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De stad verandert. Hoe gaan we daar mee om? Romantiseren we het 
verleden? Vechten we voor het behoud van de status quo? Of juichen we 
elke vernieuwing toe? Zijn we bang dat elke verandering een verslechtering 
betekent of geloven we in de mogelijkheid dingen te verbeteren? De stad 
is een optelsom van meningen en belangen. Vinden we dat de overheid er 
is om ervoor te zorgen dat alles goed loopt of vinden we juist dat burgers 
zelf verantwoordelijkheid moeten nemen? Zijn we er van overtuigd dat 
commerciële en politieke belangengroepen de dienst uitmaken of geloven 
we in de macht van het individu? Hoe verheffen we onze stem als we het 
ergens niet mee eens zijn?

Harmen de Hoop liet flyers uitdelen in Amsterdam. Flyers die op een 
beschaafde manier, met argumenten, bezwaar maken tegen (fictieve) 
veranderingen of gebeurtenissen. Zo wordt op de plek waar hij de flyers 
liet uitdelen niet alleen een virtueel beeld opgeroepen (van zeldzame 
kikkers in het park, van cricketwedstrijden op het voetbalveld), maar ook 
een beeld geschetst van actuele maatschappelijke discussies. 



SARPHATIPARK





Er zijn Europese boomkikkers aangetroffen in het Sarphatipark. Die 
diertjes zijn met uitsterven bedreigd. Ze staan op de rode lijst van 
beschermde diersoorten. Daarom gaat het park dicht! De bewoners 
van de Pijp mogen er vanaf volgende week niet meer in! Het park 
wordt een natuurreservaat! Dat heeft de gemeenteraad besloten! 
Maar wie geeft het stadsbestuur het recht om buurtbewoners de 
toegang tot hun park te ontzeggen? Zijn boomkikkers belangrijker 
dan mensen? Natuurlijk willen die diertjes met rust gelaten worden, 
maar hebben buurtbewoners niet ook recht op een plek om tot rust 
te komen? Is het niet veel beter om die boomkikkers te vangen en 
naar een dierentuin te brengen, waar ze veel beter verzorgd worden? 
Hou het park open! Het Sarphatipark is er voor mensen!!!

SARPHATIPARK NIET DICHT!

















ZUIDERBAD





G E E N  V I S KW E K E R I J
I N  H ET  Z U I D E R B A D

De gemeente kan de kosten van het zwembad niet 
meer opbrengen en gaat het gebouw verkopen aan 
een bedrijf  dat er een commerciële viskwekerij in 
wil vestigen. In de toekomst zullen er in het bassin 
Fresh Water Tilapia’s gekweekt worden. Natuurlijk is 
het toe te juichen dat er iets gedaan wordt tegen 
het leeg vissen van de zeeën, maar is het nodig om 
daar het Zuiderbad voor te sluiten? We moeten van 
de regering gezonder gaan eten en vis is beter dan 
vlees, maar roept de regering niet ook op om meer te 
gaan bewegen? Dan vervang je een zwembad toch 
niet door een viskwekerij? Al twee keer eerder was 
de gemeente van plan het zwembad te sluiten, 
maar beide keren heeft een actiegroep van bezorgde 
zwemmers dat weten te voorkomen! Dat kan nu weer!

ZORG ERVOOR DAT HET ZUIDERBAD BLIJFT!















VONDELPARK





Van 5 tot 9 juni worden er filmopnamen gemaakt in het Vondelpark 
voor LOVE & PEACE, een film over de jaren ‘70, toen hippies uit de 
hele wereld naar Amsterdam kwamen om in het Vondelpark te slapen, 
om muziek te maken, met elkaar te vrijen en om drugs te gebruiken, 
want Amsterdam was toen het ‘Magies Sentrum’ van de wereld! 

Maar dat is toch geen reden om nu aan een filmmaker een vergunning
te geven om tijdens de normale openingstijden van het Vondelpark, 
tussen moeders met spelende kinderen, tussen normale mensen die 
rustig willen recreëren, filmopnamen te maken van hippies die naakt 
rondlopen, van dansende meisjes met blote borsten, van stelletjes die 
schaamteloos voor iedereen zichtbaar de liefde bedrijven? 

Dat is toch niet van deze tijd? Als de filmmaker per se naakte mensen 
wil filmen, doet hij dat maar in de beslotenheid van een filmstudio,
NIET in een openbaar park!! 

GEEN NAAKTE HIPPIES
IN HET VONDELPARK!!!















Sportvelden tuindorp ooStzaan





SV DE METEOOR WORDT GEDWONGEN TE 
STOPPEN!! OMDAT VORIG JAAR HET GEWELD 
BIJ HET AMATEURVOETBAL OPNIEUW IS 
TOEGENOMEN HEBBEN DE AMBTENAREN 
VAN HET STADHUIS BESLOTEN DAT HUN 
VOETBALVELDEN OVERGEDRAGEN MOETEN 
WORDEN AAN DE AMSTERDAMSE CRICKET-
VERENIGING VRA!! ZE NOEMEN DAT EEN 
BESCHAVINGSOFFENSIEF!! ZE DENKEN DAT 
ALS ALLE KINDEREN OP CRICKET GAAN IN 
PLAATS VAN OP VOETBAL ZE OPGROEIEN 
TOT BRAVE GEWELDLOZE BURGERS!! 
MAAR ZO’N ELITAIRE SPORT HOORT NIET 
THUIS IN NOORD!! TUINDORP OOSTZAAN 
WIL VOETBALLEN!!

KINDEREN NIET VERPLICHT OP CRICKET!!

SV DE METEOOR BLIJFT!!

GEEN CRICKET IN NOORD!!



















BIJLMERBAJES





GEEN DISCOTHEEK
IN BIJLMERBAJES!!!
Volgend jaar gaat de Bijlmerbajes dicht. De gevangenen 
worden naar Zaandam verplaatst en de Gemeente verkoopt 
het gebouwencomplex aan een projectontwikkelaar die het 
wil verbouwen tot de grootste discotheek van Europa. Maar 
een plek waar zoveel is geleden, ga je toch niet verbouwen 
tot discotheek?
Op een plek waar gevangenen te horen kregen dat hun vrouw 
van hen ging scheiden en dat ze hun kinderen nooit meer 
mochten zien, waar gevangenen werden verkracht en waar 
door onderlinge rivaliteit doden vielen, daar ga je toch niet 
dansen? Dat kan toch niet?

Het waren MENSEN die hier gevangen zaten!!
Toon een beetje RESPECT!!
Zorg ervoor dat hier GEEN DISCOTHEEK komt!!















ZORGVLIED





Begraafplaats Zorgvlied organiseert op 11 juli, de sterfdag van 
Herman Brood, een gratis toegankelijk herdenkingsconcert 
bij zijn graf. De hele dag zullen er optredens plaatsvinden van 
bekende Nederlandse popgroepen, zoals Kane, Di-rect, GEM, 
Kensington, Moke en De Staat. Het is fantastisch dat al die 
muzikanten een eerbetoon willen brengen aan Nederlands 
meest legendarische rockzanger, maar is het noodzakelijk om 
dat bij zijn graf op Zorgvlied te doen?

Het herdenkingsconcert is onderdeel van de plannen van de 
nieuwe directie van Zorgvlied om van de begraafplaats een 
innovatieve plek te maken waar mensen komen ‘om elkaar te 
ontmoeten en om samen iets bijzonders te beleven’. Welke 
andere evenementen heeft men in gedachten? Een poëzie-
festival bij het graf van Victor van Vriesland? Een spannend 
schaaktoernooi bij het graf van Hein Donner? Of denkt men 
in eerste instantie aan een Shakespeare-marathon bij het graf 
van Louis Bouwmeester met medewerking van Pierre Bokma 
en Gijs Scholten van Aschat? Is dat allemaal werkelijk nodig? 
Willen de meeste mensen niet gewoon in stilte het graf van 
hun dierbaren bezoeken?

AUB GEEN POPFESTIVAL OP BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED!
LAAT ZORGVLIED EEN PLEK VAN RUST EN STILTE BLIJVEN!

GRATIS POPFESTIVAL
NIET OP ZORGVLIED!



















TRANSLATIONS



SARPHATIPARK OPEN!
European tree frogs were found in the Sarphatipark. These creatures are faced with 
extinction. They are on the red list of endangered species. That’s why the park will be 
closed to the public! Starting next week the inhabitants of ‘de Pijp’  won’t be allowed in! 
The park will be a nature reserve! That’s what the city council decided! But who gave the 
city council the authority to exclude the residents from their park? Are tree frogs more 
important than people? Of course these creatures want their peace, but do the inhabitants 
of this neighborhood not deserve a place to relax too? Would it not be a better idea to 
capture these tree frogs and bring them to a zoo, where they can be taken care of?
Keep the park open! The Sarphatipark is for people!!!

NO FISH FARM IN THE ZUIDERBAD
The city cannot afford the maintenance of the swimming pool and is going to sell the 
building to a company who wants to start a fish farm.  In the future the pools will be used 
to breed Fresh Water Tilapia’s. Of course it’s a good thing that something is being done 
about overfishing, but is it necessary to close the swimming pool for that purpose? The 
government tells us to eat healthier and fish is better than red meat, but is the government 
not also telling us to exercise more, so isn’t it stupid to change a swimming pool into a 
fish farm? The city planned to close the swimming pool twice in the past, but both times 
a protest group of concerned swimmers was able to prevent it! That can be done again! 
PLEASE HELP SAVE THE SWIMMING POOL!

NO NUDE HIPPIES IN THE VONDELPARK!!!
From the 5th to the 9th of June they will shoot the film LOVE & PEACE in the Vondelpark. 
It’s a film about the 70’s, when hippies from all over the world came to the Vondelpark 
to sleep, make music, have sex and use drugs, because Amsterdam was the ‘magical 
centre’ of the world!
But that is not a good reason to give a filmmaker permission to shoot naked hippies, bare-
breasted girls dancing and couples making love during regular opening hours when there 
are mothers with children and normal people who want to relax in the Vondelpark. 
That’s not how we do things these days! If a filmmaker wants to shoot naked people he 
can do it in a studio, NOT in a public park!!

NO CRICKET IN AMSTERDAM-NORTH
Sports Club De Meteoor will be forced to stop!! Because of the increase of violence 
at amateur football matches the bureaucrats at City Hall decided that their sport fields 
must be handed over to the Amsterdam Cricket Club VRA. They call it a civilization 
programme!! They believe that if all children play cricket instead of football they will 
become law-abiding citizens!! But an elitist sport like that has no place in Amsterdam-
North!! Tuindorp Oostzaan wants to play football!!
NO COMPULSORY CRICKET FOR CHILDREN!!
SPORTS CLUB DE METEOOR MUST STAY!!



NO DISCOTHEQUE IN BIJLMER PRISON!!! 
The Bijlmer prison will be closed next year. The inmates will be transferred to Zaandam 
and the city council sells the building complex to a private developer who wants to change 
it into the biggest discotheque in Europe. You do not change a place where so much 
suffering occurred into a discotheque! A place where men were told that their wives want 
a divorce and that they are not allowed to see their children anymore, a place where men 
were raped and where rivalry let to murders is not a place to dance!
HUMAN BEINGS were imprisoned here!!
Show some RESPECT!!
Make sure there won’t be a DISCOTHEQUE here!!

FREE POP FESTIVAL NOT AT ZORGVLIED!
On the anniversary of Herman Brood’s death on the 11th of July Zorgvlied cemetery 
will organize a free memorial concert at the site of his grave. All day long there will be 
performances by well known Dutch pop groups like Kane, Di-rect, GEM, Kensington, 
Moke and De Staat. It’s fantastic that all these musicians want to pay hommage to the 
most legendary rock singer of the Netherlands, but is it absolutely necessary to do it at 
his grave?
The memorial concert is part of the plans of the new board of Zorgvlied to make the 
cemetery an innovative place where people come ‘to meet each other and to experience 
something special’. What other events do they have in mind? A poetry festival at the 
grave of Victor van Vriesland? A chess tournament at Hein Donner’s grave? Or do they 
think of a Shakespeare marathon at the grave of Louis Bouwmeester with cooperation 
of Pierre Bokma and Gijs Scholten van Aschat? Is this really necessary? Surely most 
people prefer to visit the grave of the ones they love in silence!
NO POP FESTIVAL AT ZORGVLIED CEMETERY!
LET ZORGVLIED BE A PLACE OF PEACE AND QUIET!
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