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Terugblik op de bijeenkomst 

Stadsdorp Nieuwmarkt

20 juni 2013
Iris van der Reijden

Er naar toe. Iedere keer weer spannend: Hoeveel 

mensen zullen er komen? Hebben we alles 

geregeld?

We, dat zijn de karttrekkers van het stadsdorp, 

een club van enthousiaste buurtgenoten, 

denkers en doeners. Zonder reglementen, 

zonder bestuur, wel met vergaderingen – zo min 

mogelijk – en afsprakenlijstjes. 

Deze keer weer zo’n mooie locatie voor onze 

open bijeenkomst: het Internationaal 

Danstheater, een gebouw dat ík nog niet ken, 

maar waar dansliefhebbers graag voorstellingen 

zien. Bijzonder!

Helemaal bijzonder is het dat dit IDT ons de zaal 

en de drankjes kosteloos aanbiedt. Een genereus 

gebaar!

Zelf achter de computer, om iedereen in te 

schrijven. Even hard werken, concentreren, 

secuur werkje.
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Even later zit de tribune mooi vol: zo’n 80  

mensen.

Onze initiatiefneemster, Heleen van Deur, heet 

iedereen welkom. Met trots presenteert zij ons 

logo, ontworpen door Ton van Giesbergen. 

We hebben ook T-shirts met het logo. De eerste 

twee worden aan Ton en zijn vrouw Eliza

aangeboden.

Dan volgen de inleiders van vandaag: de 

buurtgenoten André Klukhuhn, filosoof en 

Lodewijk Brunt, socioloog. In het verhaal van 

André staat het dagelijks leven, wat ons 

overkomt in de buurt (zoals bijv. de ingrijpende 

filmopnames) en de noodzaak tot 

samenbundelen van krachten centraal. Lodewijk 

Brunt houdt een kort en krachtig betoog vanuit 

sociologisch perspectief. (zie hierna in deze 

nieuwsbrief)

Daarna verplaatsen we ons naar de foyer, waar 

zoals inmiddels gebruikelijk, de DAM-borden

staan, voor vraag en aanbod. 

Levendige gesprekken, mensen leren elkaar 

kennen, ontdekken verschillen in belangstelling 

en achtergrond maar ook – en niet zelden -

raakvlakken. – Iris van der Reijden

Grijs, maar eigenwijs, het 

stadsdorp sociologisch 

bekeken
Lodewijk Brunt

Je kunt niet al je medestadsbewoners kennen, 

het zijn er teveel en ze zijn te divers van 

achtergrond. Daarom zijn steden anoniem en 

overheersen er zakelijke, onpersoonlijke 

betrekkingen. Logisch. Maar de werkelijkheid is 

ingewikkelder, want kenmerkend voor steden is 

het principe ‘soort zoekt soort’, de neiging tot 

segregatie.

Heleen van Deur opent de bijeenkomst op 20 juni 2013 – het Stadsdorp te gast bij het Internationaal Danstheater



Mensen wapenen zich tegen een onbekende en 

potentieel vijandige omgeving door zich te 

vestigen bij gelijkgestemden. Samen sta je sterk. 

Zo ontstaan afzonderlijke stedelijke sociale 

werelden, in de vakliteratuur ‘stadsdorpen’ 

(urban villages) genoemd, die elkaar raken, maar 

niet overlappen. Een mozaïek. Zulke stadsdorpen 

zorgen voor onderlinge steun, solidariteit, zorg, 

praktische hulpverlening en sociale controle -

vaak georganiseerd vanuit kerk, tempel of 

moskee. Klassieke studie: The Urban Villagers

door de Amerikaanse socioloog Herbert Gans. 

Over een Italiaanse wijk in Boston, die model kan 

staan voor tal van andere stadswijken. 

Stadsdorpen worden gevestigd op basis van 

nationaliteit en etniciteit, bedrijvigheid, 

religiositeit en/of seksuele voorkeur. In onze tijd 

ook in toenemende mate op basis van leeftijd: 

met name ouderen blijken gemeenschappelijke 

belangen en wensen te hebben die het beste 

onderling behartigd kunnen worden. De 

omringende maatschappij heeft daar geen oog 

voor en daarom ontstaan er stadsdorpen van 

ouderen: grijs, maar eigenwijs. – Lodewijk Brunt

Nieuwe DAM-metjes!
Diensten- en Activiteiten Markt

Er was weer een levendige handel op de DAM: 

de Diensten- en Activiteiten Markt van het 

Stadsdorp Nieuwmarkt. 

Er staat nieuw aanbod op de lijst zoals het 

bezoeken van een oudere, het repareren van 

kleding en een groepsles Yoga. En er zijn nieuwe 

vragen geplaatst: begeleiding naar de dokter, 

hulp bij computerproblemen, hulp in de 

volkstuin, maar ook samen koken en eten, een 

discussiegroepje over Westerse filosofen en een 

bezoek aan Jazz- en Blues uitvoeringen. Kortom: 

voor elk wat wils!

André Klukhuhn, filosoof en Lodewijk Brunt, socioloog houden elk een korte inleiding  op de bijeenkomst van 20 juni



ruilbeurs  van  Stadsdorp Nieuwmarkt op 26 april  ‘13

Ook is er gereageerd op al bestaande vragen en 

aanbiedingen, maar dat kan nog meer! Kijk eens 

op het Dambord ( zie bijlage) en voel je vrij om 

door middel van een mail je belangstelling voor 

een aanbod of vraag kenbaar te maken. Wij 

zorgen dan dat jullie in contact kunnen komen 

met elkaar om te zien of jullie een match, een 

dammetje, kunnen maken. Sinds kort hebben we 

twee Stadsdorpgenoten, Dymph Rutten en Rita 

Verpalen, die zo nodig kunnen helpen met het 

leggen van de goede verbindingen en het vinden 

van de goede match tussen vraag en aanbod. Op 

de volgende Stadsdorpbijeenkomst zullen zij zich 

voorstellen. 

De spelregels van de DAM nog 

eens op een rijtje

Op de Diensten en Activiteiten Markt is 

wederkerigheid het sleutelwoord, maar dat hoeft 

niet 1-op-1 te zijn: iemand doet iets voor jou, jij 

doet iets voor je buurman, hij doet weer iets mij.

Jij doet nu iets. De ander doet later iets terug –

misschien aan weer een ander. 

Solidariteit is een andere pijler: als je – tijdelijk –

geen diensten aan anderen kunt verlenen komt het 

aan op solidariteit in het Stadsdorp, wat betekent 

dat je hulp durft aan te bieden én te accepteren.

Als je wilt reageren op een uitstaande vraag of 

aanbod of je wilt je eigen aanbod of vraag kenbaar 

maken, gebruik dan tijdens de bijeenkomsten de 

prikborden of stuur een mail aan 

info@stadsdorpnieuwmarkt.nl

Wil je geen reacties meer op jouw aanbod of ben je 

voorzien in je vraag? Laat het ons weten via de mail, 

dan halen we het van het DAMbord. 



Wellicht ten overvloede: de kartrekkers nemen 

geen verantwoordelijkheid op zich voor de 

uitvoering en/of de kwaliteit van de Dammetjes.

Iedereen is welkom

De kartrekkers zijn enorm aan de weg aan ’t 

timmeren om alle buurtgenoten bekend te maken 

met ons Stadsdorp. Zo hebben we 

stadsdorpgenoot Ton Giesbergen bereid 

gevonden om het logo voor het Stadsdorp te 

ontwerpen en bouwt Adriaan Boiten belangeloos 

een website, die hopelijk aan het eind van de 

zomer de lucht in gaat.

Er ligt een folder over het Stadsdorp Nieuwmarkt

op verschillende plekken in de buurt, o.a. de 

Boomsspijker, de Flesseman en het IDT.

Stadsdorp T-shirts

Voor € 15,- heb je een Stadsdorp T-shirt! 

Te koop op de volgende bijeenkomst op 30 

augustus. Met de T-shirts laten we onze 

buurtgenoten zien, dat we meedoen met dit 

burgerinitiatief.  Wie de betekenis wil weten, kan 

uitleg krijgen en wie dan enthousiast wordt voor 

ons “eigentijds nabuurschap” kan mee gaan doen.

We hebben al ervaren dat erover praten voor heel 

wat buurtgenoten aanstekelijk heeft gewerkt. 

30 augustus volgende 

Stadsdorpbijeenkomst

Om de zomer te vieren komen we 30 augustus 

van 16.00-19.00 uur weer met het Stadsdorp 

bijeen. Alle buurtgenoten zijn van harte welkom, 

dus zet het vast in je agenda! Nadere informatie 

over locatie en programma volgt, we hopen 

ergens iets buiten te kunnen doen. Wil je muziek 

maken, een gedicht of een verhaal voorlezen of 

anderszins iets delen met stadsdorpgenoten, mail 

ons dan. info@stadsdorpnieuwmarkt.nl


