het vrijdag was en hij
zich op kon maken om de adjudant van prinses Beatrix op
landgoed De Zwaluwenberg te bezoeken.

Een nieuwe baan
‘Fijn u hier te zien, meneer Heinemeijer,’ begroet de adjudant
onze Hein. ‘U zult wel begrepen hebben waarom u zich hier
moest melden. U heeft al ervaring met het werken voor de
koninklijke familie, onder andere op het jacht ‘Piet Hein’.
Prinses Beatrix is op de hoogte van het feit dat u veel erva-
ring heeft met zeilen.  Nu is het zo, dat de huidige schipper
van ‘De Groene Draeck’, de heer Jan Coolen, over een jaar tot
adjudant bevorderd wordt en op een van de oorlogsschepen
chef d’equipage zal worden. Het is nu de bedoeling, meneer
Heinemeijer, dat u voor een jaar de tweede man zult worden
op ‘De Groene Draeck’, om daarna de heer Coolen als schip-
per op te volgen. Het schip ligt momenteel op de rijkswerf in
den Helder. Het is de bedoeling dat u zich daar maandag bij
de heer Jan Coolen meldt. Ik hoop dat wij op u kunnen reke-

nen!’  ‘Zeker meneer,’ reageert Hein blij. ‘Ik kijk ernaar uit.’
‘Fijn, meneer Heinemeijer, ik zal de prinses op de hoogte stel-
len van uw besluit om het komende jaar als tweede man op
‘De Groene Draeck’ te gaan werken.’
Prettig is ook dat Hein Jan Coolen goed kent. Ze hebben met
z’n tweeën eerder voor de koninklijke familie gewerkt, op de
‘Piet Hein’ en in Italië, waar ze een appartement in Porto
Ercole deelden.

Schoon schip
Fluitend verlaat Hein het prachtige landhuis De
Zwaluwenberg. Het hele weekeinde is hij vrolijk. Op maandag
staat de wekker op 5 uur in de ochtend, want om zes uur gaat
de eerste trein en hij wil zeker op tijd in Den Helder zijn!
Ieder jaar, zo rond half oktober, gaat ‘De Groene Draeck’ voor
de winter en groot onderhoud naar de rijkswerf. Alle losse
inboedel, zoals linnengoed, bestek, serviesgoed, koektrom-
mels, etc., wordt in kisten gepakt en opgeslagen in het
Koetshuis op Drakensteijn. De matrassen en dekens gaan
naar de stomerij. 
Op de werf wordt het schip ontdaan van zeilen, tuigage, mast
en kluiverboom. Ook de zijzwaarden worden verwijderd.
Mast, kluiverboom en zijzwaarden gaan naar de schilders-
werkplaats waar ze worden geschuurd en opnieuw in de lak
gezet. De zeilen gaan naar de zeilmakerij, waar ze worden
geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd en schoonge-
maakt. Het tuig wordt ieder jaar vernieuwd.
Hein en Jan Coolen houden zich bezig met het schip zelf, dat
ook helemaal geschuurd, gelakt en schoongemaakt wordt. 

Wordt vervolgd

De verhalen van een zeeman deel 21

door Geertje Verheijden
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Dit keer gaan we buurten en bladeren! Wat is er
nou leuker dan gluren bij de buren, nieuwe groe-
ninitiatieven in onze stad ontdekken en inspira-
tie en praktische tips opdoen van bekende tuin-
ontwerpers?

We beginnen met buurten. Germaine Princen van
Wijkcentrum De Pijp, onder andere medeverant-
woordelijk voor Natuur&Milieuteam Zuid, atten-
deerde mij op een nieuwe website: buurt-
groen020.nl. Dit is een interactief platform voor en
door groene Amsterdammers. Stadsbewoners kun-
nen via dit platform netwerken en elkaar helpen met
groene buurtprojecten. Buurtgroen020 is een initia-
tief van het Buurtgroenlab; een stedelijk samenwer-
kingsverband van groene particulieren en organisa-
ties en de gemeente. Deelnemende partijen zijn o.a.
Natuur&Milieuteam Zuid,  Amsterdam Rainproof
en De Gezonde Stad. Het streven is de stad groener
te maken en een prettige, klimaatbestendige leefom-
geving te creëren voor mens, dier en plant. Op de site
vind je lokale groene projecten en activiteiten. Je
kunt deze ook zelf aanmelden, nadat je een profiel
hebt aangemaakt. Ook handig is de sectie Vraag &
Aanbod, een marktplaats voor diensten en produc-
ten die te maken hebben met groen. Je kunt er onder
andere advies, materiaal, gereedschap, plant- en
zaaigoed en een helpende hand vragen of aanbie-
den. En je vindt er natuurlijk ook heel veel informa-
tie en praktische tips over allerlei soorten buurt-
groen, van eetbare plantsoenen tot begroeide daken.

OpenTuinenDag De Pijp
We buurten nog even verder. Op zaterdag 15 juni
stellen trotse bewoners en een aantal instanties in
De Pijp hun tuinen open voor andere tuinliefheb-
bers. Je koopt voor slechts • 2,50 bij een van de deel-
nemers een passe-partout, waarmee je tussen 11.00
en 17.00 uur toegang hebt tot alle tuinen, die te her-
kennen zijn aan de vlaggen en/of ballonnen. De

locaties en een korte omschrijving ervan staan ook
op het passe-partout. Van de ‘Bijbelse hof ’ bij de
Oranjekerk tot het Groen Gemaal in het
Sarphatipark, van daktuinen hoog boven de Van
Woustraat tot oases verborgen achter gevels aan de
Amsteldijk of Frans Halsstraat. Aangezien je vrijwel
overal eerst door het huis moet om bij de betreffen-
de tuin te komen, kun je heerlijk gluren bij de buren.
Voor je het weet doe je meteen ideeën op voor je
eigen interieur. Vervolgens beland je telkens in een
totaal andere, inspirerende omgeving. De tuineige-
naren delen maar wat graag hun tips en groengehei-
men met je. De OpenTuinenDag De Pijp, dit jaar
alweer voor de 21ste keer georganiseerd. Het is altijd
een feestje, zeker bij mooi weer!

De Groene Pijp

foto: maarten wesseling

foto: maarten wesseling
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Combineren kun je leren
Eind april publiceerde tuinontwerper, -fotograaf en
schrijver Modeste Herwig haar 45ste (!) boek,
samen met tuinontwerper Jeanne van Rijs. Alleen al
vanwege het prachtige omslag wilde ik het meteen
hebben. Het combineren van planten is een leuke,
maar ook best een ingewikkelde bezigheid. Je moet
niet alleen rekening houden met de kleur van de
bloemen en het blad, maar ook met de bloeitijd, de
hoogte, het soort blad, gedijen de planten wel in
dezelfde condities (soort grond, vochtig of niet, zon
of schaduw)… Modeste en Jeanne leggen uit hoe je
de border van je dromen kunt creëren. Hoe maak je
een beplantingsplan? Welke grond is geschikt voor
welke planten? Welke verzorging hebben de planten
nodig? Kortom: hoe kies je voor elke plek de beste
plant om het hele jaar door van een prachtige border
te kunnen genieten. Uiteraard staat het boek vol
mooie, inspirerende foto’s, met allerlei combinaties
op kleur. 

‘Planten combineren’ van Modeste Herwig en Jeanne van
Rijs, Forte Uitgevers, 
ISBN 9789462502154, • 29,99
Kijk ook op www.modesteherwig.eu

Elke dag tijd voor de tuin
Op 21 mei verscheen het boek ‘Een jaar in mijn tuin’
van Jacqueline van der Kloet, een geweldig aardige
en getalenteerde tuinontwerper, die vooral bekend
is van haar ongeëvenaarde combinaties van bloem-
bollen met vaste planten, waarvan De Theetuin in
Weesp haar visitekaartje is. Ook werkte ze veel
samen met de internationaal bekende tuinontwer-
per Piet Oudolf. In het boek ‘Een jaar in mijn tuin’
neemt ze je op heel persoonlijke wijze mee de tuin
in. In twaalf hoofdstukken vertelt ze wat een tuin
maand na maand bijzonder en mooi maakt, en ze
geeft informatie over wat je elke maand in de tuin
kunt doen om hem zo te houden. En we volgen haar
uitstapjes naar haar (inter)nationale projecten,
onder andere naar de Amerikaanse tijdschriften- en
boekenmaakster en tv-persoonlijkheid Martha
Stewart, in wier riante tuin de dames samen bollen
hebben staan planten. Heel bijzonder is dat er van
bepaalde plekken in Jacquelines tuin elke maand
foto’s zijn genomen. De collages daarvan geven een
uniek beeld van de veranderingen van de tuin door
het hele jaar heen. De meeste foto’s zijn overigens
door Jacqueline zelf gemaakt. Een heerlijk boek
voor de echte tuinliefhebber. 

‘Een jaar in mijn Tuin’ van Jacqueline van der Kloet, een
uitgave van Forte Uitgevers in samenwerking met Hélène
Lesger Books, ISBN 9789082956603, • 39,99
Kijk voor meer informatie over Jacquelines bijzondere
ontwerpen en projecten op www.theetuin.nl

door Marieke van Gessel

Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat
Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209
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ER IS ALTIJD WAT TE DOEN
Een winkel hebben lijkt misschien soms saai, maar
dat is het absoluut niet. Nu helpt het dat het een
muziekwinkel is en alles daaromheen maakt het erg
leuk en afwisselend. Ik krijg minstens één keer per
jaar de vraag of ik muziek wil schenken voor een
voorstelling in het theater. Natuurlijk altijd een
gezelschap zonder een rooie cent, dus daar is de
afgedankte bladmuziek goed voor. Als tegenpresta-
tie vraag ik een advertentie in hun programma-
boekje. Geen idee of ze het ooit doen. Soms krijg ik
gratis kaartjes maar op een kindervoorstelling zit
ik ook niet echt te wachten. Twee jaar geleden heb
ik de Nederlandse Opera nog blij gemaakt met blad-
muziek als decor. Eye ook. Je hoopt dan maar dat je
daardoor eeuwige roem krijgt. Als er in een film
bladmuziek gebruikt moet worden, dan weten ze me
ook te vinden. Ciske de Rat en een film van Paul de
Leeuw als muziekleraar werden aangekleed met
bladmuziek uit mijn winkel. Voor de laatste film was
zoveel nodig dat ik ze dat maar geleend heb, dozen
vol. Voor kleinere documentaires hetzelfde. Een
paar keer per jaar komen ook de studenten van de
filmacademie met de opdracht om de winkel, want
zó ouderwets, te fotograferen. Er wordt altijd
beloofd foto’s te sturen, maar ik kan me niet herin-
neren er ooit één gezien te hebben. Waarschijnlijk
denken ze dat het nog per postduif verstuurd moet
worden.
Heel bijzonder was de documentaire die in 1991 in

mijn winkel gemaakt is over mijn winkel. De VPRO
was erachter gekomen dat de pianist Cees Rot en ik
ophielden in orkest Max Tak te spelen. Dat was het
film- en dansorkest dat wij hadden opgericht. Het
leek ze leuk het orkest, 12 personen, in de studio live
te laten optreden tijdens het programma Reiziger
in muziek. We pasten maar net in de studio en ik
stond doodsangsten uit. Ik werd eerst geïnterviewd
door Han Reiziger en daarna moest ik naar mijn
plaats lopen in het orkest en meteen met een solo
inzetten. Ik was als de dood dat ik uit zou glijden
want de vloer was erg glad voor mijn schoenen. Er
was ook een documentaire gemaakt door George
Schouten waarin Cherry Duins muziek voor trom-
pet bij mij kwam kopen. Ook Willem Noske, de
bekende violist was een regelmatige bezoeker van
mijn winkel en kwam er ook in voor. Dolblij was ik
toen Ruud, vroeger saxofonist  van   Max Tak mij
een kopie van die uitzending opstuurde. Zoals altijd:
uitgeleend en nooit teruggekregen.
Twee maanden geleden werd ik gebeld door een
filmproductiemaatschappij met een noodkreet.
Voor een film van regisseur Sebastián Alfie was men
dringend op zoek naar een muziekwinkel in
Amsterdam. Ze waren aan het juiste adres, want ik
ben nog de enige. Er kwam nog bij dat die winkel er
ouderwets moest uitzien. De scène die ze wilden
opnemen speelde eind jaren 70. Ze hadden via Goo-
gle mijn winkel al bestudeerd en waren dolblij dat
ik het goed vond. Ook nu werd mij weer eeuwige

Ankie’s Muziekie

1e v.d.

Helststraat

hoek

Albert Cuyp

markt

Tel:

020

4702500

Spaans Restaurant

Vamos A Ver
Govert Flinckstraat 308

Dinsdag gesloten

Cerrados los martes

www.vamosaver.nl
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kreeg per mail de gegevens over de film toege-
stuurd. Het bleek te gaan om een registratie uit 2018
van een operaopvoering in Spanje plus een docu-
mentair gedeelte over het ontstaan van deze ope-
ra.Het gaat om Der Kaiser von Atlantis uit 1943.
Deze satirische opera die de spot drijft met Hitler
en het nazisme werd gecomponeerd in Terezin
(Theresienstadt) en gerepeteerd met de bedoeling
deze op te voeren. Terezin was een kamp waar voor-
al Joodse artiesten en intellectuelen terechtkwa-
men. De Duitsers gebruikten dit als modelkamp om
te laten zien dat Joden de vrijheid kregen zich
artistiek te uiten. De opera werd door de Duitsers
verboden en de componist en tekstschrijver werden
een jaar later vermoord in Auschwitz.

De componist van deze opera was Viktor Ullmann
(1898-1944), een joods-Tsjechische dirigent en
componist. Hij was een veelbelovend muzikaal
talent en was een leerling van de toen beroemde
componist Arnold Schönberg. Behalve als dirigent
runde hij een antroposofische boekhandel en zijn
composities gaven hem internationale roem. Ruim
40 werken schreef hij en in 1939 werd de opvoering
daarvan verboden. Toen hij in 1942 in Terezin werd
geplaatst, bleef hij actief muziek maken en compo-
neren. De bibliothecaris van Terezin wist 25 com-
posities uit het kamp te smokkelen waaronder Der
Kaiser von Atlantis. Pas in 1975 werd het voor het
eerst in kleine bezetting opgevoerd in Amsterdam

onder leiding van Kerry Woodward. Er zaten een
aantal fouten en hiaten in de oorspronkelijke parti-
tuur en Woodward besloot Rosemary Brown (1916-
2001) te raadplegen. Zij was bekend geworden als
Engels medium en componiste die claimde in con-
tact te staan met veel overleden componisten. Die
fluisterden haar nieuwe composities in die zij ver-
volgens opschreef. Zij maakte op Woodward’s ver-
zoek contact met Ullmann en gaf suggesties door
voor verbeteringen en aanvullingen. In 2018 werd
in Madrid de opera met groot orkest opgevoerd. 
De tekstschrijver van de opera was Peter Kien

(1919-1944). Hij kwam uit Tsjechië en was behalve
een begenadigd schrijver ook een uitmuntende
schilder en tekenaar. Hij volgde de Kunstacademie
in Praag maar werd daar in 1939 vanaf gegooid
omdat hij jood was. Hij bleef nog een tijdje kunst-
lessen geven aan een synagoge en probeerde vervol-
gens met zijn familie te emigreren. Dat mislukte en
hij kwam in Terezin terecht. Hij liet behalve veelal
sombere teksten talloze prachtige schilderijen en
tekeningen na die opvallend optimistisch waren en
hoop en warmte uitstraalden. Het pakte uiteinde-
lijk niet goed voor hem uit. Hij was pas 25 toen hij
de dood tegemoet ging. 

De complete opera is te horen op YouTube plus
een aantal andere composities van Ullmann. 

door  Anke Kuijpers

www.opus391.nl
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Zij is al ruim 10 jaar betrokken bij Dao Yin in de
Liu He Men school in Sporthallen de Pijp. Ze heeft
internationale ervaring opgedaan in Canada en
China. 

Hoe ben je ertoe gekomen om dit te beoefenen?
Ik heb een verkeersongeluk gehad. Ik heb daarbij
mijn nek, rug en schedel gebroken. Mijn nek was zo
ernstig gebroken, dat die gefixeerd is met titanium.
De artsen zeiden: “Dat is eigenlijk kansloos.”
Nou ja, hier sta ik dan en daar heeft de DaoYin heel
erg bij geholpen. Ik ben een levend bewijs van
luister alsjeblieft naar jezelf. Leg je niet neer bij
allerlei conclusies, die men denkt te kunnen trek-
ken. Want je bent baas over je eigen lichaam. Het is
niet of-of, maar laten we zeggen dat veel reguliere
zorg gewoon beperkt is. Het houdt vaak op bij een
diagnose, en daarvoor een voorgeschreven tablet-
tenkuur en dan weer tabletten tegen de bijverschijn-
selen van die tabletten. 
Wat ik merk en graag probeer te doen, is het zelf
genererend vermogen aanspreken. Mensen, die in
levensbedreigende situaties zijn geweest, weten dat
al. Maar het zou niet zo moeten zijn, dat je eerst iets
heel heftigs moet meemaken. De DaoYin is eigenlijk
de situatie van “nog niet ziek”. Dus als je te ver heen
bent, dan wordt het een ander verhaal. Wij kunnen
ons zelf echt genezen en helen in alle situaties.
Labelen is heel beperkend. Er is altijd een oplossing.
Als in de natuur een giftige plant groeit, groeit er in
de buurt altijd een kruid dat geneest en dempt.
Maar je moet wel weten dat het er is. 
Ik wil Westerse geneeskunde niet uitsluiten, maar
een samenwerking zou ideaal zijn. Ik ben ook tij-
dens mijn eigen revalidatie naar de neurochirurg
gegaan en heb hem over Dao Yin verteld. Maar zo
ver is men nog niet. Er is een kloof, maar ik zie wel
dat het naar elkaar toe groeit. Al gaat het met mui-
zenstapjes. En als je niet eens weet dat het er is, kun
je er eigenlijk ook niet over oordelen. Ik zie natuur-

lijk wat het voor mij heeft gedaan en doet. Dus ik
ben heel optimistisch. Maar ook zonder dat hevige
letsel doet het altijd iets voor je. 

Hoe lang train je al?
Als iemand vraagt hoe lang ik train, zeg ik altijd drie
jaar en dat zeg ik al jarenlang. Je bent hier in princi-
pe altijd een beginner. Belangrijk in de ‘internal arts’
is juist het niet geroutineerde. Iedere keer dat je in
beweging bent, heb je de intentie alsof het de eerste
keer is. Het gaat over de verbazing en de verwonde-
ring. Dat wil je bereiken. Niet zoiets van ik weet het
al, deze arm naar links, dat been naar rechts, zodat
het een automatische piloot wordt. Je wil juist graag
bewust worden van wat maakt dat deze arm zo
strekt, wat moet ik daarvoor doen, zodat je het
samen met de ademhaling optimaal benut.
En buiten dat je altijd een beginner bent, is het ook
nooit klaar. Dat is soms heel moeilijk, maar wel
belangrijk om te weten. In wezen kom je in een soort
verwachtingsloosheid. Je ziet hier Sifu Eleonora, hij
gaat ook nog naar zijn Sifu. Deze wordt weer gecor-
rigeerd door zijn Sifu. Je blijft altijd nederig, want dit
is nooit klaar. 

Nieuwe ochtend klas
We hebben nu een nieuwe les in de ochtend opgezet.
Je kunt na drie weken eigenlijk geen ja of nee zeg-
gen. Er is langere tijd voor nodig om iets te ervaren.
Nieuwe mensen komen meestal heel enthousiast
binnen. Je voelt even iets, maar op het moment dat
je het probeert vast te pakken, is het vaak alweer

Interview met Daniëlla Leona

Foto: Dick Merx



Al voor 15 euro

in deze krant?

mail naar

redactie@bulletindepijp.nl

di t/m vrij van 16.00-21.00 uur en za 14.00-

18.00 uur. voor alle soorten catering, ook bui-

ten de openings-tijden. Vraag vrijblijvend een

offerte aan.

Ceintuurbaan 181           Tel. 020-6620345
1073 EK Amsterdam  

info@ratatouille-traiteur.nl
www.ratatouille-traiteur.nl

weg. Je kunt dit niet vastpakken. Bovendien is het geen lineair tra-
ject. Ook kom je jezelf tegen. Dat is het innerlijke aspect. Dat kun-
nen blokkades in jezelf zijn; lichamelijk, geestelijk en emotioneel.
De enige manier is er doorheen.
Het lijken soms heel veel bewegingen. In China sta je gewoon één
jaar alleen maar “adem in adem uit” te doen. En dan ga je naar een
tweede beweging. Maar dat soort geduld en discipline en ook de
tijd om op die manier te trainen, is hier niet. We leren hier veelal
complete vormen aan. 
Het leren leren is een heel interessant aspect op zich. Zodra ik
begreep dat het nooit klaar was, kwam de ruimte. In het begin kan
het overweldigend zijn. Maar als je dat weet los te laten, komt vrij-
heid. En dan maakt het niet uit, kortom je hebt geen verwachtin-
gen meer. Dat is het moment waarop je gaat leren. Het is vaak het
westerse streven naar een “aha”-ervaring, time-management, et
cetera. We moeten al zo veel. Dat is dus eigenlijk wat je hierin niet
probeert en loslaat, waardoor je juist wel heel snel groeit. Dat
maakt je ook succesvol. En zo werkt het ook bij de kinderen/jonge-
ren die Sifu Eleonora lesgeeft.
We werken hier niet met banden, rangen en standen. Mensen die
beginnen staan bij mensen die al heel lang trainen. En je leert
natuurlijk heel goed als je naast iemand staat die dit al iets langer
doet. Mensen die voor instructeur gaan trainen wel in aparte groe-
pen. Maar in essentie wordt er geen onderscheid gemaakt.
Iedereen is welkom. Je komt voor jezelf, maar het samen trainen
geeft toch ook energie, de synergie. Iedereen zit op zijn eigen weg
in wat hij/zij eruit oppakt. In het begin kost het heel wat moeite om
bijna een uur op je voeten te blijven staan. Het is dus iets dat groeit.
Wat je hierbij heel goed kunt leren is: je neemt de dingen wel waar,
maar ze blijven niet binnen dwalen. Op het moment dat je hier de
vloer opkomt, hang je al je zorgen aan de kapstok. Als je weg gaat,
kun je ze weer meenemen. Meestal laat iedereen alles hangen. 
Zie ook de info hiernaast of kijk op www.liuhemen.nl

door Uke Veenstra
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Stadsdeelinformatie

Politie Zuid-De Pijp
Contact: Wijkteam en buurtregisseur
U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen
Tel: 0900 8844 – niet spoedeisend ( ook meldingen/vragen ) 
E-mail: pijp-buurtregie@amsterdam.politie.nl
Politie Meld Misdaad Anoniem
Tel: 0800 7000
Politie Zuid-De Pijp
Geopend: Dagelijks  8.00 tot 22.00 uur
Bezoekadres: President Kennedylaan 11
Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam

Huis van de wijk De Pijp
Adres: 2e van der Helststraat 66,
1072 PG Amsterdam
huisvandewijk.depijp@combiwel.nl
www.combiwel.nl
Info :  020   6764800
Voor elkaar in zuid
Vrijwilligers helpen oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken.
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)
Tel : 020 679 4441
E-mail: info@voor elkaarinzuid.nl
Sociaal loket
dinsdag 09:00-12.00, woensdag 13.30-16.30
Vliegende Brigade van ervaringsdeskundigen
spreekuur donderdag 11.00-13.00 
Voedselbank Zuid
Inloopspreekuur: maandag  15:00 - 16:30 uur.

Stadsdeelkantoor Zuid 
Adres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
Gemeentelijk informatienummer tel: 14020
op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur.
Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 8.30-12.00 uur.
Op afspraak:  do 13.00-20.00 uur.
Voor een afspraak op donderdag kunt u tot woensdag 12.00 uur
bellen met het loket.

Wijksteunpunt Wonen 
(achterstallig onderhoud?)
Bezoek één van de spreekuren
Iedere woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur
Donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur
Adres:  Wijkcentrum De Pijp 
Tweede van der Helststraat 66
Tel: 020  5230160
( Alle werkdagen bereikbaar, anders antwoordapparaat 
u wordt dan teruggebeld )

Sporten in Sporthal De Pijp
Lizzy Ansinghstraat 88 1072 RD Amsterdam 
Tel:  020  470 1460 (Sportbuurtwerk)
Sportbuurtwerk Zuid organiseert een breed scala aan cursussen
en instuiven in Sporthal de Pijp.
Tevens is het Sportloket daar gevestigd, 
waar u op:
maandag, dinsdag en donderdag van 14.00-17.00 uur terecht
kunt voor informatie over de activiteiten en inschrijvingen. 
Informatie tel: 020  470 1460

Dieren Ambulance Amsterdam
www.dierenambulance-amsterdam.nl
De Dierenambulance Amsterdam biedt eerste hulp en vervoer
aan zieke en gewonde dieren in Amsterdam en omgeving.
Heeft u ons nodig voor een dier in nood;
bel ons dan op tel:  020  626 21 21
Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor die-
ren in nood! (tussen 23:00 en 08:00 uur alleen voor spoedgeval-
len)
Vogels en andere kleine (huis)dieren
Hebt u een jonge, zieke, gewonde vogel of ander klein dier zoals
een fretje, konijn etc. gevonden, 
lees dan eerst onze website verder voor u ons belt.
Huisdier kwijt  Wat doen wij wel en wat doen wij niet? 
Kijk op de website:  
www.dierenambulance-amsterdam.nl

Café Restaurant Gambrinus
Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam

Tel: 020 67 17389
www. gambrinus.nl

Gambrinus
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Een selectie uit het programma

Museumstraat 1
Tel: 020 67 47 000

www.rijksmuseum.nl

Helden van Zuid
Helden van Zuid is een intieme theatervoorstelling van
Bouman&Henkel i.s.m. CC Amstel die wordt gespeeld
door wijkbewoners uit Amsterdam Zuid. De eigen verhalen
en ervaringen van de spelers vormen de basis van de voor-
stelling.

De voorstellingen worden in juni 2019 gespeeld in
nieuwsgierige Amsterdamse woonkamers. De slotvoor-
stelling vindt plaats bij OBA CC Amstel.
Voor Helden van Zuid is er geen online kaartverkoop.
Tickets zijn beperkt beschikbaar en alleen te reserveren via
julia@ccamstel.nl

Farida, Gepke, Helena, Issam, JinLiang, Kholoud, Mehdi en
Vibeke komen van over de hele wereld. Nu zijn ze buren van
elkaar, in Amsterdam Zuid.
Zij zijn onze nieuwe Helden. Mantelzorgheld, taalheld,
supermarktheld. Held van de klas of van de buurt. Soms
excuusheld dan weer selfieheld. Ooit alles-achterlaten-en-
opnieuw-beginnen-held, nu huis-tuin-en-keuken-held.
Gevallen held of antiheld. Held op sokken of in pak. Held
met twijfels en met targets. Helden van de stad. Alledaags
én buitengewoon.

Zie ook www.boumanhenkel

Louise Bourgeois
Dit jaar staat de tuintentoonstelling in het teken van een van
de beroemdste en veelzijdige kunstenares van de 20e eeuw:
Louise Bourgeois. Voor het eerst wordt een ruime selectie
van haar buitenbeelden bijeen gebracht.

Naast drie van haar wereldberoemde Spiders zijn negen
andere beelden te zien, die van de kijker betrokkenheid en
fysieke nabijheid vragen, zoals de Eye Benches, The Welco-
ming Hands en The Blind Leading the Blind.

Instaprondleiding (Open Tuinen Dagen)
Speciaal ter gelegenheid van de Open Tuinen Dagen zijn er
op 15 en 16 juni rondleidingen. 
15 en 16 juni: 10.30 / 11.30 / 13 / 14 uur 
Prijs: •5 p.p.

Op aanvraag twee weken van tevoren, zijn er privé-rond-
leidingen zowel in het Nederlands, Engels, Nederlandse
Gebarentaal en voor blinden en slechtzienden.
Prijs: •75. Instaprondleidingen kosten 5 euro p.p.. Kijk voor
de data op de website van het Rijksmuseum

ARTZUID gecombineerde rondleiding 
Onder begeleiding van een gids bezoek je eerst Louise Bour-
geois in de Rijksmuseumtuinen en vervolgens de beelden-
tentoonstelling van ARTZUID. 8 juni, 6 juli, 10 augustus, za
7 september om 13 uur. Alleen te boeken via ARTZUID.

RR ii jj kk ssmmuuss eeuumm
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Cullinanplein 1
Tel: 020 6712417
www.ccamstel.nl
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DINER

DRANK

www.minicards.com

voor al uw
dierenvoedsel

Bert’s
dierenbenodigheden
Albert Cuypmarkt 163

Tel: 020 6763247

Café
Restaurant

1e van der Helststr 59-61
Tel: 020 675 75 17

www.deduvel.nl

Gerard Doustraat 33/35

Tel: 020 6719216

www.sarayrestaurant.nl

Turkse specialiteiten

maandag alleen voor
reserveringen geopend

Dagelijks geopend

2e Jan Steenstraat 1

Tel: 020- 671 42 64

Gerard Douplein 14
tel: 020 6646483
www.pilsvogel.nl

Centuurbaan 278
hoek Ferd. Bolstraat

tel 020 6621409

Ceintuurbaan 212 -1072 GD Amsterdam
Tel: 020 66 203 20

Website: www.bvanerve.nl

Lokanta

Eerste Sweelinckstr 9
1073 CK

Amsterdam
www.franggo.nl
Info@franggo.nl
Tel: 020 3031046

Portugese
flame
grilled

chicken

HHuuiisskkaammeerrSSaasskk iiaa ’’ss

Dagelijks geopend voor groepen Albert Cuypstraat 203 Tel: 06 28 629 839 www.huiskamerrestaurant.com

Al voor 15

euro in deze

krant?

mail naar
redactie@bulletindepijp.nl

HEROPEND

Kraam  Kado
open di t/m do 12 - 15 u

2e van der Helststraat 75
1073 AL Amsterdam

Tel: 020 6753239


