
NIEUWSBRIEF	  STADSDORP	  NIEUWMARKT	  MAART	  2013	  
	  
	  
Beste	  Stadsdorpsgenoten,	  
Sinds	  de	  eerste	  bijeenkomst	  op	  9	  december	  is	  de	  lijst	  met	  belangstellenden	  voor	  het	  Stadsdorp	  
Nieuwmarkt	  gegroeid	  naar	  14o	  mensen.	  Door	  al	  dat	  animo	  hebben	  wij	  op	  dit	  moment	  zoveel	  te	  
melden	  dat	  we	  besloten	  hebben	  jullie	  een	  lange	  nieuwsbrief	  te	  sturen.	  Onze	  eerste!	  	  
Reacties, ideeën, bijdragen voor de nieuwsbrief en aanmeldingen het Stadsdorp zijn welkom bij 
info@stadsdorpnieuwmarkt.nl   

Met	  een	  hartelijke	  groet	  van	  de	  kartrekkers:	  
Lodewijk	  Brunt,	  Marijke	  Braams,	  Heleen	  van	  Deur,	  Jaap	  Heijn,	  Iris	  van	  der	  
Reijden,	  Willy	  Smits,	  Diet	  Verschoor	  
	  

Inhoud	  nieuwsbrief	  
• Impressie	  van	  de	  derde	  bijeenkomst	  van	  het	  Stadsdorp	  Nieuwmarkt	  op	  15	  maart	  
• De	  DAM	  :	  Diensten	  en	  Activiteiten	  Markt	  	  	  
• Spelregels	  van	  het	  (digitale)	  DAMbord	  
• Urgente	  vraag	  van	  de	  kartrekkers	  om	  secretariële	  bijstand	  
• Publiciteit,	  contacten,	  voortgang	  en	  ontwikkeling	  	  
• Volgende	  bijeenkomst	  26	  april	  
• DAM-‐bord	  15	  maart	  	  

	  
Impressie	  van	  de	  derde	  bijeenkomst	  van	  Stadsdorp	  Nieuwmarkt	  op	  15	  maart	  
Vrijdag	  15	  maart	  zijn	  we	  voor	  de	  derde	  keer	  bijeengekomen	  met	  het	  Stadsdorp	  Nieuwmarkt.	  
Nadat	  op	  9	  december	  de	  Boomsspijker	  en	  31	  januari	  de	  Zuiderkerk	  hun	  locaties	  belangeloos	  
aanboden,	  mochten	  we	  nu	  het	  Compagnietheater	  gebruiken.	  Zo’n	  60	  buurtgenoten	  kwamen	  
op	  onze	  uitnodiging	  af.	  	  
Onze	  gedichtenman	  Lodewijk	  Brunt	  opende	  de	  bijeenkomst	  met	  het	  voorlezen	  van	  een	  paar	  
mooie	  gedichten,	  waarvan	  er	  één	  in	  deze	  nieuwsbrief	  staat	  afgedrukt.	  	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Daarna	  was	  het	  woord	  aan	  Anneke	  Huygen	  en	  Mary	  van	  Vucht.	  Als	  actieve	  deelnemers	  aan	  het	  
Stadsdorp	  Zuid	  dat	  nu	  3	  jaar	  oud	  is,	  konden	  zij	  ons	  vertellen	  hoe	  ze	  het	  daar	  hebben	  aangepakt	  
en	  wat	  ze	  zoal	  doen.	  Contact	  maken,	  zorgen	  dat	  je	  elkaar	  leert	  kennen,	  dat	  is	  voor	  hen	  de	  basis	  
van	  het	  Stadsdorp	  en	  een	  voorwaarde	  om	  daarna	  te	  komen	  tot	  de	  uitruil	  van	  zorg	  en	  diensten.	  



Stadsdorp	  Zuid	  floreert	  dan	  ook	  met	  vele	  “kringen”	  van	  buurtgenoten	  die	  samen	  naar	  theater,	  
concert	  of	  film	  gaan,	  tuinieren	  of	  bridgen,	  uit	  eten	  gaan	  of	  thuis	  koken.	  Daarnaast	  zijn	  er	  de	  
zogenaamde	  ‘binnenbuurten’,	  waar	  mensen	  die	  dicht	  bij	  elkaar	  wonen	  elkaar	  hand-‐	  en	  
spandiensten	  en	  lichte	  vormen	  van	  hulp	  en	  zorg	  leveren,	  het	  zogenaamde	  moderne	  
nabuurschap.	  	  
Stadsdorp	  Zuid	  heeft	  ruim	  300	  leden;	  de	  inkomsten	  (respectievelijk	  €	  7,50	  per	  persoon	  en	  €	  
11,25	  per	  samenwonend	  stel	  per	  maand)	  zorgen	  voor	  een	  financieel	  onafhankelijke	  basis	  
waarmee	  een	  parttime	  coördinator	  kan	  worden	  betaald.	  Deze	  beheert	  de	  website,	  brengt	  vraag	  
en	  aanbod	  van	  Stadsdorpers	  bijeen,	  organiseert	  bijeenkomsten,	  maakt	  een	  nieuwsbrief,	  etc.	  	  
Stadsdorp	  Zuid	  is	  door	  en	  voor	  senioren,	  maar	  richt	  zich	  ook	  nadrukkelijk	  op	  het	  bieden	  van	  
diensten	  aan	  jongere	  buurtgenoten.	  Dat	  laatste	  vindt	  ook	  in	  de	  Nieuwmarkt	  een	  warm	  onthaal.	  	  
Het	  verhaal	  van	  Stadsdorp	  Zuid	  (dat	  overigens	  ook	  op	  9	  december	  al	  deels	  werd	  verteld	  door	  
Jacques	  en	  Marijke	  Allegro)	  biedt	  veel	  inspiratie	  om	  het	  Stadsdorp	  Nieuwmarkt	  op	  onze	  eigen	  
manier	  vorm	  en	  inhoud	  te	  geven.	  	  	  
	  
De	  DAM	  :	  Diensten	  en	  Activiteiten	  Markt	  	  	  
Op	  15	  maart	  is	  ook	  de	  DAM	  van	  start	  gegaan:	  een	  doorlopende	  Diensten-‐	  en	  Activiteiten	  Markt	  
waar	  buurtgenoten	  elkaar	  kunnen	  vinden	  om	  een	  dienst	  of	  activiteit	  te	  vragen	  of	  aan	  te	  bieden.	  	  
Op	  15	  maart	  zijn	  daar	  in	  totaal	  70	  briefjes	  opgehangen	  en	  telden	  we	  ruim	  30	  potentiële	  
dammetjes:	  een	  match	  tussen	  vraag	  en	  aanbod!	  	  
	  
De	  diensten	  
Als	  het	  om	  onderlinge	  diensten	  gaat	  is	  wederkerigheid	  het	  sleutelwoord,	  zonder	  de	  bijklank	  
van	  een	  financieel	  economisch	  systeem.	  Dat	  betekent	  dat	  er	  geen	  1-‐op-‐1	  uitruil	  tot	  stand	  hoeft	  
te	  komen	  en	  het	  draait	  evenmin	  om	  een	  gelijkwaardige	  uitruil.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  jij	  de	  hond	  van	  
de	  buurvrouw	  af	  en	  toe	  uitlaat,	  zij	  haar	  achterbuurman	  helpt	  met	  de	  computer	  en	  hij	  
vervolgens	  zijn	  bovenbuurvrouw	  begeleidt	  naar	  de	  dokter.	  	  
Daarbij	  moeten	  we	  rekening	  houden	  met	  mensen	  die	  –	  tijdelijk	  –	  geen	  diensten	  aan	  anderen	  
kunnen	  verlenen,	  bijvoorbeeld	  omdat	  ze	  zelf	  niet	  vitaal	  genoeg	  zijn	  of	  omdat	  ze	  belast	  zijn	  met	  
mantelzorg.	  Dan	  komt	  het	  meer	  aan	  op	  solidariteit,	  die	  bestaat	  uit	  het	  wederzijds	  durven	  
aanbieden	  én	  durven	  aanvaarden	  van	  diensten	  die	  een	  situatie	  helpen	  verbeteren.	  Nu	  is	  het	  
kunnen	  geven	  van	  een	  dienst	  aan	  een	  ander	  op	  zichzelf	  al	  lonend	  en	  daarom	  ook	  niet	  zo	  
moeilijk.	  Veel	  lastiger	  is	  het	  om	  een	  dienst	  van	  een	  ander	  te	  aanvaarden	  zonder	  er	  iets	  voor	  
terug	  te	  (willen)	  doen,	  getuige	  het	  volgende	  verslag.	  
	  

	  
	  
	   Mijn	  eerste	  dammetje	  	  

Op	  15	  maart	  bouwde	  ik	  een	  eerste	  dammetje,	  met	  buurtgenoot	  G	  van	  de	  OZAB.	  Enkele	  dagen	  
later	  reed	  hij	  zijn	  auto	  met	  grote	  laadruimte	  bij	  mij	  voor	  de	  deur	  om	  samen	  bij	  vriend	  M	  in	  Oost	  
twee	  stoelen	  op	  te	  halen	  en	  weer	  bij	  mij	  af	  te	  leveren.	  Voordat	  hij	  kwam	  werd	  ik	  een	  beetje	  



zenuwachtig	  bij	  het	  idee	  om	  “niets	  terug	  te	  hoeven	  doen”	  en	  vroeg	  aan	  mijn	  man	  “Zal	  ik	  een	  fles	  
wijn	  meenemen?”.	  Dat	  werd	  ferm	  afgekeurd	  onder	  verwijzing	  naar	  mijn	  eigen	  fraaie	  filosofie	  
over	  wederkerigheid.	  “Zal	  ik	  dan	  niet	  tenminste	  de	  benzinekosten	  vergoeden?”	  probeerde	  ik.	  Er	  
volgde	  een	  meelijwekkende	  blik.	  Goed,	  boodschap	  begrepen,	  ik	  moest	  dapper	  zijn	  en	  het	  
aanbod	  van	  buurtgenoot	  G	  aanvaarden	  zonder	  iets	  terug	  te	  doen.	  Om	  mezelf	  nog	  wat	  moed	  in	  
te	  spreken,	  redeneerde	  ik	  dat	  er	  toch	  ook	  flink	  wat	  tijd	  gaat	  zitten	  in	  zo’n	  Stadsdorp	  en	  ik	  dus	  
ook	  geef…..	  	  
Het	  mocht	  allemaal	  niet	  baten.	  Op	  het	  moment	  dat	  de	  auto	  voor	  de	  deur	  stopte,	  kon	  ik	  mijzelf	  
er	  niet	  van	  weerhouden	  snel	  een	  stuk	  bonbonbloc	  in	  mijn	  tas	  te	  doen	  die	  ik	  bij	  het	  afscheid	  in	  
de	  auto	  achter	  liet.	  Buurtgenoot	  G.	  zag	  het	  lachend	  aan,	  zei	  dat	  het	  echt	  niet	  hoefde,	  dat	  ik	  al	  
zoveel	  deed,	  maar	  toch	  was	  ik	  opgelucht	  dat	  ik	  niet	  met	  lege	  handen	  stond.	  	  	  	  
Na	  deze	  eerste	  ervaring	  met	  mijn	  eerste	  dammetje,	  hoewel	  kortdurend	  en	  eenvoudig	  van	  aard,	  
begreep	  ik	  beter	  dat	  je	  nog	  meer	  schroom	  moet	  overwinnen	  om	  een	  meer	  omslachtige	  dienst	  
van	  een	  ander	  te	  vragen	  (Heleen).	  
	  

Kortom:	  het	  zijn	  inderdaad	  mooie	  woorden,	  “wederkerigheid	  en	  solidariteit”,	  maar	  om	  er	  naar	  
te	  handelen	  moeten	  wij,	  Stadsdorpsgenoten	  ons	  ingebouwde	  patroon	  van	  voor-‐wat-‐hoort-‐wat	  
durven	  inzetten	  op	  een	  nieuwe	  manier,	  met	  andere	  spel-‐	  en	  omgangsregels.	  Het	  is	  een	  kwestie	  
van	  uitproberen	  en	  uitwisselen	  hoe	  ons	  dat	  vergaat.	  	  	  
	  

Ook een eerste dammetje achter de rug? Stuur het ons!  
 

        
 
 
De	  activiteiten	  
De	  handel	  in	  activiteiten	  kent	  heel	  wat	  minder	  hindernissen!	  Er	  komt	  van	  alles	  op	  gang,	  
filmclubjes,	  museumclubjes,	  leesclubjes,	  naaiclubjes,	  architectuurclubjes	  enzovoort.	  Het	  
“themadiner”	  was	  zelfs	  zwaar	  overboekt.	  Samen	  dingen	  doen	  is	  de	  smeerolie	  van	  het	  Stadsdorp	  
en	  is	  nu	  voor	  veel	  Stadsdorpsgenoten	  een	  belangrijke	  reden	  om	  mee	  te	  doen,	  bovendien	  zal	  dit	  
alleen	  maar	  een	  positief	  effect	  hebben	  op	  het	  –	  steeds	  beter	  –	  uitwisselen	  van	  diensten.	  
Daarom	  blijven	  we	  bijeenkomsten	  organiseren,	  zodat	  buurtgenoten	  elkaar	  ontmoeten,	  een	  
levendige	  DAM	  onderhouden	  en	  interessante	  thema’s	  met	  elkaar	  bespreken.	  	  
	  

Heb jij een idee of thema voor een volgende bijeenkomst? Laat het ons weten!  



 
 
Spelregels	  van	  het	  (digitale)	  DAMbord	  
Het	  DAMbord	  is	  het	  doorlopende	  overzicht	  van	  Diensten	  en	  Activiteiten	  van	  
Stadsdorpgenoten.	  Er	  is	  een	  VRAAG-‐kant,	  een	  AANBOD-‐kant	  en	  als	  er	  een	  match	  is	  spreken	  
wij	  van	  een	  Dammetje.	  Wij	  gaan	  snel	  overleggen	  met	  experts	  om	  te	  onderzoeken	  hoe	  wij	  het	  
digitale	  DAMbord	  (en	  meer	  in	  het	  algemeen:	  een	  website)	  kunnen	  invoeren,	  zodat	  iedereen	  
daar	  veilig	  kan	  inloggen.	  Tot	  die	  tijd	  maken	  we	  gebruik	  van	  prikborden	  (op	  bijeenkomsten)	  en	  
email	  om	  vraag	  en	  aanbod	  bij	  elkaar	  te	  brengen.	  	  
Er	  zijn	  meerdere	  mogelijkheden	  om	  mee	  te	  doen	  aan	  het	  Dambord:	  

1. Je	  reageert	  op	  een	  uitstaande	  vraag	  of	  aanbod	  (ofwel	  op	  het	  prikbord	  tijdens	  een	  
bijeenkomst,	  ofwel	  via	  ons	  emailadres)	  en	  maakt	  dus	  een	  dammetje.	  In	  dat	  geval	  
zorgen	  wij	  dat	  het	  dammetje	  bekend	  wordt	  bij	  de	  vrager	  of	  aanbieder	  met	  cc	  aan	  jou,	  
jullie	  handelen	  het	  dammetje	  zelf	  af.	  

2. Je	  wilt	  een	  nieuwe	  vraag	  of	  een	  nieuw	  aanbod	  aanmelden:	  wij	  plaatsen	  dat	  op	  het	  
DAMbord.	  

3. Je	  wilt	  een	  eerdere	  vraag	  of	  eerder	  aanbod	  afmelden:	  doe	  dat	  vooral	  als	  je	  geen	  reacties	  
meer	  wilt!	  	  

	  
Stuur	  een	  email	  naar	  info@stadsdorpnieuwmarkt.nl.	  Gebruik dit adres ook voor 
opmerkingen, problemen, tips en advies over hoe we het Dambord kunnen verbeteren en stuur 
ervaringen met jullie dammetjes! Wellicht	  ten	  overvloede:	  de	  initiatiefgroep	  neemt	  geen	  enkele	  
verantwoordelijkheid	  op	  zich	  voor	  de	  uitvoering	  en/of	  kwaliteit	  van	  de	  Dammetjes.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Urgente	  vraag	  van	  de	  Kartrekkers	  	  	  
De	  kartrekkers	  zijn	  driftig	  op	  zoek	  naar	  een	  stadsdorpsgenoot	  die	  ons	  wil	  helpen	  met	  
SECRETARIELE	  activiteiten,	  zoals	  het	  onderhouden	  van	  het	  DAMbord,	  de	  verzendlijst,	  de	  
nieuwsbrief	  en	  wat	  verder	  van	  belang	  is.	  Ook	  een	  duo-‐secretariaat	  is	  welkom.	  	  
Gewenste	  kwaliteiten:	  	  
Hij	  of	  zij,	  of	  het	  duo	  (!)	  is	  enthousiast	  over	  het	  Stadsdorp,	  makkelijk	  in	  de	  omgang,	  trouw	  (op	  
tijd	  doen	  wat	  je	  belooft),	  pc-‐vaardig,	  ervaring	  met	  Word	  en	  Excell,	  nauwgezet	  en	  beschikt	  over	  
ongeveer	  4	  á	  6	  uur	  per	  week.	  
Wat	  krijg	  je	  terug:	  
Een	  warm	  onthaal	  van	  nu	  al	  140	  Stadsdorpers,	  opname	  in	  een	  gedreven	  kartrekkersteam,	  alle	  
ruimte	  om	  je	  creativiteit	  en	  ideeën	  in	  te	  zetten	  en	  de	  voldoening	  die	  uitgaat	  van	  meedoen	  aan	  
het	  oprichten	  van	  het	  Stadsdorp	  Nieuwmarkt.	  



	  	  
	  
Publiciteit,	  contacten,	  voortgang	  en	  ontwikkeling	  	  

-‐ Er	  verschijnen	  langzaamaan	  (korte)	  artikelen	  over	  ons	  Stadsdorp,	  binnenkort	  een	  in	  
Opnieuw	  en	  een	  in	  D’	  Oude	  Binnenstad.	  Voor	  Stadsdorp	  Zuid	  is	  al	  langer	  journalistieke	  
belangstelling	  (de	  Groene	  Amsterdammer	  en	  via	  het	  internet:	  Nieuwezijds	  Magazine).	  

-‐ Intussen	  hebben	  wij	  diverse	  contacten	  met	  organisaties	  in	  onze	  eigen	  buurt	  die	  het	  
Stadsdorp	  kunnen	  versterken,	  zoals	  de	  Waagsociety	  (voor	  het	  inzetten	  van	  nieuwe	  
media).	  Wij	  houden	  jullie	  op	  de	  hoogte	  van	  wat	  dit	  oplevert.	  

-‐ Ook	  in	  stedelijk	  verband	  trekken	  Stadsdorpen	  de	  aandacht.	  Politici	  en	  
beleidsambtenaren	  zijn	  nieuwsgierig	  en	  bieden	  hun	  diensten	  (zonder	  bemoeienis	  en	  
voorwaarden)	  aan.	  	  

-‐ Stadsdorp	  Nieuwmarkt	  heeft	  al	  veel	  geleerd	  van	  Stadsdorp	  Zuid	  en	  trekt	  ook	  samen	  op	  
met	  andere	  stadsdorpen	  in	  oprichting,	  zoals	  Centrum	  Oost,	  de	  Pijp,	  de	  Rivierenbuurt,	  
Vondelparkbuurt,	  Buurt	  7,	  de	  zuidelijke	  grachtengordel,	  de	  Den	  Tex	  buurt	  en	  de	  
Weteringbuurt.	  Er	  worden	  ervaringen,	  informatie	  en	  tips	  uitgewisseld	  waar	  iedereen	  
zijn	  voordeel	  mee	  kan	  doen.	  	  

-‐ Veel	  stadsdorpen	  waaronder	  wij,	  streven	  er	  naar	  om	  zelfstandig	  te	  functioneren	  door	  
middel	  van	  ledenwerving	  en	  een	  betaald	  lidmaatschap,	  met	  een	  zo	  laag	  mogelijk	  
bijdrage	  die	  nodig	  is.	  Daarvoor	  is	  het	  oprichten	  van	  een	  organisatie	  met	  statuten	  nodig,	  
waarvan	  wij	  voorbeelden	  van	  andere	  dorpen	  krijgen.	  Totdat	  we	  over	  kunnen	  gaan	  tot	  
het	  lidmaatschap	  willen	  we	  een	  startsubsidie	  aanvragen.	  Op	  15	  maart	  heeft	  zich	  een	  
jurist	  gemeld	  die	  ons	  daarvoor	  wil	  adviseren.	  	  	  

	  
Volgende	  bijeenkomst	  26	  april	  in	  de	  Flesseman	  
Onze	  volgende	  bijeenkomst	  is	  op	  vrijdagmiddag	  26	  april.	  Het	  idee	  is	  om	  dan	  in	  de	  Flesseman	  
een	  vrijmarkt	  te	  houden.	  Nadere	  berichten	  volgen	  nog,	  maar	  noteer	  de	  datum	  vast!	  
	  
	  
Het	  DAMbord	  van	  15	  maart	  is	  te	  vinden	  in	  de	  bijlage	  
	   	   	  

IS HET VANDAAG OF GISTREN, VRAAGT MIJN MOEDER, 
Is het vandaag of gistren, vraagt mijn moeder,  
bladstil, gewichtloos drijvend op haar witte bed.  
Altijd vandaag, zeg ik. Ze glimlacht vaag  
en zegt: zijn we in Roden of Den Haag ?  
Wat later: kindje ik word veel te oud.  
Ik troost haar, dierbare sneeuwwitte astronaut  
zo ver al van de aarde weggedreven,  
zo moedig uitgestapt en in de ruimte zwevend  
zonder bestek en her en der.  
Zij zoekt - het is een s.o.s. -  
haar herkomst en haar zijn als kind  
en niemand niemand, die haar vindt  
zoals zij was. Haar franse les  
herhaalt zij: van haar 8e jaar:  
'bijou, chou, croup, trou, clou, pou, òu,  
die eerste juffrouw, weet je wel  
die valse ouwe mademoiselle  
hoe heet ze nou. Ik ben zo moe.' 
 
Had ik je maar als kind gekend,  
die nu mijn moeder bent 
--------------------------------- 
M. Vasalis. Uit: 'De oude kustlijn', Amsterdam, 2002. 


