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B U U RT K R A NT Z EV E N

B U U R T B O R R E L  

Ontmoet je buurtgenoten in De Twee Grieken, 
Prinsenstraat 20, elke laatste maandag van de 
maand vanaf 17.00 uur. De data zijn  

27 juni ■ 25 juli ■ 29 aug ■ 26 sept
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De Dametjes

Verrassend nieuwe muziek van 
dance-pionier Eddy de Clercq
Els Willems 

Het was een magische “nacht die nooit eindigde“ in 1996, toen 
de zon al opkwam in de eivormige suikerbietenterminal in 
Durban. Nu, in 2022, is er het dansalbum Afrotronic uitgebracht 
door Eddy de Clercq & Friends, waar Eddy’s liefde voor Afrika en 
elektronische muziek samenkomen. 

Na de housemuziek in Club RoXY en het vele reizen als 
huis-dj naar clubs in New York en club Cocorico in 
Italië, kwam de ommekeer in Zuid-Afrika. ‘In Europa 
was het toen deprimerend en somber, terwijl er in 

Zuid-Afrika, met Mandela als president, een tegenovergestelde 
sfeer was, hoopvol, optimistisch en opwindend. Ik wilde meer 
weten van dat land en die rijke Zuid-Afrikaanse muziek. Kwaito, 
een soort hiphop-achtige disco werd er gedraaid. Toen begon 
ik mijn onlineblog Soul Safari, music treasures from Africa’. 
(soulsafari.wordpress.com)

Eddy de Clercq vertelt over zijn zoektocht naar platen met zwarte 
muziek. Er was geen vraag naar in de apartheidsperiode, want witte 
mensen hadden geen interesse en zwarte mensen konden het vaak 
niet betalen. Een grote slag sloeg hij toen een zwart radiostation die 
‘ouwe troep’ wilde dumpen, hij kon alles meenemen. Bovendien 
kwam De Clercq in de muziekafdeling van de Rhodes University in 
Grahamstown vergeten muziek tegen, het oorspronkelijke archief 
van shellak, in de jaren 40-60 verzameld door etnomusicoloog 
Hugh Tracey. De King Kong musical in Johannesburg in 1959 over 
het leven van een dag van bewoners van een township bleek een 
doorbraak voor een internationale carrière van Miriam Makeba. 

Zuid Afrikaanse jazz, Kwela. Zwart en Wit werkten samen, een hele uitdaging in die tijd.  

Afrika is voor deze Belgische Amsterdammer niet vreemd, Congo was immers een 
kolonie en in de bars van Gent werden Afrikaanse platen gedraaid. Zijn verhuizing naar 
Nederland in 1976 voelde als ‘weg uit beklemming naar een vrij Amsterdam’. En hier vond 
De Clercq (de liefde en) bijzondere verborgen plekken. Zo organiseerde hij feesten in het 
zalenverhuurbedrijf (later Vlaams cultuurhuis) Brakke Grond, vond een ruimte achter een 
opslag van een café en richtte daar de club De Koer op en RoXY begon in een lege bioscoop.

De binnenstad en onze buurt? ‘Het originele karakter moeten we koesteren en bewaren. 
Dat is duurzaam. Bijvoorbeeld schoenmaker Van Zeventer in de Herenstraat en Tommy 
Page, de vintage kledingwinkel in de Prinsenstraat. En daarom draai ik nu tweemaal 
per maand op woensdagavond van 9-12 in het biercafé in de buurt, Café Belgique in de 
Gravenstraat’.

Op Afrotronic staat het prachtige Coral Reef, een op muziek gezet gedicht over de bedreigde 
koraalriffen, oorspronkelijk in het Engels, vertaald naar Xhosa. ‘Het ontstaansverhaal is 
terug te lezen op mijn Soul Safari blog, wat nu 25 jaar bestaat’.
https://soulsafari.wordpress.com/author/eedeecee/

Eddy de Clercq
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Krabbels Marijke Winnubst

LEVEN EN WILLEKEUR

Amsterdam heeft meerdere schrijvende 
stadschroniqueurs, maar ik ken ook één beel-
dende geschiedschrijver, de schilder, graficus 
Harry (Janssen) van Kruiningen (1906-1996) 
die, in de vruchtbare jaren zeventig van de 
vorige eeuw, een kleine geschiedenis van 
Amsterdam in een serie van drieëndertig 
etsen vervaardigde onder de titel Leven en 
Willekeur. De links geëngageerde kunstenaar 
dook in procesverbalen en confessieboeken 
van het Stadsarchief op zoek naar pakkende 
verslagen over volkse randfiguren die de 
geschiedenis kleuren. Ik genoot destijds van 
zes bijzondere etsen uit deze serie aan mijn 
muur, maar pas kort geleden toen ik de 
biografie van Van Kruiningen las, verraste mij 
de pikante geschiedenis achter de beelden. 
De Badstoven bijvoorbeeld: een man en 
vrouw in een tobbe, onschuldig broederlijk 
bijeen dacht ik voorheen, maar het onthult 
het unieke begin van wat is uitgegroeid tot 
de Rosse Buurt, ’s werelds meest beluste 
plek van smachten, begeren en koekeloeren. 
Want in en rond de kuipen in die badhui-
zen werd gedronken, gedanst, gezongen en 
kon de liefde, ongeacht met wie, geconsu-
meerd worden. Toen de stormachtig drukte 
van binnen- en buitenlandse (bad)gasten de 
spuigaten uitliep kwam er in 1413 de keur 
(verbod) op ongetrouwd badderen in publie-
ke badstoven. Ook stonden strenge straffen 
op het uitoefenen van het beroep tussen krui-
sen en graftombes op kerkhoven, die door de 
ommuring een zweem van ondubbelzinnige 
privacy boden. 
Later in 1495 stelde de magistraat, gesteund 
door oppermachtige kerkbestuurders, dat 
prostitutie in onze liberale handelsstad 
toegestaan moest worden als een noodzakelijk 
kwaad. De bordelen werden gehuisvest in de 
Pijl- en Halsteeg bij de Dam en kwamen 
onder exploitatie van gerechtsdienaren (de 
politie) waarmee de opbrengsten van deze 
pikante handel als compensatie diende voor 
hun kale lonen. Dus toen Marie Simons 
elders in de stad aan het ‘tippelen’ was, 
werd ze opgepakt en met veel bombarie van 
stadspijpers en trommelaars naar de stegen 
afgevoerd. Beroerder was het lot van de 
vier vrouwen, die op sleeën vastgebonden, 
voorafgaand aan verbanning uit de stad, door 
omstanders en stadsdienaren uitgejouwd en 
overgoten werden met de walgelijke inhoud 
van nachtspiegels. 
Deze zoektocht naar waarheid en schoonheid van een 
veelzijdig kunstenaar is te bewonderen in:
Harry van Kruiningen: 1) Biografie (439 blz.) en 2) 
Oeuvre catalogus (417 blz.) van Annemieke Jurgens, 
Uitg. Eburon/ Delft 2018

Marijke Winnubst

‘Inhaalfeestjes’, wie is er niet druk mee 
dezer dagen? Als Stadsdorp vierden we 
met ruim honderd buurtgenoten in april 
al ons eigen inhaalfeest in de Westerkerk. 
Vooraf discussie over de openbare ruimte 
met coördinator Sabine Hoekstra en 
Rinke Oostra als gebiedsmakelaar, tot slot 
een korte update over de stand van het 
Stadsdorp.   

Op 22 september volgt een tweede 
inhaalfeest: Dansen in de Wester, voor 
alle stadsdorpers in Amsterdam-Centrum.

In de tussentijd gaan onze activiteiten 
gewoon door. Juist wanneer veel 

buurtgenoten de stad uit zijn, is 
het prettig bekenden te ontmoeten. 
Wandelend bijvoorbeeld of tijdens theater- 
of museumbezoek en op onze vaste 
ontmoetingsplekken:  
• wekelijks op de koffie-inloop, op 
donderdag vanaf 10:30 uur bij Hegeraad 
op de Noordermarkt; 
• maandelijks, op de laatste maandag van 
de maand, bij de Buurtborrel, vanaf 17:00 
uur bij De Twee Grieken; borrel en eten.
Plannen voor een bijzondere zomerborrel 
zijn nog in voorbereiding. 

Kijk in het StadsdorpNieuws of op de 
website voor activiteiten en data.

Marijke Winnubst  STADSDORP NIEUWS

 www.stadsdorpbuurt7.nl  |  aanmelden@stadsdorpbuurt7.nl   |  06 234 68 635

 • Thuis in de Buurt   StadsdorpBuurt7
              

De Torensluis is nog in verbou-
wing, het wordt een ruimte 
waarmee de cohesie in de buurt 
versterkt kan worden. Er was veel 
tegenslag, maar inmiddels zijn de 
basisfaciliteiten door de gemeente 
aangelegd. Stichting De Torensluis 
maakt de inrichting verder af. 
Dat kost geld. Een manier om 
daaraan te komen is een beroep 
op Centrum Begroot. De gemeen-
te stelt daarvoor twee criteria, 
voldoende draagvlak en haalbaar-
heid. De Torensluis voldoet aan 
beide en dus kunnen we daar tus-
sen 17 juni en 18 juli op stemmen. 
Stemcodes worden vooraf toege-
stuurd, maak er gebruik van! 
En overigens: het Wijkcentrum 
d’Oude Stadt staat ook op die lijst.

Tot ziens in StadsdorpBuurt7!

STEMMEN OP DE TORENSLUIS
 OPROEP!
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Hanna Lantinga

Met JOMA in onze buurt is Amsterdam een 
curieus en inspirerend museum rijker. 

V
an een museum met de naam the 
Jewish secOnd generation art & family 
Museum Amsterdam verwacht je een 

saaie verzameling vergeelde documenten, 
gekreukte brieven, verbleekte foto’s 
en halfvergane spulletjes uit de Tweede 
Wereldoorlog en daarvoor. Aanvankelijk 
waren die er ook, 141 verhuisdozen 
stonden stilletjes te verstoffen in het 
huis van Maarten van der Heijden op 
Brouwersgracht 49. Nooit naar omgekeken. 
Tot hij onder het advies ‘hou toch eens 
op met die holocaust’ in 2008 tijdens zijn 
derde studiejaar onder de harde tucht van 
de Rietveld Academie vastloopt. 
Toch had hij eerder een goed beoordeeld 
digitaal werk gecreëerd door rode letters 
JOOD te stempelen op dichtbundelpagina’s 
van de Duitse achttiende-eeuwse vrijdenker 
Lessing, opgediept uit zijn grootvaders 
boekverzameling. Terwijl diverse studie-
genoten afhaken, maakt Maarten de 
Rietveldopleiding af. Tegen het advies in 
stort hij zich op zijn Joods familiearchief 
en gaat per week twee dozen uitpakken, 
fotograferen, archiveren, maakt digitale 
collages en zoekt zo een weg terug naar zijn 
voorheen verwaarloosde Joodse identiteit. 
Al doende ontwikkelt hij kunstwerken 
lijkend op glas-in-loodramen waar 
de zon doorheen schijnt. Kleurrijke 
caleidoscopische patronen die vro-lijk 
stemmen en je vraagt je af: is dit wel kunst? 
Kijk je nauwkeuriger dan ineens een klap in 
je gezicht, de symmetrische figuren blijken 
te zijn samengesteld uit lichaamsdelen 
van concentratiekampdoden. Loodgrijze 
benen, armen, hoofden omgezet in een feest 
van kleur. Verbijsterd zie je het contrast, 
zie je de vermetele draai van aangedane 
ellende naar leven in schoonheid. Is dat het, 
overwinning van het kwaad door kunst, 

viering van leven boven de ellende uit? 
De idee wordt versterkt door stralende 
vitrines vol blauw glaswerk en de intieme 
grachtenhuistuin waarvan bezoekers 
mogen genieten. Het bibliotheekvertrekje 
om alles te overdenken, vormt een subtiele 
toevoeging aan dit opengegooide huis 
waarin momenteel niet alleen werk van 
Van der Heijden maar ook van Christian 
Boltanski, Karel Gomes en C. Werner van 
Lier getoond wordt. 
Een straatapp informeert Maarten over de 
onthulling van Stolpersteine voor echtpaar 
Samson van der Woude-Moscoviter bij 
Keizersgracht 1 ‘ingang om de hoek’ op 
31 maart. Na de steenlegging ontvangt 

hij de aanwezigen als eerste bezoekers in 
JOMA en Sophie Jitta, initiator van deze 
struikelstenen, trakteert op koosjere 
bolussen uit het Joods Historisch Museum. 
Zij rent hiermee zelfs de blij verraste 
gemeentestratemakers achterna die al  
vanaf januari vakkundig en onopgemerkt 
bij acht panden op de Heren- en 
Keizersgracht Stolpersteine hadden gelegd. 
Op deze struikelstenen komen wij nog 
terug. 

Sindsdien is JOMA drie dagen per week 
open voor publiek en alles is te lezen op 
www.joma-amsterdam.nl
JOMA - Brouwersgracht 49 - don. vrij. zat. 11-17 uur

Nieuw grachtenhuis 
museum

Maarten van der Heijden in JOMA
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‘Drakeblood’ - Robin Butter  

Fotografie over de mythe van de Beeselse draak

Van harte welkom 
in Atelier K84, dé 
kunstruimte voor 
de buurt! 

OPEN: 
vrij/zat  12-18 uur
WAAR: 
Keizersgracht 84h 

Huur ruimte: mail naar
info@atelierk84.com

te zien t/m 25 juni 2022
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Ina Wilbrink

Oplettende buurtbewoners is het vast al 
opgevallen, bij de Noorderkerk staan van 
dinsdag tot en met zaterdag weer de 
groene banieren van ‘Vincent meets 
Rembrandt: the Untold Story’.

D
e buurtkrant liet zich graag naar 
binnen lokken voor een kennismaking 
met de unieke ‘360 graden experience’ 

waarin het niet eerder vertelde verhaal over 
Van Goghs fascinatie voor Rembrandt is 
verwerkt. 
Zoals de website belooft worden 40 
minuten lang alle zintuigen in beweging 
gezet door een adembenemende collage 
van beelden, teksten en speciaal voor 
dit doel gecomponeerde muziek. Voor 
sommige bezoekers misschien een beetje 
erg veel beweging en de teksten zijn niet 

altijd verstaanbaar, maar de meesten 
lijken er geen last van te hebben. Zeker 
de jongeren niet, die midden in de kerk 
de totaalbeleving liggend op kussens 
ondergaan. 
De meeste teksten komen letterlijk uit 
Vincents brieven aan zijn broer Theo en 
anderen, geselecteerd door een oud-
conservator van het Van Gogh museum, 
vertelt Marcel Vos, buurtgenoot en samen 
met Hennie Jaspers initiatiefnemer van het 
project. Het eerste citaat speelt meteen al 
in de Noorderkerk, waar Vincent tijdens 
zijn eerste bezoek in mei 1877 een oud 
vrouwtje ziet dat hem sterk aan een ets van 
Rembrandt doet denken: een vrouw die bij 
het lezen van de Bijbel in slaap gevallen 
is. Tijdens de rest van zijn 14 maanden 
in Amsterdam bezoekt hij meermaals het 
Rijksmuseum in het Trippenhuis en komt 
hij ook vaak in de Noorderkerk voor de 

zondagse ‘vroegdienst’. 
Vanwege de dominee die er 
preekt, maar mogelijk ook 
vanwege de route erheen 
langs de IJ-oever, die hem 
sterk doet aan etsen van 
zijn grote voorbeeld. 
Het verhaal van Vincents 
fascinatie voor Rembrandt 
móest daarom wel op 
deze plek verteld worden 
en het gebouw met zijn 
achthoekige plattegrond 
en houten tongewelven 
leent zich uitstekend voor 
de 360 graden projectie 
met de kerkbanken in hun 
halfronde opstelling als 

perfecte tribune. Maar het is tegelijkertijd 
het huis van een actieve kerkelijke 
gemeente, bovendien een rijksmonument 
en het staat ook nog eens midden in een 
buurt die niet zit te wachten op extra 
toeristische overlast. Dus het mag een 
wonder heten dat het Vos en zijn mede-
initiatiefnemers uiteindelijk gelukt is 
hun plannen hier te realiseren. Toen alles 
voorjaar 2020 klaar stond voor de start 
volgde als ultieme uithoudingstest ook nog 
de pandemie, zodat de groene banieren pas 
in juli 2021 konden worden buitengezet. 
Dit jaar hopen ze tot november ongestoord 
door te kunnen draaien en werken intussen 
nog aan verdere verbeteringen. Zo komt er 
naast de huidige Engelse versie hopelijk 
deze zomer nog een Nederlands gesproken 
versie van de teksten beschikbaar. 

www.vincentmeetsrembrandt.com

Vincent en Rembrandt: ontmoeting in de Noorderkerk

Een 360-graden projectie van werken van Vincent van Gogh en Rembrandt van Rijn. 

©
 In

gr
id

 d
e 

Gr
oo

t

buurtkrant 135 RADD.indd   4buurtkrant 135 RADD.indd   4 19-05-2022   15:3219-05-2022   15:32



BUU RTKRANT Z EVEN  |  J U N I 2022 |  No. 135  |  4 BUU RTKRANT Z EVEN  |  J U N I 2022 |  No. 135  |  5

Marijke Winnubst

De doopsgezinden hebben een huisje
De roomsen een kruisje
De gereformeerden een haantje
De Lutheranen een zwaantje

D
it versje stond het 17e eeuwse stadsbestuur voor ogen, geen 
‘paapse’ torens op de Nieuwe, de tweede, Lutherse Kerk 
op Singel 11, dus construeerde de bouwmeester Adriaan 

Dortsman in 1661 de elegante ronde koepel met de glazen lantaarn, 
die de zwaan draagt. Helaas brandde het sober-classicistische 
kerkgebouw in een spectaculaire brand door onvoorzichtigheid 
van loodgieters in 1822 bijna grotendeels af, destijds vastgelegd 
in prenten. Het geld van het onverzekerde gebouw werd door de 
invloedrijke Lutheranen in spijkerharde daalders in korte tijd 
opgebracht en vier jaar later stond er weer een gloednieuwe kopie. 
Door het inkrimpen van de geloofsgemeenschap werd het 
kerkgebouw in 1935 afgestoten. Het raakte danig in verval (de 
firma Faber, met tenten, heeft er lang domicilie gehouden) tot in 
1975 het Renaissance-hotel op het Kattegat het in bezit neemt en 
het rendabel maakt met een multifunctionele evenementen- en 
een officieel trouw-toplocatie. 
Maar dan gebeurt er weer iets vreselijks waarvan ik ooggetuige 
ben, evenals de overbuurman op het Singel, de beeldhouwer Johan 
Jorna (1930-2016), partner van Rob Jurka (van de galerie) die het 
volgende opschreef:

Tijdens de brand van de Koepelkerk op 3 februari 1993 viel op een 
gegeven moment de windwijzer naar beneden. De prachtige, elegante 
zwaan boog langzaam neerwaarts, gleed langs het dak en stortte op 
de straatkeien. Een minuut eerder was net een brandweerman de plek 
gepasseerd. 

Jaren later blijkt dat het uiterlijk van de koepelkerk dramatisch is 
aangetast. In plaats van fraai groen gepatineerd brons, heeft de koepel 
nu de kleur van saai levenloos, onbestemd bruin. Brons is ‘n legering 
van o.a. koper (roodkoper) en messing (geelkoper). Vooral messing 
veroorzaakt na enige tijd de superbe groene patina (de verkleuring)….

…Jarenlang speurde ik naar vogels, die op het dak zouden schijten en zo 
het chemische proces van de oxidering in werking zouden stellen. Het 
zal niet gebeuren, het materiaal is verkeerd. De feeërieke koepel is voor 
eeuwig verdwenen. Alleen de onderste ring, de goot is nog authentiek 
groen. Treurig !!! 

De oorzaak van de brand is ondanks expertise nooit achterhaald. 
De verzekeringsmaatschappij houdt het op de hitte van de lampen 
in de lantaarn, daar een ander gebouw met eendere verlichting ook 
in vlammen opging.

De miljoenen kostende restauratie van de koepel duurde twee 
jaar. Houten spanten met die spanwijdte waren over de hele 
wereld onvindbaar (tegen een nieuw houtvezelproduct maakte 
Monumentenzorg bezwaar) en koperslagers waren nog alleen 
in Noord-Frankrijk te vinden. De zwierige metershoge Zwaan, 
het symbool dat in brokken door onverlaten was meegenomen, 
werd door oplettendheid van de politie weer terugbracht en kon 
zodoende nagemaakt en in oude glorie geplaatst worden. Alleen 
de koepel wordt nooit meer de turkooise blikvanger van weleer. 

Luthers onroerend erfgoed 
in het koepelkwartier
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De Lutherse koepelkerk aan het Singel

buurtkrant 135 RADD.indd   5buurtkrant 135 RADD.indd   5 19-05-2022   15:3219-05-2022   15:32



BUU RTKRANT Z EVEN  |  J U N I 2022|  No. 135  |  6 BUU RTKRANT Z EVEN  |  J U N I 2022  |  No. 135 |  7

h

Elementenstraat 12
1014 AR  Amsterdam

020  411 66 40

info@drdvms.nl • www.drdvms.nl

Voor uw gehele
media pakket!

• Drukwerk
• Advies
• Ontwerp
• Print
• Mailing

Advertentie DRDV Media Services 60x103mm v3.pdf    1

buurtkrant 135 RADD.indd   6buurtkrant 135 RADD.indd   6 19-05-2022   15:3219-05-2022   15:32



BUU RTKRANT Z EVEN  |  J U N I 2022|  No. 135  |  6 BUU RTKRANT Z EVEN  |  J U N I 2022  |  No. 135 |  7

h

 COLOFON
Redactieleden
Hans Bergmans        624 00 34
Ingrid de Groot (foto’s)  06 28 39 51 28
Hanna Lantinga        662 03 35
Ina Wilbrink        624 49 48
Els Willems         622 64 37
Marijke Winnubst        623 06 05
 
Eindredactie, correspondentie- en 
kopijadres
Gemma Crijns        422 64 16
e-mail:         buurtkrant7@gmail.com

Advertenties
Hans Bergmans        624 00 34
e-mail:                hans@wbergmans.nl 

Bezorging
Nanny Truijens         06 14 77 68 75
 
Wijkraadsleden
Wijkcentrum d’Oude Stadt     638 22 05

Drukker en Lay Out 
Media Services DR & DV, Amsterdam,  
CH Grafisch Ontwerp, ch-ontwerp.nl

Oplage 5300

Rekeningnummer:
IBAN NL66INGB0002341576
t.n.v. BUURTKRANT ZEVEN, Amsterdam
Penningmeester: Els Willems

Volgende krant 1 september 2022
Sluitingsdatum advertenties:
15 juli 2022
Kopij vóór 15 juli 2022 sturen naar de 
eindredactie. 

Verkeerscirculatie  Els Willems

Voorlopig blijft de verkeerscirculatie in onze buurt, 
eufemistisch gezegd, lastig. En wat doet de politiek? 

Zij besluiten na krakkemikkige “inspraak” om het 
parkeren op het eerste rak van de Herengracht blijvend 
onmogelijk te maken! Consequenties? Argumenten? 
Hout snijdende bezwaren van bewoners, die een ander 
idee hebben over de betekenis van autoluw? Ach....

Heen en Weer  Els Willems

De Opstapper is niet meer, maar het leuke en heel 
nuttige concept HeenenWeer wordt concreet! We  

zullen het nu of straks nodig hebben. In Oud-Zuid 
rijden de groene elektrische autootjes al langer en 
nu wordt er een pilot gestart in Stadsdeel Centrum. 

Binnenkort worden de Canta’s geleverd! Er zijn dus 
dringend vrijwillige chauffeurs en rittenplanners 
nodig.
Een jaar geleden was er een artikel over HeenenWeer 
in onze buurtkrant, maar wat was ook alweer de 
bedoeling? Als je mobiliteit beperkt is, als de tramhalte 
al te ver is of door opbrekingen onbegaanbaar is 
geworden, kan deze Canta, voor 1 euro per ritje, 
uitkomst bieden. Het is bedoeld voor kleine afstanden 
in de buurt, naar dokter of fysiotherapeut (wel op 
tijd), zwemmen, boodschappen doen en dergelijke. 
Helga Bouwman is coördinator en werft vrijwilligers, 
die vriendelijk en geduldig zijn, houden van rijden 
of hun computervaardigheid willen inzetten voor 
dit doel.
coordinator@heenenweeramsterdam.nl   
tel. 06 8334 4364 (woensdag afwezig)      
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Bombardement van 11 mei 1940 op de 
Blauwburgwal

Met nabestaanden en buurtgenoten 
hebben we op 11 mei bloemen gelegd bij 
de steen met namen van de 44 slachtoffers  
van de bom op de Blauwburgwal. AT5 was  
erbij en interviewde mevrouw Louise 
Holthuijsen, die het had meegemaakt en de 
heren Cohen en Geukes Foppen.  Daarna kon na 
twee jaar Corona-uitstel de grote herdenking 
plaatsvinden in de Dominicuskerk, met 
toespraken, orgelmuziek en zang. De 
jaarlijkse herdenking wordt vanaf nu 
van het Buurtinitiatief Herdenking 
Blauwburgwal overgenomen door het 4 en 
5 mei comité Amsterdam. 

foto & fotobewerking © Ingrid de Groot
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N U T T I G E  N U M M E R S

Hulp bij u 
in de buurt
www.buurtteamamsterdam.nl

Overal in de stad zijn er buurtteams.
De buurtteams helpen u gratis bij 
vragen over zorg, geld, wonen, gezond-
heid, werk, ontmoeten en veiligheid. 

Bijvoorbeeld als u moeite heeft 
om rond te komen, meer sociale 
contacten wilt, of zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis wil blijven wonen.
Allerlei vragen waar onze buurtteams 
u bij kunnen helpen. Samen kijken we 
wat u nodig heeft, zodat u zelf weer 
verder kunt. 

Neem contact op met uw 
buurtteam in centrum via:
T.  020 – 557 33 38

GEBIEDSTEAM, POLITIE EN WIJKAGENTEN 
Gebiedsteam: 
Westelijke Grachtengordel Rinke Oostra
r.oostra@amsterdam.nl  06 12 64 19 95 
Nieuwezijds Voorburgwal e.o.: Yoran Kluvers  
y.kluvers@amsterdam.nl   06 18 52 84 23
Damrak Nieuwendijk: Osman Demirci
o.demirci@amsterdam.nl  06 30 06 79 83

Politie ter plaatse: 0900 8844
Noodgevallen: 112

Wijkagenten:
Koepelkwartier: Hermanjan Jansen   
hermanjan.jansen@politie.nl   06 22 94 41 19
Nieuwendijk: Chris Merks 
christiaan.merks@politie.nl 06 20 03 52 25
Westelijke Grachtengordel: Peter Neerings 
peter.neerings@politie.nl 06 10 76 30 19

ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed 112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen) 592 34 34
Huisartsenposten Amsterdam (buiten praktijktijden)  088 00 30 600

GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam  14 020
        HIERONDER VALT:

- Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn  
- Meldpunt overlast centrum:terrassen/horeca/personen  
- Openbare verlichting 
- Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht   
- Reiniging - grofvuil  

Z w e r f v u i l ,  p a r k e r e n ,  b e s t r a t i n g :  

stuur via whatssapp een foto naar  06 44440655

Meldpunt Overlast te water - ook voor putzuigdienst/storingen: 

www.waternet.nl - 24 uur per dag  0900-93 94
Overlast te water en gevaarlijke situaties: teamvaren@waternet.nl  
Melden overlast vakantieverhuur: www.overlastvakantieverhuur.nl 
Meldpunt discriminatie 638 55 51 
Meldpunt vliegtuigoverlast 601 55 55 
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) 0800-70 00

HULPDIENSTEN EN ADVIES
Hulplijn Amsterdam                             675 75 75 
Gemeentelijke Ombudsman 625 99 99 
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld 611 60 27
Wijkcentrum d’Oude Stadt  638 22 05
Kindertelefoon [gratis]                            0800-04 32 
Juridisch Loket 0900–80 20
Stichting !Woon  523 01 30
Stichting !Woon team Centrum                  523 01 10 
Thuiszorg Amsterdam .  0900–95 51
Centram v/h Blankenberg Stichting  557 33 33
Blokkeren bankpassen en pincodes  0800–03 13
Dierenambulance  0900–210 00 00
Ongedierte Bestrijding GG&GD . 555 56 00
Geluidsoverlast Schiphol  601 55 55
Bureau Brandveiligheid . 555 66 66
Liander, storingen gas en electriciteit 0800–9009
Sociaal Loket (Zorg & Samenleven, Participatie, 
Zorg & Overlast, Taalwijzer)  256 48 00
Stadsdorp Buurt Zeven:   06 4625 64 12
Comité Westelijke Grachtengordel: 
e-mail: info@westelijkegrachtengordel.nl
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