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periode kwam een omslag naar overleg en 
in 1984 een bestuurswisseling, waarna de 
zeven buurten ontstonden, lezen we in het 
verslag! 
misschien vinden we nog iets meer in de 
buurtkranten rond 1984? Buurtkrant Zeven 
staat pas vanaf 2013 op de website van 
d’Oude Stadt, maar een buurtbewoner 
wist te vertellen dat onze buurtkrant al 
in 1982 voor het eerst uitkwam, zij heeft 
ze allemaal bewaard. de buurtkrant 
Opnieuw van de Nieuwmarktbuurt vind je 
echter gedigitaliseerd vanaf 1983 op deze 
website en het oktobernummer van 1984 
vermeldt inderdaad het bestaan van de 
zeven binnenstadsbuurten gevolgd door 
de namen van vertegenwoordigers van de 
Nieuwmarktbuurt in de wijkraad. 
Zo weten we ongeveer het wanneer, 
maar nog steeds niet hoe. Wie bepaalde 
de grenzen tussen de zeven buurten? en 

ging dit soepel of onder gekrakeel, deze 
geschiedenis moet nog geschreven worden.

Wel ontdekten we iets verrassends over de 
grens van onze buurt. Op de websitekaart 
met contouren van de zeven buurten in de 
binnenstad, blijkt dat buurt 7 tussen de 
Nieuwezijds Voorburgwal en het Singel 
doorloopt tot de oever van het IJ. de hui- 
dige ponten van het cS naar buiksloter-
meerweg varen van een uiterst hoekpuntje 
van buurt 7 naar de overkant!

en hoe zit het nu met dat ideetje over 
een naamsverandering van onze buurt, 
gelanceerd op een terras buiten onze 
buurtgrens…? Tja, misschien hoort u er 
nog van. misschien ook niet. 

=========

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 Die Port van Cleve, elke laatste maandag van de 
maand vanaf 17.00 uur en praat verder tijdens de 
prettig geprijsde maaltijd. 
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Hanna Lantinga 

Warme zomerdag, terras Noorderkerk, een kring bewoners van 
Buurt 7 aan de ochtendkoffie en toen?… toen ging de naam van 
Buurt 7 zomaar over de tong? Beweerden ineens twee buurtbe-
woners deze naam moet anders want niemand weet wat Buurt 7 
is, nam een derde omstander peinzend een slok koffie en was een 
vierde buurtbewoner mordicus tegen? Aldus geruchten over ‘t 
geklets op dat pleintje. 

een nepbericht wellicht. en ook nog buiten onze 
buurt. Terwijl Over de grens, nu juist thema is van dit 
decembernummer, met artikelen over de roode bioscoop 
en Theatergroep Flint, de Vinse school, Nicolaasbasiliek 

en Fotowinkel Janssen waarvoor we letterlijk onze buurtgrens 
moesten oversteken. en ook figuurlijk, we ontmoetten iets 
buitenissigs, iets creatiefs, vrij van de geijkte kaders, over de grens 
van het gewone….

Naast associaties met onbegrensde vrijheid, leidt het thema grens 
ook tot de eenvoudige aardse vraag: wanneer is onze buurtgrens 
eigenlijk door wie vastgesteld? Voor een antwoord moet je niet bij 
de gemeente zijn die voor de zorgsector de stad heeft verdeeld in 
470 buurten, ondergebracht in 97 wijken van 22 gebieden in de 
zeven stadsdelen. Onze Buurt 7 komt hieruit tevoorschijn als een 
slordig samenraapsel van zes buurtjes in de wijken Grachtengordel-
West en Nieuwe Zijde. 

Nee, niet bij de gemeente maar bij bewoners moet het antwoord 
gezocht worden. Tijdens het 12e Lustrum van Wijkcentrum 
d’Oude Stadt in 2017 vertellen een aantal ex-bestuursleden over 
de 60-jarige geschiedenis van het wijkcentrum. Na de activistische 

 Waar ga je  
ter kerke?

Over de 
grens!

  Felix
  Strategier

Over de grens
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Krabbels Marijke Winnubst

OVER DE GRENZEN VAN DE 
WAAN VAN DE DAG

We haten dat rotnieuws in de krant, zei 
Carmiggelt destijds in een causerie, als 

niemand het zou lezen waanden we ons in 
de hemel.
Wat is het nieuws, vraag ik me al decennia-
lang af: is het een maakbaar product uit 
de machines van de kunstenaar Tinguely 
(1925-1991), de - uit schroot en ijzerdraad 
vernuftig in elkaar geknutselde - hilarische 
radarwerken, die met een hoop vertoon heen 
en weer bewegen en met een kakofonie aan 
geluiden hortend en stotend wisselingen, 
veranderingen en toevalstreffers in beeld 
brengen?
Het lijkt er verdacht veel op, alleen het 
nieuws stemt zelden vrolijk noch geeft het 
zicht op verandering anders dan dat de 
wereld een naargeestige puinzooi blijft en de 
mens een onbetrouwbaar sujet.
Terwijl de machines van Tinguely, (Bewogen 
Beweging 1961, Stedelijk) me na de be- 
nauwde tijdgeest van de jaren vijftig begees-
terde met de jubel van bevrijding: een 
vrolijke in elkaar grijpende bende. Maar dat 
rotnieuws  verzuurt en dan zak je alsnog weg 
in machteloos buitengesloten zijn. 
Tot ik een paar jaar geleden lid werd van 
het 5 jaar bestaande online journalistieke 
platform De Correspondent, de enige krant, 
die met mij, jaarlijks tienduizenden immobiele 
machtelozen als Tinguely machines in bewe-
ging krijgt. Het doel: gezamenlijk de chaos en 
willekeur van die vrolijke bende ontraadse-
len om de vesting rond het marktdenken van 
de machtselite te doorbreken. De specifieke 
kennis en raadplegingen van wetenschap-
pelijke studies van de onderzoekjournalisten, 
aangevuld met verworvenheden uit het ver-
leden, plus de kennis en reacties van lezers 
leggen in heldere taal een andere wereld 
bloot dan de doorsnee nieuwsmedia. Zonder 
indoctrinatie van partijpolitiek en geldheren 
maar wél vanuit de filosofische basis dat de 
mens deugt: dat is nieuws. 
Met dank aan het rendementsdenken van 
het NRC, die redacteur Rob Wijnberg (1982) 
dumpte om zijn onprofijtelijk streven: de 
wereld eerlijker en inzichtelijker te maken. 
Aanleiding om mét jeugdige kompanen met 
dezelfde missie De Correspondent op te rich-
ten. Nu nog onder de Nederlandse wimpel, 
straks met de Engelse versie met Engelse 
correspondenten en lezers -potentie van hon-
derden miljoenen- onder een multiculture 
vlag. Hoera, het begin van een nieuwe tijd-
geest: is dat nieuws? 

Fred Geukes Foppen

Een monument plaatsen voor de 44 slachtoffers van het Duitse bombardement van 
zaterdag 11 mei 1940, vijf voor elf ’s ochtends, op de Blauwburgwal kost veel tijd en 
moeite. De gemeente is bereid om toestemming te geven als zo’n gedenkteken aan 
eisen voldoet. 

D
e eerste gedachte is nog altijd om een gedenkteken te plaatsen waar de meeste 
slachtoffers zijn gevallen, namelijk waar tot 11 mei 1940 de bruine kroeg van Jan Pelle 
stond op blauwburgwal 25, dus op de hoek van de blauwburgwal en de Herengracht. 

Nadat in 1952 al het puin geruimd was, is daar een groot nieuw pand neergezet. We hebben 
te horen gekregen, dat de gemeente geen bezwaar zal hebben tegen een monument op die 
plaats, als het maar niet het trottoir blokkeert en vooral, als de eigenaar van het pand geen 
bezwaar heeft.
Het bleek een hele zoektocht om te ontdekken wie de eigenaar is. de koffie-
handelmaatschappij matagalpa van Izaak cohen bendiks, die het huidige pand in 1952 
heeft laten bouwen, is al zo’n 45 jaar geleden opgeheven. Na veel zoekwerk in kranten 
en bij het kadaster en bij de beheerder van het pand blijkt dat een investeringsbank 
in Ierland eigenaar is van het pand. Ons verzoek om toestemming te geven om een 
monument te mogen plaatsen is daar nu in behandeling.
blijft natuurlijk nog de vraag wie het maken en plaatsen van het monument gaat 
financieren. Gedacht wordt aan een crowd-funding initiatief. Het maken van het 
monument is volgens steenhouwers niet zo’n groot technisch probleem, want de 
namen van de 44 slachtoffers kunnen ter plaatse in de bestaande hardstenen ondermuur 
gebeiteld worden.
Ondertussen is het zoekwerk voortgezet naar de slachtoffers. de namen van hen zijn 
bekend, we weten waar ze begraven zijn, en hoewel de meeste graven in de jaren 70 zijn 
geruimd is van vijf slachtoffers bekend dat hun grafsteen nog bestaat, soms niet goed 
leesbaar, maar ze staan er nog.

Wordt vervolgd.

monument voor de slachtoffers van het 
bombardement op de blauwburgwal
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Hans Bergmans

Wie het Huis met de Hoofden 
op Keizersgracht 123 binnen-
stapt gaat een grens over, van 
het alledaagse naar het 
bijzondere. In dit prachtige 
pand huist de Embassy of the 
Free Mind. Hier staat het 
Europese vrije denken van de 
afgelopen 2.000 jaar centraal. 
200 Prachtige reproducties 
van afbeeldingen uit hand-
schriften en oude drukken, 
2.000 boeken in de leeszaal 
en unieke kunstwerken 
vormen het hart van de 
museumbeleving. 

De collectie wordt  gevormd 
door bibliotheca Philoso- 

phica Hermetica, verzameld 
door de Amsterdamse  zaken- 
man Joost ritman en door 
hem in 2016 aan het museum 
geschonken. met haar 25.000 boeken is zij de grootste collectie 
ter wereld in de verzamelgebieden Hermetica, alchemie, mys-
tiek, rozenkruisers, kabbala, gnosis en westerse esoterie. de 
overeenkomst tussen deze verzamelgebieden is dat zij de mens 
inzicht willen geven in de samenhang tussen het universum, de 
natuur en de mens. 
deze mysterieuze termen doen de oningewijde bezoeker met 
de ogen knipperen en hij vraagt zich af wat daar achter schuilgaat. 
Wanneer hij zich erin verdiept blijkt dat Hermetica een 
verzamelnaam is voor teksten uit de eerste eeuwen na christus. 
de hermetische filosofie gaat ervan uit dat ieder mens een spiegel 
is van de natuur en door zichzelf te kennen en de natuur te 
bestuderen een kan worden met God. Alchemie, voorloper van 
de moderne scheikunde, had niet slechts als doel om gewone 
metalen in goud te veranderen, maar ook om transformatie van 
mens en samenleving te bewerkstelligen. rozenkruisers waren 
ervan overtuigd dat de mens niet zondig is, maar juist een groot 
wonder. deze ideeën werden door de katholieke kerk als ketterij 
beschouwd, maar in het tolerante Amsterdam van de zeventiende 
eeuw mochten deze boeken wel gedrukt worden. door zich in 
deze denkwerelden te  verdiepen leert men de geschiedenis van het 

europese tegendraadse denken kennen.
dit huis heeft een bonte stoet van gebruikers gehad: een 
kunsthandel, een hbs, een bonthandel en tot 2007 bureau 
monumentenzorg. maar de meest bijzondere bewoner was 
Louis de Geer (1587–1652), wapenhandelaar en kunstminnende 
intellectueel. Hij maakte het Huis met de Hoofden een gastvrij 
ontmoetingspunt van vrijdenkers en vergaarde in zijn huis een 
veelzijdige bibliotheek. de geschiedenis herhaalt zich want veel 
titels die bij de Geer op de plank stonden, zijn ook nu weer hier 
te vinden. 
In de embassy of the Free mind worden tweemaal per dag rond-
leidingen gegeven en tentoonstellingen, concerten en lezingen 
gehouden. 

Zie: www. embassyofthefreemind.com.
Gratis toegang met Museumkaart en stadspas.

embassy of the Free mind

Embassy of the Free Mind; bezoekers, geïnteresseerden kunnen vrij gebruik maken van de beschikbare boeken.
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Els Willems

Een nieuwe school, een pareltje, gestart in 2015 in de Haarlem-
merstraat met twee moderne Kunstenhuizen in het Westerpark 
en nu een vestiging in de Palmstraat erbij. De leerlingen fietsen 
heen en weer in hun pauze.

D
at dit een bijzondere school is, merk ik als ik inga op de 
uitnodiging ‘Kom gewoon eens langs’. Vrijwel meteen 
ontmoet ik in de hal de directeur martine Pijpe. Zij geeft 

zelf ook les en kent alle leerlingen, nu nog 220, met een beoogd 
maximum van 350. Het gebouw is weldadig kleinschalig, het is 
dan ook als lagere school gebouwd. Op het jugendstil tegeltableau 
staat het nog: St. Antonia meisjesschool anno 1893. Via buurthuis 
‘Straat en dijk’ en kinderopvang, is het nu weer een echte school. 

Vanuit het onderwijs in Finland, dat zo goed is omdat de 
leerkrachten als goede, vakbekwame docenten het vertrouwen 
krijgen, is het Vinse onderwijsplan ontwikkeld. Het is de bedoeling 

dat leerlingen een diploma halen (mavo, havo en vwo) én zich 
ontwikkelen tot autonome, creatieve, sociale en ondernemende 
mensen. de groepsgrootte is ca. 24, verschillende niveaus samen. 
Voor elk vak krijgen de leerlingen een jaarprogramma in de vorm 
van opdrachten, differentiatie naar tempo en niveau is mogelijk. 
Hierin vinden we de ideeën van de onderwijsvernieuwers van 
de vorige eeuw terug. Structureel wordt de ‘buitenwereld’ naar 
binnen gehaald middels gastlessen door vakmensen en gaan 
leerlingen naar buiten. Voor het vak drama gaan ze bijvoorbeeld 
naar Oerol.

Het gebouw in de Palmstraat was ook een 
lagere school, de Theo Thijssenschool. 
de verbouwing is nog gaande, maar er 
zijn al practicumlokalen en er is net een 
keuken geplaatst. eén leerdoel blijkt hier 
al bereikt: respectvol omgaan met andere 
mensen. de nog aanwezige bouwvakkers 

merkten tot hun verbazing dat de leerlingen zich keurig aan hen 
kwamen voorstellen. Hier ontmoet ik Alex Vinkenoog, die over het 
beheer van de gebouwen gaat. mijn buurtgevoel wordt versterkt 
als ik hoor dat hij in buurt 7 woont en dat zijn vrouw ook docent is 

aan deze school. 

de leerlingen komen 
uit de hele stad en 
daarbuiten, maar vooral 
uit centrum, zuid en 
oost. Voor toelating in 
de eerste klas geldt het 
Amsterdamse matching 
systeem, maar om in een 
hogere klas in te stromen 
moet je eigenzinnig en 
nieuwsgierig zijn en 
uiteraard belangstelling 
hebben voor kunst en 
techniek. Lita beaumont 
stroomde vanaf een 
gewone basisschool, via 
de Geert Groote school, 
in in 4 havo. Zij doet 
nu eindexamen in zo'n 
tien vakken, waaronder 
muziek, beeldende vor-
ming en audiovisueel.

de Vinse school

Vinse School locatie Haarlemmerstraat: Leerlingen zijn voorafgaand aan de lessen bezig met muziek. 
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Marijke Winnubst

Op zijn elfde verliet hij het ouderlijk huis, hield het 
voor gezien. Maar wat gebeurde er tussen toen en 
nu? 
Dát staat op zijn visitekaartje: meerdere stijlen 
theatervermaak, lichtvoetig en ernstig uit heden 
en verleden met grote zwier:  

Theatergroep Flint    
 ’t Grote  zirkus
van muziek             
PoeziE 
& ouwe meuk

Z
anger en Artistiek directeur, Felix Strategier 
begroet binnen het hooggeacht publiek van café Hegeraad 
en dan op het terras wijst hij naar de lege Noordermarkt. ‘daar 

stond ik met mijn Pipowagen, tig jaar geleden straattheater te 
maken. Het publiek dat nooit naar theater ging dromde samen. 
die oude sacherijn van een kroegbaas had het niet zo op onze 
idioten hemel. Toen hij achter de geraniums ging en zijn dochter 
achter de toog, kregen we zelfs de sleutel van het café.’  
Hij glimlacht lief bij die zoete herinnering en laat grote zwart-wit 
foto’s zien uit die vroege jaren van de gebroeders Flint. 
Ook fietsten ze met hun theateract langs kroegen maar op een 
gegeven moment bleek dat er niet alléén gelachen hoefde te 
worden en verdiepten ze zich in serieuzer werk. Felix ging naar 
het conservatorium en werkte op vroege of late uren zodat hij 
overdag vrij was. door een gerenommeerd theatergezelschap werd 
hem destijds een toneelcarrière aangeboden, maar na één seizoen 
spelen in landelijke theaters, hield hij het voor gezien. 
‘dat ligt me niet het Grote Toneel. Ik moet vrij zijn, alles zelf doen: 
regie, decor, muziek.’ 
Voor de laatste voorstelling over Lucebert Alles van waarde  
is weerloos worstelde hij met de muziek, dacht aan de Zangeres 
Zonder Naam om de gewichtigheid te parodiëren. door een 
gelukkig toeval liep hij een hiphopper tegen het lijf en vielen de 
puzzelstukjes in elkaar: hiphop gemengd met jazz. ‘Het moet ’n 
beetje schuren, rafelrandjes …’

Vroeger ?
‘Ik ben mijn grote huis, volgestouwd met boeken en paperassen, 
aan het opruimen. dat dwingt tot terugkijken. deze foto’s had ik 
nodig voor de cd van de nieuwe voorstelling Het Grote Verlangen, 
een poëtische en muzikale wereldreis met drie lage strijkers. Speelt 
in februari in de roode bioscoop.’

De Roode Bioscoop?
‘Vanaf eind zeventiger jaren een vaste stek. We huurden het als 
opslag- en repetitieruimte die langzamerhand een theatertje werd 
met smaakmakende voorstellingen tot de huisbaas het verkocht aan 
een projectleider met de daaraan gekoppelde huurverhogingen. 
We waren het faillissementsfeestje al aan het voorbereiden toen 
wéér het geluk ons redde. een maecenas nam de boel over en 
draaide de huur terug.
Nu heb ik me, als artistiek leider annex ’spullenbaas’, terug-
getrokken en het in vol vertrouwen overgedragen aan martijn 
Grootendorst.’
Voor exacte speeldata http://theatergroepflint.nl

Theatermaker Felix Strategier in de Roode Bioscoop

de spullenbaas van het Haarlemmerplein

©
 In

gr
id

 d
e 

Gr
oo

t

BUU RTKRANT Z EVEN  |  d ec e m b e r 2018  |  No. 121 |  5



BUU RTKRANT Z EVEN  |  d ec e m b e r 2018  |  No. 121  |  6

Ina Wilbrink

Met zijn markante silhouet vormt de 
Sint Nicolaasbasiliek aan de Prins 
Hendrikkade een baken in zee voor 
Amsterdammers en toeristen. Het rijke 
interieur is minder bekend, maar zeker 
een bezoek waard, vonden de buurtge-
noten die er onlangs met het stadsdorp 
een rondgang maakten. En welke 
maand is er geschikter dan december 
om dat advies eens op te volgen?

D
e huidige kerk is de jongste van 
drie aan dezelfde heilige gewijde 
kerken: de Oude Kerk, in 1578 ‘afge- 

staan’ aan de protestanten, de schuil-
kerk ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’ waar 
de gelovigen sindsdien kerkten en de 
nieuwe Nicolaaskerk uit 1887 als mo- 
nument van de katholieke emancipatie, 
die medio negentiende eeuw leidde 
tot een massale inhaalslag in de ker- 
kenbouw. 
Architecten grepen in navolging van 
Pierre cuypers automatisch terug op de 
gotiek, de bouwstijl uit de hoogtijdagen 
voor de reformatie. Het was dan  
ook verrassend dat de jury van de in 
1882 uitgeschreven prijsvraag voor de 
nieuwe Nicolaaskerk  niet koos voor 
een neogotisch ontwerp, maar voor 
het afwijkende ontwerp van Adrianus 
cyriacus bleijs (1842-1912).Ook hij was 
bij cuypers in de leer, maar stapte al snel 
over naar de Antwerpse Academie, waar 
studenten in alle bouwstijlen leerden 
werken. Vanuit die vaardigheid wist hij 
in zijn ontwerp voor de Nicolaaskerk 
elementen uit renaissance en barok te 
integreren tot een grensverleggend 
eigen concept. Sterke troef van bleijs 
was bovendien dat hij in Hoorn al  een 
‘vingeroefening’ had gerealiseerd. Ook 
daar een hoog oprijzende achthoekige 

vieringkoepel, kleinere torens 
aan weerskanten van de voor-
gevel, een houten tongewelf 
met cassetten en ook daar 
een subtiel gebruik van ver-
schillende soorten kunst- en 
natuursteen.   
Voor de aankleding van neo- 
gotische kerken konden archi- 
tecten putten uit een heel net- 
werk van toeleveranciers van 
bijpassende kerkelijke beelden 
en attributen. Voor het reali-
seren van zijn afwijkende 
ontwerp moest bleijs zijn eigen 
netwerk organiseren, met de 
beeldhouwer Pierre elisée van 
den bossche (1849-1921) en diens 
atelier en de kunstschilder 
Jan dunselman (1863-1931) 
als vaste spelers en inciden-
tele opdrachten aan anderen. 
beeldbepalende onderdelen van 
het interieur, zoals het hoofd- 
altaar, het orgelfront en de 
betoverende glazen sterren- 
hemel in de koepel werden 
door bleijs zelf ontworpen. Zo 
ontstond toch een geheel,  maar 
met meer individualiteit dan de 
Gesamtkunst van de cuypers 
kerken. 
een fraai voorbeeld van het 
werk van Van den bossche is 
de tronende christus in het 
radvenster in de voorgevel, om-
ringd door de symbolen van 
de evangelisten. In het monu-
mentale interieur tekende hij 
onder meer voor het hoofd-
altaar, de preekstoel en de  
beelden van christus, maria, 
Nicolaas en Gertrudis, de naam- 
heilige van de belangrijkste 
weldoenster van de kerk, 

monument van katholieke emancipatie
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Stadsdorpers bij rondleiding in de Nicolaaskerk
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mejuffrouw Truitje Schmitz. 
de kerkwanden waren bij de oplevering 
nog kaal; voor de decoratie was opnieuw 
fondsenwerving nodig, maar in 1891 kon 
de eerste opdracht aan Jan dunselman 
uitgaan.  met tussenpozen zou hij in haast 
veertig jaar de wanden bedekken met vier 
grote beeldverhalen: het lijden en sterven 
van christus, de levensgeschiedenis van de 
heilige Nicolaas, het mirakel van de Heilige 
Hostie en de tragedie van de martelaren van 
Gorcum. Voor de beschildering van koor 
en koepel met evangelisten en engelen, 
gebruikte hij een meer monumentale, op de 
egyptische en byzantijnse kunst gebaseerde 
stijl. 
Al oogt het werk van dunselman soms wat 
schools, in zijn tijd was het wel degelijk 
vernieuwend. Hier werden verhalen niet 
uitgebeeld in gestileerde middeleeuwse 
sjablonen, maar geplaatst in de tijd en het 
gebied waar ze echt gebeurd zijn en bevolkt 
met levensechte figuren. Familieleden, 
parochianen en geestelijken zagen zich 
daarbij soms herkenbaar in beeld gebracht. 
Gelovigen herkenden in dunselmans werk 
bovenal de intense vroomheid van een 
man die het als zijn roeping zag om met 
zijn kunst gelovigen ‘op te wekken tot 
overweging’. 

Veel van de met geestdrift gebouwde 
kerken werden nog geen eeuw later alweer 
gesloten, gesloopt of herbestemd. de  Sint 
Nicolaas kon gelukkig in functie blijven, 
dankzij gedreven inzet van gelovigen en 
de ontwikkeling van een nieuw soort li-
turgie. Na een grondige restauratie  was 
de kerk in 2001 klaar voor een nieuwe 
rol als hoofdkerk van een sterk vergrote 
Nicolaasparochie. Aan de schepping van 
bleijs werd bij die restauratie zelfs een 
nieuw element toegevoegd: acht ramen voor 
het middenschip met verschillend getinte 
verticale glasstroken naar ontwerp van Jan 
dibbets (1941). dibbets maakte al eerder de 
nieuwe beglazing voor de kathedraal van 
blois en kwam daarbij tot de overtuiging 

Historische kade langs het Singel

D
e kademuur aan de overkant staat op de plek van de middeleeuwse stadsmuur uit 
1482. Archeologisch onderzoek uit 2016 heeft aangetoond dat dit muurdeel rond 1560 
is vernieuwd. de onderkant ervan kreeg na de sloop van de stadsmuur in 1602 de 

functie van kade. Vanwege de drukte op het water bij de sluis moest het metselwerk van 
de kade tegen aanvaringen beschermd worden. daarom zijn in 1681 bij de vernieuwing 
van de Haarlemmersluis onder de waterlijn blokken hardsteen uit Namen aangebracht. 
bij de verbouwing van de kade in 2017 zijn de oorspronkelijke blokken natuursteen in 
het nieuwe metselwerk boven de waterlijn 
zichtbaar teruggeplaatst.

Zie verder: www.amsterdam.nl/erfgoed/
kademuursingel

dat ramen met 'plaatjes' niet meer passen 
in een tijd waarin iedereen kan lezen. 

de kwaliteit van het bijzondere gebouw 
en het bloeiende kerkelijk leven dat zich 
erin afspeelt werden bij het 125-jarig be-
staan beloond met de toekenning van de 
eretitel basiliek van de Heilige Nicolaas. 
bouwmeester bleijs kreeg na 1887 in 
Amsterdam nog vele opdrachten voor 

katholieke scholen, instellingen en voor 
het OLVG Ziekenhuis, maar nooit meer 
voor de bouw van een nieuwe kerk. Of 
die weer even grensverleggend zou zijn 
geweest, zullen we nooit weten. 

De basiliek is dagelijks geopend;  
openingstijden: www.nicolaas-parochie.nl
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Winkels met een dorps huiskamergevoel, ze zijn er nog! In onze 
buurt en over de grens in de Haarlemmerstraat zoals Janssen 
fotografie.

H
oe vaak kwam ik niet langs die vreemde etalage vol zwarte 
fotostatieven op hoge poten tussen verlichte vitrines met 
ouderwetse camera’s en aanklikbare voorzetlenzen. de deur 

staat open en de fotografiegeschiedenis golft je tegemoet, het 
roept heimwee op naar vroeger.
Nog meer als je binnentreedt en wordt begroet door Nol Janssen 
en zijn vrouw bep met de vriendelijke vraag ‘wat kan ik voor u 
doen?’ 

Kopen is geen must zegt Nol en zijn winkel geen doorgeefluik 
zoals de handel via internet. 
digitalisering lijkt deze winkel overgeslagen te hebben, zij 
verkopen tweedehands analoge fototoestellen. en de ouderwetse 
fotorolletjes? Nol wijst naar de gele doosjes achter de toonbank, 
ook die heeft hij, alles op analoog gebied is hier te vinden. Heb 
je filmrollen op celluloid in je familiearchief, hij helpt je aan 
een projector.

Toch zijn bep en Nol niet blijven steken in het analoge tijdperk. 
Integendeel, zij verzorgen digitalisering van je familiefilmpjes 
op 8 mm, super8 en videocassettes naar dvd of USb-stick al 
kost het natuurlijk wel wat, voegt hij er voorzichtigheidshalve 
aan toe. Niettemin een uitkomst voor klanten met een kapotte 
cassetterecorder of wie oude filmspoelen heeft liggen en geen 
heil ziet in een zoemende projector met kwetsbare lamp. 
Ook verkopen zij digitale camera’s, vooral aan oudere klanten, 
verrassend genoeg zijn juist de jongeren meer geïnteresseerd in 
analoge apparatuur, in de camera’s met fotorolletjes…

Nol Janssen komt uit een familie van winkeliers. Zijn grootvader 
begon een winkel op de Nieuwendijk, opgevolgd door zijn 
vader. Nol is daar geboren en getogen, kwam veel over de vloer 
in de binnen brouwersstraat waar zijn vader daarna een winkel 
opende, maar wilde niet in de zaak. Hij volgde de opleiding 
bouwkunde aan de Hendrick de Keijser. en toch, in 1968 
begon hij op Haarlemmerstraat 72 een winkel in radio’s, hifi, 
televisies en in 1974 verhuisde hij wegens ruimtegebrek naar 
Haarlemmerstraat 81, samen met bep uit brabant die hij in het          

      uitgaansleven had ontmoet. 

Nol en bep Janssen hebben alle veranderingen in de buurt 
meegemaakt. Van vijf fotowinkels zijn Nivo Schweitzer op de 
Haarlemmerdijk en hij nog over. Ze vertellen verder en het 
duizelt me... maar Nol geeft me een uniek boekje te leen, Gezellig 
passagieren in de Amsterdamse Scheepvaartbuurt, in 1982 uitgegeven 
door de winkeliersvereniging (zie ook collectie Stadsarchief), erop 
vertrouwend dat ik het terugbreng. Ja, zo gaat dat achter de dorpse 
toonbank.

camera Obscura   

Nol Janssen in zijn winkel aan de Haarlemmerstraat
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Marijke Winnubst

Eén dame op de Prinsengracht, die 9 jaar geleden haar etage 
kocht, vindt de schaduw van de 5 bomen in de binnentuin, vier 
van de Rode Hoed en één in haar eigen tuin, onacceptabel. Ze 
vraagt  eind december 2017, ook in naam van de Rode Hoed, een 
kapvergunning aan. Binnen 5 maanden ligt die klaar: deze nu ± 
70-jarige oerbewoners van onze planeet mogen geveld worden 
want het zijn volgens de ambtenaar maar zaailingen. 

T
ot grote ontsteltenis van Gabriella Hobbelink, die in de 
Prinsenstraat van tweehoog tijdens alle jaargetijden geniet van 
de resterende bomen (dat eens een wild minibos was)  met zijn 

kwinkelerende bezoekers en dan plots het naderend onheil moet 
oppikken via de website: overheid.nl 
In allerijl vindt ze 30 omwonenden die haar steunen bij het 
indienen van een bezwaarschrift. 
de onkunde en onwetendheid van een ambtenaar en de overvolle 
agenda’s van beleidmakers met gewichtige mensendingen, wegen 
zwaarder dan het lot van saaie bomen dus wordt het haastig met 
één hamerslag van tafel geveegd. Logisch toch?

‘bizar’, zegt Gabriella Hobbelink, ‘want het is gewoon in strijd met 
de bomen verordening van 2016, die strikte regels stelt aan kap, 
behoud, en compensatie van houtopstand, (ambtelijke vaktaal) 
inclusief die van particulieren en bedrijven. er mag niet gekapt 
worden tenzij ze ziek zijn of anderszins gevaar opleveren.’
Indachtig deze bestuurlijke incorrectheid lukt het haar voor de 
tweede keer de kap op de agenda te krijgen nu via de inspraak 
procedure bij het stadsdeel, waarin ze pleit voor onafhankelijk 
advies van de boomconsulent Hans Kaljee. daarmee gaat 
het dagelijkse bestuur akkoord. Het bezoek heeft in oktober 
plaatsgevonden, zie mail:
                  
 Vanochtend ben ik in de tuin van de Rode Hoed 
geweest. Samen met een aantal medewerkers van de Rode Hoed 
en mevrouw ( de aanvraagster) hebben we de situatie ter plekke 
besproken.
Samengevat komt het er op neer dat zowel de Rode Hoed als 
( … ) bereid zijn om mijn voorgestelde alternatieven (snoei en 
beperking van het aantal te kappen bomen) te bekijken.

We hebben afgesproken dat 
De Rode Hoed en (… ) de alter-
natieven samen gaan bekijken en 
dat ze met een (nieuw) voorstel 
komen.
Ze zullen ook de buurtbewoners 
uitnodigen om hun voorgestelde 
plan te bespreken.

Met vriendelijke groet,
Hans Kaljee

 
Leestip:    Briljant Groen 
de intelligentie van planten 
van plantenfysioloog Stefano 
Mancuso en helder opgetekend 
door wetenschapjournaliste 
Alessandra Viola. Er openbaart zich 
zo’n wonderbaarlijke rijke wereld, 
zo’n onmetelijke ingenieus leven 
dat je uit bewondering nooit 
meer  hersenloos, gehaast, en 
arrogant over De Boom oordeelt 
en van wiens oeroude natuurlijke 

bekwaamheden wij oneindig veel kunnen 
leren.

Gabriella Hobbelink geniet van de resterende bomen

Grenzeloze Voortplanting van Houtopstand
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 COLOFON

Uitgebreide informatie over alle concerten en activiteiten www.westerkerk.nl
W E S T E R K E R K  A G E N D AV R A G E N  E N  K L A C H T E N  O P E N B A R E  R U I M T E

Redactieleden
Hans Bergmans tel. 624 00 34
Ingrid de Groot (foto’s) tel. 428 96 00
Hanna Lantinga tel. 662 03 35
Ina Wilbrink tel. 624 49 48
Els Willems  tel. 622 64 37
Marijke Winnubst tel. 623 06 05
 
Eindredactie, correspondentie- en 
kopijadres
Gemma Crijns tel. 422 64 16
e-mail:         buurtkrant7@gmail.com

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

Bezorging
Nanny Truijens       tel. 06 14 77 68 75
 
Wijkraadsleden
Myriam Corzelius     tel.  06 46 29 82 62
Sven Pinck                     tel. 685 46 96       
                                of 06 50 69 09 36

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

Oplage 5000

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

Volgende krant | maart 2019 
Sluitingsdatum advertenties:
15 januari 2019
Kopij vóór 15 januari 2019 sturen naar 
de eindredactie. 

gebied west: 
Gebiedscoördinator Barbera Lavell: blavell@amsterdam.nl, tel. 06 306 95 193

Gebiedsbeheerder Ad Vrijhoef: a.vrijhoef@amsterdam.nl, tel. 06 513 99 583

Gebiedsbeheerder Ron Onsia: r.onsia@amsterdam.nl, tel. 06 129 90 705

gebied 1012:
Gebiedscoördinator Joris Bokhove, j.bokhove@amsterdam.nl, tel.06 13696031

Gebiedsbeheerder Roel Plugge, r.plugge@.amsterdam.nl, tel. 06 517 14 579

Omgevingsmanager: Chris Seinen, c.seinen@amsterdam.nl, tel 06 288 83 440

Via www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-or/ kunt u via een formulier klachten 
rechtstreeks melden.

LEZINGEN EN CARoLS op de 1ste Advent 02/12, 15.30 uur 
Een middag met lezingen, instrumentale muziek en gezamenlijk gezongen liederen volgens de 
bekende Engelse traditie van het “Festival of Nine Lessons and Carols.” 
KERSTCoNCERT CAPPELLA WESTERKERK 09/12, 15.30 uur 
Cappella Westerkerk onder leiding van Jos van der Kooy zingt werken van 
o.a. Mozart en Mendelssohn. 
MET BACH HET jAAR UIT  Donderdag 27 t/m zaterdag 29 december. 
Tijd 13.00 – 13.30 uur, toegang vrij - vrijwillige bijdrage gewenst. 
Drie dagen Bach door Jos van der Kooy met werken van zijn nieuwe Bach cd.

NIEUWjAARSCoNCERT MET NIEUWE EN VERTRoUWDE MUZIEK 12/01 2019, 15.30 uur
Het laatste concert op beide orgels van de Westerkerk voordat de restauratie van de 
kerk begint. Met werken van Bach, Sweelinck en Daan Manneke. 
Meer info / kaarten bestellen? Kijk op https://klassiek.digitalekaartverkoop.nl/

Gratis entree

Rookvrije locaties

H
et comité Westelijke Grach-
tengordel e.o. voert actie om 
het roken in de openbare 

ruimte te beperken. Zij vragen 
de gemeente om het aantal rook-
vrije locaties uit te breiden en 
de sigarettenpeuken te laten ver- 
wijderen. 
Verdere info:
 
www.comite-westelijke-grachtengordel.nl
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N U T T I G E  N U M M E R S

ALARM
Alarmnummer Ambulance – Brandweer - Politie spoed 112
Politie niet spoedeisend/aangifte diefstal 0900-88 44
Centrale doktersdienst (werkdagen) 592 34 34
Centrale doktersdienst (nacht) 088-30030 600
Eerste Hulp O.L.V.G.  599 30 16

GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam  14 020
Parkeerbeheer Dienst Stadstoezicht   553 05 21 
Klachten bestrating (openbare ruimte) 551 95 55
Meldpunt overlast centrum:terrassen/horeca/personen  14 020
Algemene klachtenlijn/milieuklachtenlijn  421 45 67 
Openbare verlichting 14 020
Meldpunt discriminatie   638 55 51 
Meldpunt overlast te water - ook voor putzuigdienst/
storingen www.waternet.nl - 24 uur per dag  0900-93 94
Melden overlast vakantieverhuur: ga naar website: 
www.overlastvakantieverhuur.nl 
Reiniging – grofvuil  256 35 55
Zwerfvuil, parkeren, bestrating: stuur via whatssapp een foto 
naar 06 44440650
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht) 0800-70 00
Meldpunt vliegtuigoverlast 601 55 55 

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

BUURTREGISSEURS en GEBIEDBEHEERDERS
Gebiedbeheerder Stadshart Noord - 
Roeland Plugge  06 517 14 5 79 
e-mail: rplugge@centrum.amsterdam.nl 
Gebiedbeheerder Westelijke Grachtengordel -  
Ad Vrijhoef  06 513 99 583 
e-mail: a.vrijhoef@amsterdam.nl  
Buurtregisseurs Koepelkwartier - 
Corinne Kouwenberg 06 11534420   
e-mail: corinne.kouwenberg@politie.nl 
Sandra Lammers     06 11913696   
e-mail: sandra.lammers@politie.nl 
Buurtregisseur Nieuwendijk,  
Chris Merks  06 200 35 225 
e-mail: christiaan.merks@politie.nl 
Buurtregisseur Westelijke Grachtengordel,  
Peter Neerings  06 107 63 019 
e-mail: peter.neerings@politie.nl  
Winkelstraatmanager Raadhuistraat/Westermarkt:  
Moheb Alecozy, moheb@alecozyconsult.nl  06 52 55 60 66




