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Leg deze unieke tijd vast
Normaal gesproken ga je naar het
Amsterdam Museum om het verleden van onze mooie hoofdstad te
bekijken. Daar zie je bijvoorbeeld
dat ‘Sloten’ het oudste stukje van de
stad is. Maar, het museum staat ook
middenin de stad van nú.
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Helaas betekent de start van het
nieuwe jaar niet dat corona zomaar
verdwenen is. Hopelijk worden de
allerstrengste maatregelen in de loop
van januari weer opgeheven… Maar,
iedereen weet diep in zijn hart dat
we – zolang grote groepen mensen nog
niet gevaccineerd zijn – veel beperkingen zullen blijven gelden.
Leg deze tijd vast
Zodra het kan zullen we al deze
toestanden weer snel willen vergeten. Daarom is het nú de tijd om dit
tijdelijke ‘nieuwe normaal’ vast te
leggen. Misschien hebt u al wat liggen
of inspireert dit artikel u om aan de
slag te gaan. Het Amsterdam Museum
wil alles van deze unieke wonderlijke
periode zo goed mogelijk vastleggen.
Het landelijk gebied (en de rest van
Nieuw-West) mogen dan natuurlijk
niet ontbreken in deze digitale tentoonstelling. Vertel en deel daarom uw
verhalen. De groeiende tentoonstelling
toont dan de impact van het corona-
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Succesvol verzet tegen huurverhoging
volkstuinparken

Sloten in het corona-tijdperk: verkoop van chocolade troostkoekjes op straat!
virus op héél Amsterdam en ál haar
bewoners.
Wat u kunt insturen
Meedoen kan in iedere digitale
vorm. Dat kan bijvoorbeeld als tekst,
tekening, foto of als een geluids- of
beeldopname. Hebt u een foto van
hoe u uw bezoek op afstand voor het
huis ontvangt? Met mondkapjes op
in een winkel. Van het thuiswerken.

Ben Meijer ontvangt op afstand gasten in het Kleinste Politiebureautje van
Nederland.

Rijen wachtenden voor de winkels. Uw
kerstdiner. Bezoek aan oma in het verzorgingshuis. De uitgestorven straten.
De stilte zonder vliegtuig- en verkeerslawaai. Enzovoorts. Het museum is
vooral op zoek naar verhalen over hoe
het ‘gewone’ leven doorging en -gaat.
Verhalen over wat deze tijd met u
persoonlijk doet; over de saaiheid; over
inventieve oplossingen; over positieve
bijeffecten. Vertel het! Binnen de tentoonstelling worden digitale ‘zalen’ ingericht. Hierin wordt een selectie van
al het aangebodene tentoongesteld. Eigenwijks mag de zaal van Nieuw-West
vullen. Ook inzendingen die niet ‘op
zaal’ komen te hangen, worden opgenomen in de digitale collectie van het
Amsterdam Museum. Zo gaan ze deel
uitmaken van ons gemeenschappelijke
verhaal van onze stad. Ons collectieve
geheugen dat we samen optekenen en
voor de toekomst bewaren.
Hoe werkt het?
Meer informatie en insturen: zie de
website coronaindestad.nl.
Vragen kunt u stellen via
corona@amsterdammuseum.nl en
telefonisch: 020 523 1822.

Eind vorig jaar ontstond ook op de
volkstuinparken op Sloten en Oud
Osdorp veel onrust: “Het Amsterdamse gemeentebestuur wilde de
huurprijs voor volkstuinparken
in 2022 met ruim 400% verhogen
(en daarna nog verder tot 700%).
De tuinders willen best wat meer
betalen voor hun groene oases in
en om de stad, maar dit ging veel te
ver”, zo verwoordde Pia Smit van het
V.A.T.-bestuur de mening van velen.
“Als de gemeenteraad zou hebben
ingestemd met dit plan, dan zouden
Amsterdammers met een kleine
beurs straks niet meer van hun tuintjes kunnen genieten. Die heerlijke
ontsnapping aan hun kleine stadswoning verdwijnt dan. Het sociale
netwerk op de parken voorkomt
vereenzaming van veel Amsterdammers.”
Samen sterk
Vertegenwoordigers van de volkstuinparken bundelden het verzet en
overhandigden op 9 december een
petitie die in korte tijd door bijna
27.520 mensen gesteund werd. Hierin
werd aan de gemeente gevraagd om
geleidelijk een redelijke huurverhoging door te voeren. Volkstuinparken
moeten bereikbaar blijven voor álle
Amsterdammers. Wethouder Marieke
van Doorninck schrok behoorlijk van
alle ophef en gaat haar plannen nu
aanpassen. Mogelijk worden tuinders

Volkstuinparken zijn kleine paradijsjes (foto: Daan Nackaerts).
met een kleine beurs ontzien en/of
wordt de huurverhoging over meer
jaren gespreid. Zij geeft aan dat een
huurverhoging naar haar mening wel
noodzakelijk is omdat de gemeente
riolering op de parken moet aanleggen. Daar wordt nog altijd rechtstreeks op het oppervlaktewater
geloosd. Ongeveer een kwart van de
aangekondigde huurverhoging zou
besteed worden aan het aanleggen
van deze riolering. Het is niet duidelijk welke andere dure beheertaken
de gemeente voor de volkstuinparken
in gedachten heeft. “Als dat grote
huurverhogingen voorkomt, kunnen
wij met onze tuinders ook zelf het
nodige werk verzetten”, aldus Pia
Smit. Naar verwachting komt de
wethouder komend voorjaar met een
nieuw plan…

