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gericht op de bewoners maar veelal ook 
op bezoekers uit binnen- en buitenland. 
Niet alleen zijn de toeristen volledig 
verdwenen, ook de bezoekers van buiten 
de stad, en zelfs van buiten het centrum, 
laten het afweten. Potentiële kopers 
worden  afgeschrikt door het risico dat 
schuilt in het gebruik maken van het 
openbaar vervoer. Bovendien nodigt de 
anderhalvemetersamenleving niet uit tot 
gezellig winkelen. Afgezien van de oproep 
van de overheid om vooral thuis te blijven. 
De meeste  kantoren, belangrijke klanten 
van o.a. broodjeszaken en restaurants, 
zijn vrijwel leeg. In vertwijfeling nemen 
veel restaurateurs hun toevlucht tot  ‘take 
away’, al of niet met aflevering aan huis. 
Maar dit is slechts een doekje voor het 
bloeden; hoogstens brengt dat 20% van 
hun vroegere inkomsten op. 
Naast hotels en hun toeleveranciers 
heeft COVID-19 ook de vele bedrijven 
die, geheel of gedeeltelijk, gericht zijn 
op toerisme zwaar getroffen. Om maar 
niet te spreken van de mensen die met 
enthousiasme net hun bedrijf hebben 
opgestart en tegen een betonnen muur 
zijn opgelopen, zoals Fornetti Bakkerij 
in de Torensteeg. Het coronavirus raakt 
evenzeer traditionele bedrijven, zoals 
Die Port van Cleve, opgericht in 1870. 
Weliswaar wordt door het kabinet en de 
gemeente financiële ruggensteun geboden. 

Ondernemers ontvangen subsidie van de 
gemeente in samenwerking met hun BIZ 
(Bedrijfsinvesteringszones, waarvan er vijf 
in Buurt Zeven zijn). Aan zelfstandigen 
en zzp’ers wordt een helpende hand 
uitgestoken via TOZO. Deze Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandige On-
dernemers geeft een uitkering en/of een 
lening. Daarnaast is er voor mkb-bedrijven 
de Tegemoetkoming Ondernemers Ge-
troffen Sectoren (TOGS). Maar helaas zijn 
deze welkome maatregelen vaak on- 
toereikend.
Vanwege plaatsgebrek wordt hier voor-
bijgegaan aan de problemen van al 
diegenen die het financieel en anderszins 
zwaar hebben. Allemaal worstelen we met 
onzekerheid. Wordt het ooit weer zoals 
vroeger? Of blijft ons leven definitief anders 
en wordt ‘vóór en na corona’ de markering 
van een blijvende scheidslijn.
Ondanks alle enorme problemen op eco-
nomisch en sociaal vlak is er toch een 
lichtstraaltje. Het is een schrale troost, 
maar de buurt is wel weer van ons. We 
worden niet meer onder de voet gelopen 
door hordes toeristen, het autoverkeer is 
fijn uitgedund, geen bedreigingen meer 
van zwalkende toeristen op huurfietsen 
en we kunnen weer bijna zuivere lucht 
inademen. Cruyff heeft weer gelijk!

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. De data zijn onder (Co-
rona-) voorbehoud.. 
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Ook te lezen op www.oudestadt.nl

Hans Bergmans
 
Het is een open deur intrappen dat de co-
ronacrisis diepgravende gevolgen heeft. 
Ieders leven is radicaal overhoop gehaald. 
Sommigen zijn er harder door geraakt dan 
anderen. In die eerste groep vallen de on-
dernemers. 

Zowel grote als kleine bedrijven 
bevinden zich in zwaar weer 
en de moeizame worsteling 
levert maar weinig winnaars op. 

Sommige bedrijven (supermarkten, apo- 
thekers, webwinkels) varen wel bij deze 
omstandigheden maar alle andere onder-
nemers moeten harde klappen incasseren. 
Hotels, restaurants, B&B’s, cafés, sport-
clubs en vele andere bedrijven zijn en 
blijven voorlopig gesloten. Winkels die 
ervoor kozen open te blijven halen maar 
een fractie van hun voormalige omzet. 
Allemaal zeer zorgwekkend, zowel voor 
de betrokkenen als voor de wijk, want het 
voortbestaan van de winkels is belangrijk 
voor de leefbaarheid van onze buurt.
Ondernemers in Buurt Zeven, winkeliers, 
restaurant- en caféhouders, zijn deels 

MONDKAPJE, 
IJSJE, 

WAT IS BETER?

IK DENK ‘N 
KNUFFEL VAN 

1,5 METER!

  Gedenksteen

Bijv. Torensteeg
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Krabbels Marijke Winnubst

HET IS STIL IN AMSTERDAM...
MEI 2020

De mensen zijn gaan gapen… het lied 
speelt continu door mijn hoofd en de tekst 

past zich aan, maar niet langer met de lichte 
weemoed van het nachtelijk uur. De pande-
mische stilte is als een sirene op de wet van 
de remmende voorsprong. Wat staat ons te 
wachten?

Hoog kijk omhoog…
… want daarboven staat een onstuimig fel-
realistische lucht en de kleur blauw, die 
jarenlang verstoppertje speelde, geeft de lege 
rakken en straten van de massatoerist een 
desolaat en weinig fotogeniek aanzicht. Een 
mondkapje dobbert eenzaam en alleen naar 
de Noordzee, want nog niet door drijfvuil-
vissers en Bubble Barrier in het Westerdok 
opgevangen. Details van eigentijdse lelijkheid 
vallen genadeloos op. Pas als de schemering 
daalt en lantaarns worden ontstoken, krijgt 
de binnenstad weer iets van weltschmerz. 

Waar zijn die mensen toch heen ?
Ik hoor ook steeds dezelfde duif roekoeën, die 
mij teruglokt naar mijn prinsengrachtjeugd 
waar ik, in de zonovergoten eetkamer, me 
extatisch gelukkig waande in de ontdekking 
van dansende stofdeeltjes in de lichtstraal op 
de botervloot. Het zijn de goudrandjes van 
het bestaan. Waar hebben die zich verstopt 
nu alles unheimisch aanvoelt, wij oudjes 
thuis moeten blijven, door het virus uitverko-
ren, dus meelijwekkend in de gevarenzone, 
terwijl wij allemaal in allerlei noden en onze-
kerheden verkeren. 

Spontaan stoppen vrienden, op het juiste 
moment, een gevleugelde vingerwijzing in 
mijn bus : Harry Potter en de steen der wijzen. 
Hoewel ik nooit in de ban van de ring was, is 
deze jonge, ongepolijste tovenaarsleerling 
een rijke ontdekking en medestander in het 
streven naar een brandschone wereld met 
een 14-karaat goudeerlijke, niet-beursgeno-
teerde samenleving, waarin geld alleen 
ruilmiddel is. Waarin wormen en maden 
van de hedendaagse mentale vermoeidheid 
worden ingeruild voor een nieuwe melodie 
van plezier, creativiteit, nieuwsgierigheid, 
strijdlust en flexibiliteit van de jeugd. Dus alle 
miljoenen leeftijdloze Harry Potter-wereld-
burgers óp naar een nieuw avontuur, de 
herinrichting van de aarde. En o ja, laten we 
gelijk het simpele Esperanto weer invoeren, 
dan verstaan we elkaar.

De herdenking van de bommenlast
Marijke Winnubst 

De geschiedenis herhaalt zich: berekende 
stilte om de onthulling van de gedenksteen 
voor de slachtoffers van het bombarde-
ment op de Blauwburgwal. 

T
oen de oorlogszucht, nu een niets-
ontziende virusepidemie. Toch ontdeed 
oud-burgemeester Job Cohen, precies 

om 10.54 afgelopen 11 mei, de gedenksteen 
van het provisorisch aangebrachte foulard 
en onthulde de 44 namen met leeftijden van 
6 - 72 van alle slachtoffers, die Fred Geukes 
Foppen, heldhaftig en vastberaden, van de 
vergetelheid redde. Een sobere ceremonie 
en een sober applaus op intelligente 
afstand. 
Daarna legde de toen vijfjarige ooggetuige 
Nico Schoen, toen onderweg met zijn 
buurman, nu geflankeerd door zijn schoon- 
dochter en kleinzoon, hevig geëmotio-
neerd bloemen, namens allen die er niet 
waren. Ook zijn tranen vertegenwoordig-
den het jarenlange onverwerkte diepe 
verdriet van hen die niet aanwezig konden 

of mochten zijn.
Doordat de geplande bijeenkomst in de 
Dominicuskerk niet doorging, blies de 
kille Noordooster de kleine groep van 
omstanders en initiatiefnemers voortijdig 
huiswaarts, waar we het tweede, nieuw 
verschenen boekje van Fred Geukes 
Foppen: In Memoriam de Blauwburgwal 11 mei 
1940, verhalen van ooggetuigen en slachtoffers 
op details konden raadplegen en de film-
reportage van Robin Bekker, Lukraak-TV, 
bekijken. https://vimeo.com/41765912 

Als er witte rook uit de schoorsteen van 
de gezondheidsepidemiologische afdeling 
kringelt zal de herdenkingsbijeenkomst 
in de Dominicuskerk alsnog gehouden 
worden, op 11 mei 2021.

In aansluiting op het in 2019 verschenen 
Bommen op de Blauwburgwal is nu uitgegeven 
In Memoriam de Blauwburgwal, € 14,00.

Verkrijgbaar bij Boekhandel de Evenaar, 
Korsjespoortsteeg 2, en bij de Stadsboekwinkel.
Ook te bestellen bij de uitgever: Champlemy Pers 
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https://vimeo.com/417651912
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  Onthulling gedenksteen Blauwburgwal
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Buurt 7 in Coronatijd  -  Fotoimpressie © Ingrid de Groot
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Bijvoorbeeld:

Een eigen jubileumtijdschrift
  op maat gemaakt
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Els Willems

W
aar zijn toch de reigers gebleven die verlek-
kerd naast de vissers zaten? Geen reigers, 
want geen vissers.  Is ons grachtenwater te 

schoon geworden? In deze Coronatijd met veel mooi 
weer, kwam ik wel buren tegen, net als ik aan de 
wandel, of relaxed zittend aan het water, maar geen 
vissers. Toch waren ze er kennelijk wel geweest. Hun 
vangst vond ik, heel bizar, in de hele binnenstad op 
de wal. De reigers hadden er geen belangstelling 
voor. Wat moet je ook met oud verroest ijzer? Dat 
vroegen wij ons ook af. Omdat ik in mijn zoektocht 
geen visser kon vinden, werd internet mijn bron.
Het blijkt een hobby te zijn: magneetvissen. Althans 
in ons rijke westen is het een hobby, maar de 
activiteit ontstond in India. De munten die gelovigen 
in rivierwater gooien, worden daar door arme kinderen weer 
uit gevist. Hun opbrengst heeft de waarde van een dagloon. 
Terwijl zij uit oude magnetrons de magneten halen, kun je 
hier hele sterke magneten van neodymium kopen. Er worden 
starterspakketten aangeboden, die gaan tot 220 kg. Maar ‘The 
Beast’, ‘Bulldog ‘ of ‘Warrior’ gaan wel tot 800 kg. Daarmee kun 
je motoren en zelfs brandkasten ophalen.
Naast de kick voor de magneetvissers is er de ergernis in de 
buurt over de opgeviste rommel. Op verschillende sites wordt 
dringend geadviseerd de boel mee te nemen, maar ook wordt 
verwezen naar de BuitenBeter app om door te geven wat waar 

ligt. Daarmee schuift de magneetvisser 
het opruimen gemakzuchtig op het 
bordje van de gemeente.  Leuker zijn de 
magneetvissers, die de vangst schoon-
maken, verkopen en de opbrengst aan 
een goed doel doneren. En die vissers 
zijn er in onze buurt!

 OPGEVIST

x

Vangst van magneetvissers

Buurtkrant Zeven zoekt een vrijwilliger die zich met 
de advertenties wil bezighouden. De huidige verant-
woordelijke is toe aan pensionering.  
 
Wie wil het stokje van hem overnemen?  
Het werk, dat leuk en afwisselend is, bestaat uit contact 
onderhouden met de huidige adverteerders en, wanneer 
nodig, plaatsvervangers vinden. Daarnaast levert hij/zij 
viermaal per jaar de advertenties aan de ontwerper van de 
krant en verstuurt de rekeningen naar de adverteerders. 
Het advertentie-inkomen is cruciaal voor de financiële 
gezondheid van de Buurtkrant. 

Interesse? Neem contact op met Hans Bergmans. 
hans@wbergmans.nl 020 624 00 34/06 26 90 60 84.

GEZOCHT: VRIJWILLIGER ADVERTENTIES
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N U T T I G E  N U M M E R S

GEBIEDSTEAM EN WIJKAGENTEN 
Gebiedscoördinator: 
Sabine van der Snoek 06 20 61 97 74
s.snoek@amsterdam.nl
Gebiedsmakelaars:
Westelijke Grachtengordel (a.i.): Mariette van Wees 
mariette.van.wees@amsterdam.nl     geen telnummer
Burgwallen Nieuwe Zijde: Guido Kuyvenhoven 
g.kuijvenhoven@amsterdam.nl   06 83 62 45 79
Kernwinkelgebied Noord: Marieke van Vliet 
marieke.vanvliet@amsterdam.nl  06 18 53 13 51 
Gebiedsregisseur Wallen: Joris Bokhove 
j.bokhove@amsterdam.nl  06 13 69 60 31
Wijkagenten:
Koepelkwartier: Anton den Haan   
anton.den.haan@politie.nl   06 10 83 65 37
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

De online viswinkel die bij u thuis bezorgd. 
 

"vanaf 12 juni de Hollandse Nieuwe"
 

www.fishathome.nl
info@fishathome.nl
06- 29 30 04 88

 
Kortingscode: BUURTKRANT7

 
Verse vis, Traiteur, Maaltijden, Kaviaar, Schotels, etc.

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  

Zwerfvuil, parkeren, bestrating:  
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


