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Het jaar 2016 is voorbij, een van de warmste en zonnigste jaren maar geen 
opgewekt jaar… Een jaar met grote vraagstukken. 
 
We hadden een paar mooie politieke uitglijders in de stad: 

- een wethouder die zei: er zijn helemaal niet te veel toeristen…dat is een 
kwestie van perceptie… ik denk dat deze wethouder het ook in zijn eigen 
perceptie niet ver zal brengen 

- een andere wethouder zei: we mikken op de rijkere toerist, want die gaan in 
duurdere hotels en die gaan vroeg naar bed… hoe weet hij dat? Heeft hij  de 
afdeling Marketing gevraagd: I am Amsterdam en ga je vroeg naar bed? Of 
heeft hij soms ambtenaren die op Schiphol zeggen: u bent alleen welkom als 
U vroeg naar bed gaat.. 

- ook een mooie: de advocaten van de  eigenaar van de bierfiets en die van de 
gemeente stonden tegenover elkaar in de rechtszaal. Zei de advocaat van de 
gemeente: ja, en dan joelen ze op die fietsen, waarop de advocaat van de 
bierfiets zei: joelen is een grondrecht…. We hebben zoveel gepraat over de 
vrijheid van meningsuiting, maar het wordt nog ingewikkelder: daar komt nu 
nog een grondrecht bij: vrijheid van joelen…. 

 
Al met al heeft 2016 geen duidelijkheid gebracht….en daar helpt het touwtje in de 
brievenbus ook niet aan mee. 
 
Wij staan even stil bij de dood van Leon Deben. Hij  heeft veel voor de buurt gedaan, 
was een grote inspirator voor Stadsdorp en heeft bijgedragen aan de idee van wat nu 
1018 is. Ook voor de opzet van Magazine 1018 en de agenda niet te vergeten. Hij 
heeft support gegeven aan Buurtorganisatie 1018. Wij zijn hem veel dank 
verschuldigd.  
 
En zo glijden we in 2017….  Het jaar waarin gevoelens feiten zijn, feiten geen feiten 
zijn, meningen weer feiten, en uitslagen van verkiezingen en referenda die niet 
verwacht zijn, halve feiten zijn: kunt u het nog volgen?  
 
Het wordt een spannend jaar, nationale verkiezingen,  het Tweet leiderschap van 
Trump, een koning die zegt dat angst en boosheid geen eindstation mogen zijn…. 
Wel een tussenstation? – denk ik dan? En waar leidt dat station dan weer naar toe?  
Dat zegt de koning wijselijk niet…. 
 
Laten we terug gaan naar onze buurt:  
Bewoners zetten zich in voor de buurt, je ziet een nieuwe energie ontstaan. 
Aandacht voor vraagstukken als zonne-energie en duurzaamheid, de Poolschool 
heeft zich vernieuwd, er is nieuw elan in de Czaar Peterstraat, de subsidie voor het 
Scheepvaartmuseum is veiliggesteld, het Marineterrein wordt steeds meer 
toegankelijk, en er sluiten zich nog steeds nieuwe mensen aan bij onze 
werkgroepen. 
 Het zelfbewustzijn in de buurt groeit.  



 
Mondiaal gaat de buurt of de wijk een steeds grotere rol spelen in de toekomst. De 
buurt wordt een organische schakel in het weefsel van besluitvorming. Vroeg of laat 
zal de meest rechtse twitter democraat niet om ons heen kunnen. De ideeën komen 
van de bewoners, zij stellen hoge eisen aan hun leefomgeving.  
De politiek kan geen waarden opleggen, waarden worden geleefd en krijgen vorm in 
beleid.  

- wij hebben onze eigen thema’s, een goede en veilige omgeving staat voorop 
- wij hebben onze eigen voelhorens om eigentijdse problemen te signaleren en 

dat doen we ook  
- we staan open voor nieuwe invloeden, voor mensen van buiten die het 

oorlogsgeweld ontvlucht zijn 
- wij smeden coalities met instellingen in de stad en zetten projecten op  
- we hebben onze eigen tradities: zie deze kerk en al die mensen, hier 

verzameld 
 
De oplossing is simpel: 
Met een gezonde nieuwsgierigheid voor elkaar en onze omgeving kunnen wij het 
verschil maken: 

- niet de toonhoogte van de opgezette borst van het eigen gelijk, gewoon 
belangstelling voor elkaar 

- niet het nieuwe moralisme – hoe wij met elkaar omgaan kleuren wij zelf in 
 

 
Dames en Heren,  
Wij dichten breuklijnen in de samenleving: bewoners zijn bereid iets voor elkaar te 
betekenen vanuit hun kennis, hun kunde en hun vermogen. 

 
Die aantallen toeristen is geen kwestie van perceptie, maar een kwestie van tellen, 
meneer de wethouder… 
Het is geen kwestie van vroeg naar bed gaan, maar van handhaving van de regels 
die wij fatsoenlijk en redelijk vinden, meneer de wethouder… 
Het is geen kwestie van het recht op joelen op de fiets, maar kijken wat voor moois 
de stad te bieden heeft, meneer de advocaat 
Het is geen kwestie van eindstation, het gaat erom angst en boosheid serieus te 
nemen en deze mensen als volwaardige burgers te behandelen, meneer de koning  
 
 
Ik wens U een vorstelijk en nieuwsgierig 2017. 
 

 


