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Buurt Zeven
in transitie

SPREKENDE STRAATTEGELS

O

nlangs viel me op dat onze
buurtgeschiedschrijving zich
verplaatst van gevels naar de
straat, het nieuwe notitieboek
voor historici. Opmerkelijke transitie.
Om dit te begrijpen gaan we tachtig jaar
terug toen na vijf dagen oorlogsgeweld
de stad ook plotseling stilviel, waarna
jaren van Duitse onderdrukking volgde,
eindigend in een winter van honger, kou,
dichte scholen en tenslotte bevrijding.
En ineens, sinds 2007 verschijnen op
Nederlandse straten de namen van
slachtoffers uit deze donkere tijd. Langs je
smartphone uitkijkend waar je loopt, zie
je tegenwoordig geen hondenpoep meer,
wel soms nu een oplichtende steen met een

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 (Corona-) voorbehoud..
28 dec ■ 25 jan ■ 22 feb ■ 29 mrt
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De Dame
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RIA MATHIJSEN
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Lege terrassen, ’t stemgedruis stilgevallen, rolkoffers ratelen niet meer. Een
ziekte heerst en de stad houdt haar adem
in en zwijgt, een definitieve omslag?
Buurt Zeven in transitie is thema voor dit
nummer

© Ingrid de Groot

Hanna Lantinga

De Dam met gedenktegels
naam en sterfdatum uit de Tweede
Wereldoorlog. Stolpersteine heten ze, gemaakt van messing door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig en geplaatst voor
huizen die onvrijwillig zijn verlaten door
slachtoffers van het nationaalsocialisme,
hun dood tegemoet. Sinds april 2014 ligt
zo’n struikelsteen voor Langestraat 84,
vooralsnog de enige in onze buurt.
Ook het plaveisel van de Dam onderging
een soortgelijke transitie. Vanaf 2016 doken
tussen de hobbelige keitjes naamstenen
op van Amsterdammers die werden
doodgeschoten tijdens het feestelijk vieren
van de wapenstilstand. Geholpen door
een stoet vrijwilligers zijn door ‘Stichting
Memorial voor slachtoffers 7 mei 1945’
tweeëndertig naamstenen tussen de
bestaande bestrating gevoegd. Ludmilla
van Santen doet nog steeds onderzoek naar
deze Duitse schietpartij en stuitte evenals
Fred Geukes Foppen bij diens onderzoek
naar de bominslag Blauwburgwal, op het
gesloten archief van het AMC.
En meer geschiedenis wordt op straat
gelegd, echt een trend. In 2019 verschenen
stoeptegels met filosofische teksten tussen
de straatstenen, in het vorige nummer
signaleerden we dit al. Geheel in lijn met
het droeve verhaal van de naamstenen lezen
we op een stoeptegel in de Molsteeg de
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mistroostige woorden van filosoof Thomas
Hobbes: ‘Het leven in de natuurtoestand
is eenzaam, armoedig, afstotelijk, bruut,
kort’. Citaat uit zijn boek Leviathan,
heruitgegeven in deze steeg na het Britse
publicatieverbod. Op de stoeptegel voor
Descartes’ woonhuis Westermarkt 6 staan,
met de uitspraak ‘Ik denk, dus ik ben’,
optimistischer woorden over de menselijke
conditie. Waar Descartes verbetering van
de wereld zocht in kennis, rationeel denken
en zelfs gezonde leefwijze, zag Hobbes
als oplossing voor zijn angstgedachte
de mens is de mens een wolf, de idee van
‘sociaal contract’, te weten de levenslange
machtsoverdracht aan een sterke vorst
zolang hij de vijandschap tussen zijn
onderdanen maar leefbaar hield. Twee
verschillende zienswijzen. En hoe actueel.
Ook actueel is een prangende vraag over
de na-coronatijd. Stijgt als vanouds
het rumoer weer op of gaat de buurt in
transitie? Komen in plaats van blowers
belangstellende toeristen naar ons toe om
de buurtgeschiedenis te leren kennen,
om straattegels te zien spreken van ons
donkere en mooie verleden …?

9

Krabbels

Marijke Winnubst

in memoriam Ria Mathijsen (1932 – 2020)

ALLES IS TRANSITIE
Wat verwacht je nou van mij? Ik ben geboren
tijdens die gruwelijke oorlog uit een non-conformistische moeder die stoutmoedig zorgde
om, wat zij noemde ‘Alle buitenkinderen zijn
mijn kinderen’ uit de klauwen van de Nazi’s
te houden. Waarmee ik wil zeggen angst voor
fascisme én het rebelleren is mij aangeboren.
Als kind was ik een linke straatvechter, klein
en snel met één machtig wapen: een zwaar
gevulde stuiterzak met uppies, tientjes en
looiedetten. De weg naar de katholieke lagere school leidde door de Jordaan. Als één
van de oudsten van een kleuterpeloton roodharigen bevocht ik met plezier de doortocht.
Mijn leeftijdgenoten versloeg ik gewoon met
de stuiterzak zoals David in de Bijbel al deed
met Goliath, maar tegen de ongecontroleerde
vijandschap van oudere Jordanezen was ik
machteloos. Doodsbenauwd zelfs, als ze weer
‘ns agressief ‘Rot op naar je moer’ op me
afvuurden.
Eenzelfde soort vijandschap ervoer ik later
bij de Haarlemmerstraters, toen ik van een
hufterige hospita een zolderkamertje op de
Herenmarkt huurde, waar ik geen gebruik
mocht maken van het toilet én de deurbel,
want dan kieperde ze een emmer water over
je heen. Voor de dagelijkse boodschap moest
ik dus naar café’s, waar ik niet alleen als buitenstaander bot genegeerd werd, maar ook
honende seksistische opmerkingen moest
incasseren.
Echo’s van heilloze territoriumdrift, van eigen
gewin en gebroed eerst, roepen oorlogstrauma’s bij me op maar ook mijn onverwoestbare
kleuterlogica: we hebben een heel wereldrijk
voor ons alleen, dus plek voor iedereen, ook
voor zwakkeren.
Iets van dien aard bezielde ook de veelzijdig
getalenteerde Ria Mathijsen, die afgelopen
oktober, op achtentachtigjarige leeftijd de
laatste adem uitblies, echtgenoot Ruud
Heus, tientallen bewonderaars en haar geadopteerde autistische zoon Sacha in tranen
achterlatend.
Haar levenswerk voor Sascha 'De jongen die
uit de lucht kwam vallen' was volbracht. Een
dag voor de officiële begrafenis stond die
‘Oliebol’ voor de open kist afscheid te nemen.
Geen paniek, herrie en chaos of moeilijk
gevoel, zijn immer fladderende handen lijdzaam in de hand van een groepsleider van
zijn zorginstelling. Zij had haar ‘Oliebol’ al
getroost met de antroposofische verbeelding
dat, als zij voorgoed verdween, zij op de plek
was waar hij vandaan kwam: het Rijk der
Engelen.

Ria de Vries werkte in de reclame toen ze
samen met Joost Mathijsen in 1970 het
pand met de stoep kocht, Herenstraat 13.

Z

e gaf haar baan op om zich bezig te
houden met de opvoeding van twee
geadopteerde zonen, maar ze behield
haar veelzijdige creativiteit. In de kelder
werd avonden lang muziek gemaakt
en zij verzon voor de twee koren die er
wekelijks bijeenkwamen de legendarische

namen: Het Nurks Mannenkoor en Prettig
Gestoorde Vrouwenkoor. Hiervan getuigt
een herdenkingssteen, gemetseld tegen
de muur van de keldertrap. Daarboven,
op de beletage, stond op een lange plank
voor het raam, een wisselende verzameling
komische beertjes. Van deze hobby om,
zoals ze het noemde, haar frustraties kwijt
te raken, kon de straat meegenieten. De
Dametjes, die al jaren de voorpagina van
onze buurtkrant siert, is ook van haar hand.
Op haar 80e jaar zette ze zich nog in voor de
oprichting van het Stadsdorp.
In 1996 verscheen haar autobiografische
roman waarin zij al haar kostbare en unieke
ervaringen met de wereld deelde: De jongen
die uit de lucht kwam vallen, en in 2010 het
vervolg Volov, de wonderbaarlijke belevenissen
van mijn autistische zoon. Deze vruchtbare
schrijfinspanningen gaan verder dan alleen
een leidraad voor omgaan met autisme. Zij
reflecteren ook de verantwoordelijkheid en
liefde van een moeder.

Herdenking Bombardement op de Blauwburgwal

H

et Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal had alle buurtbewoners uitgenodigd
voor de bijeenkomst op 11 mei 2020 om het bombardement op de Blauwburgwal
op zaterdag 11 mei 1940 te herdenken onder meer met de onthulling van de
gedenksteen met de namen van de 44 mensen die toen zijn omgekomen en een
herdenkingsbijeenkomst in de Dominicuskerk. Als gevolg van de Coronapandemie
kon alleen de onthulling van de gedenksteen door oud-burgemeester Job Cohen,
voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei Comité, op die datum plaatsvinden.
Het Buurtinitiatief Herdenking Blauwburgwal wil de afgelaste herdenkingsbijeenkomst met
een vertraging van een jaar alsnog organiseren op dinsdag 11 mei 2021 in de Dominicuskerk.
Uiteraard weten we niet welke Coronamaatregelen tegen die tijd van kracht zullen zijn.
Toch vragen we u deze dag alvast in uw agenda te blokkeren. Meer informatie volgt over
enkele maanden.

 RECTIFICATIE
‘Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel’ (Buurtkrant Zeven, nr 128)

In het artikel over het slavernijverleden is een fout gemaakt. Het was niet Eberhard van der Laan die de herdenkingssteen bij de burgemeesterswoning plaatste, dat had zijn voorganger Job Cohen al gedaan! Met excuses!
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Rust Roest

dan raken ze verstopt en
functioneren de organen die
ze bedienen niet goed meer.
Denk hierbij niet alleen aan
je spieren maar ook aan je
geheugen en helderheid in
je hoofd! We hebben maar
één lichaam en daar moeten
we goed voor zorgen. Hoe
eerder men hiermee start,
hoe minder moeite het kost.

© Ingrid de Groot

Er zijn diverse andere mogelijkheden om in beweging
te komen. Er is het tvprogramma Nederland in
Beweging en daarnaast zijn
er diverse yogacursussen
in de aanbieding. YouTube
biedt een ruim aanbod van
trainingsprogramma’s die
thuis beoefend kunnen
worden. Als men een stapje
verder wil gaan zijn er de
Oosterse vechtsporten als
judo, karate en kungfu. Voor
degenen met een hang naar het exotische is
er Tai Chi, een bewegingsleer met langzaam
en subtiel uitgevoerde bewegingen die
in China door jong en vooral oud wordt
beoefend. De oorsprong hiervan gaat
terug tot de middeleeuwen toen het in
vrouwenkloosters werd ontwikkeld als
zelfverdediging tegen rondtrekkende
bendes, die roofden en verkrachtten.
En verder zijn er natuurlijk diverse voor
de hand liggende sporten zoals voetballen,
tennissen, roeien, zwemmen en wat dies
meer zij. Wat telt is in beweging blijven
en dat bereik je natuurlijk ook door te
wandelen, te joggen of hard te lopen. Wat
voor activiteit men ook kiest, bedenk dat
bewegen goed is, maar meer bewegen is
beter. Dus voor diegenen die nog niet actief
bezig zijn: kom uit die luie stoel en ga aan
de slag!

Actief in de Active Club
Hans Bergmans

De fitnessbeweging heeft een lange
ontwikkeling doorgemaakt. Rond 750 v.
Chr. hadden de Grieken het ‘gymnasion’
,
waar deelnemers aan de Olympische
spelen konden trainen.

D

aarna zakte het enthousiasme voor
lichamelijke conditie weg tot het in
de zestiende eeuw tijdens de Italiaanse
renaissance een korte opleving doormaakte
om ruim 300 jaar later in Duitsland weer
op te duiken. Lichamelijke opvoeding werd
formeel in het onderwijs geïntroduceerd
om de gezondheid van de jeugd te
verbeteren. In dezelfde tijd deed ook de
eerste ‘fysieke cultuur club’ zijn intrede, die
ook buiten Duitsland navolging vond. Zo
opende in 1865 de Nederlandse voorganger
van het moderne fitnesscentrum. In het
zojuist voltooide Paleis voor Volksvlijt
werd de gelegenheid geboden om zich te

bekwamen in krachtsport, worstelen en
boksen. Lange tijd was de sportschool het
domein van boksers, uitsmijters en royaal
getatoeëerde criminelen, maar in de laatste
decennia heeft de burger, zowel man als
vrouw, het fitnesscentrum ontdekt.
Men is zich steeds meer gaan realiseren dat
bewegen dé manier is om in goede conditie
te komen en te blijven. Dat had tot gevolg
dat een netwerk van fitnesscentra zich
over het land verspreidde. Jonas Wilinge
Gratama van Active Club legt uit dat in onze
spieren verschillende motorische punten
en sensoren zitten die alle bewegingen
coördineren. Om ons evenwicht, uithoudingsvermogen en lenigheid op peil te
houden is het onontbeerlijk dat we onze
spieren goed blijven gebruiken. Belast
je de botten niet, dan worden ze broos.
Gebruik je je spieren niet, dan worden ze
slap en raken snel uitgeput. Bloedvaten
blijven open en soepel als je regelmatig de
doorstroming verhoogt. Gebeurt dit niet,
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www.activeclub.nl
Keizersgracht 82, 1015 CT Amsterdam

Omzwervingen
Marijke Winnubst | foto's Ingrid de Groot

Ik inspecteer op een zonnige doordeweekse dag de grenzen van
Buurt 7, niet als Mokummer, maar als massatoerist, die zich op
zijn gemak voelt waar men Engels spreekt, en waar fastfoodhonken, coffee- en sexshops zijn. Het kuieren kost ongeveer een
uurtje en ik begin en eindig op de
DAM. Het culturele volksvermaak van de voor- en najaars kermis
is voorgoed door B&W afgelast om reden dat de hele historische
kern van de binnenstad al de geur en drukte van kermisvertier
ademt. Nu versperren opdringerige, ziekmakende stadsduiven
nog de loopruimte. Ik vraag me af waarom zij niet opgehokt, of
beter nog gebraden opgediend worden in het Paleis bij officiële
diners van de Koninklijke Familie.
DAMRAK. Ik kijk met lege ogen naar de ‘opgeschoonde rode
loper’. Een enkele verdwaasde gast. Ik doorvoel de leegte van
de anonieme omgeving en om mezelf een identiteit te geven
maak ik wat selfies voor de pui van de zoveelste kaaswinkel,
waarin voorheen café Teasers zat, een openluchtvertoning van
schaars geklede blondines, die immense pullen bier aan joelende,
gedrogeerde toeristen serveerden. Terwijl ik nadenk over hoe lang
louche pandjesbazen de gemeenteraad en de gewone burger in de
tang kunnen houden, loop ik door naar de hoek met het Victoria
hotel. Daar moet ik mijn inbeelding van massatoerist even laten
varen, want hier stond decennia lang de straatfotograaf Theo
Niekus (1956-2019) beelden te schieten van de uitbundige invasie
van collectieve pret. Helaas is hij, net als de ziel van alle oude
binnensteden, ten grave gedragen.

Duiven op de Dam op een dinsdag

Design & Wijn. Damrak 59. Een plek waar design, kunst en wijn van Nederlandse bodem direct van de Nederlandse makers te koop is. Voormalig
depot wijnen Ferwerda & Tieman.
PRINS HENDRIKKADE. Het eerste stuk is herboren uit de
transitie gekomen. De tekentafel verwacht nóg meer voetvolk dan
voorheen. Het trottoir heeft de ruimte van ronkende bussen en
rode Hop On - Hop Off open dubbeldekkers overgenomen. Het
is een weids, saai exercitieterrein zonder schaduw geworden, en
nu maar hopen dat het Prins Hendrikplantsoen van weleer, met
fluitende vogels, prieeltje en ruisende bomen, terugkeert.
Verderop naast decoratie-etalages van Beekwilder, het Mercuriusgebouw, als hotel gebouwd voor de Wereldtentoonstelling 1883
met een inpandige winkelpassage naar de Korte Nieuwendijk, dat
ook als zodanig dienst deed in de negentiger jaren bij Oibibio, het
spirituele centrum van Ronald Jan Heijn. Ik ging er graag naar de
sauna vanwege het glorieuze uitzicht buiten op het dak, terwijl je
in een tobbe met koud water stond af te koelen. Na het faillissement
van Oibibio laat AH het hart van zijn klanten sneller kloppen door

Prins Hendrikkade
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onder frivole kroonluchters en afgedekte muurschilderingen,
in plastic verpakt groente en fruit te besproeien met Sprinkler’s
brandblusapparatuur. Spectaculair hedendaags, ga het zien.
Aan het eind van de kade, waar de Haringpakkerstoren niet herbouwd werd, steek ik schuin over, langs de door vrouwen beheerde
haringkraam, langs twee Brouwersgracht rakken naar de evenzijde
van de
PRINSENGRACHT, de werkgracht voor het ‘gemeene volk’.
Een file bonte verscheidenheid aan pleziervaartuigen met muziek
en spiritualiën wurmt zich ongedisciplineerd door de Lekkeresluis.
Eens werd de beroepsvaart van passagiers en dekschuiten met turf
en kolen verlegd naar het wegdek: de paardentram, Zeeuwse
knollen met vrachten voor Van Gend & Loos of de biervaten van
Heineken, de schillenboer met z’n magere knol en de voddenboer
armzalig achter de handkar, zinken vuilnisemmers, het straatorgel
enzovoorts, enzovoorts, nostalgie van duizend en één bewaarde
herinneringen en veranderingen.
Maar de boom, wat heeft deze te vertellen? De Hollandse iep, het
soort dat al eeuwen trouw en onveranderlijk aan de wallenkant
met haar brede kruin staat te wuiven en de mens zomers vrij
bedient met verse zuurstof, koelte en schaduw bij extreme hitte
en bij zware hoosbuien water opvangt. Wordt er de komende
twintig jaar, bij de grootse aanpak van vernieuwing aan kilometers
walmuren en bruggen, respectvol en verantwoord met de oude
reuzen omgesprongen?
‘Nee’, roept de Werkgroep Behoud Beelbepalende Bomen die
dit jaar in het geweer tegen de kap is gekomen. De ervaring
heeft geleerd dat de gemeente té scheutig en té onduidelijk
omgaat met kapvergunningen. Honderden monumentale 70tot 100-jarige iepen zijn, of staan op de nominatie, gerooid en
vervangen te worden door jongelingen van het iepensoort New
Horizon. Een keurig soort kerstboom, die de stad een totaal andere

Leliegracht, waar bestaande bomen dreigen verloren te gaan

sfeer en aanzien geeft. Terwijl er nieuwe, alternatieve methodes
zijn ontwikkeld tot behoud van de kranige overlever, de BelgicaHollandica, die in al haar waardigheid bestand bleek tegen extreme
weersomstandigheden, stress van (zwaar) verkeer, ondergronds
vechten voor wortelruimte tegen kabels en leidingen, maar niet
is opgewassen tegen een destructieve kettingzaag die haar in vijf
minuten beroofd van haar gezonde jaarringenbestaan.
Na dit langdurige oponthoud op de Leliegracht waar 80% van de
bestaande bomen verloren dreigen te gaan, rond ik mijn wandeling
van de buurtgrens af, langs het stille Anne Frankhuis, rond de
Westertoren en Westermarkt, in een spurt door de Raadhuisstraat
naar het eindpunt, de Dam. Even zonder verhalen of anekdotes,
die komen later wel weer.

Petitie: https://redbomenbijkades.petities.nl
campagnewebsite:
https://www.effekappenou.nl
boombehoud Schiedam:
http://huibsneep.nl/?p=46
raadsadres:
https://www.effekappenou.nl/red-onze-bomen/
downloads/
artikel vvab:
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/
binnenstad/228/ode-aan-de-amsterdamse-iep.
html

Het stille Anne Frankhuis
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Vier eeuwen PrinsHeerlijk winkelen
Ina Wilbrink

PrinsHeerlijk was het motto dat ondernemers van Herenen Prinsenstraat kozen voor hun in 1982 opgerichte ondernemersvereniging, voorganger van de huidige BIZ.
PrinsHeerlijk winkelen is het er anno 2020 nog steeds, maar de
ondernemers staan wel voor ongekende uitdagingen nu blijkt dat
we van Corona nog lang niet af zijn.

L

opend in de ongebruikelijk lege straten vraag je je onwillekeurig
af hoe vorige generaties ondernemers eigenlijk met de uitdagingen van hún tijd zijn omgegaan. Valt daaruit iets te leren
voor het omgaan met de huidige? Aanleiding voor een duik in vier
eeuwen winkelgeschiedenis.
Aangelegd als allereerste zijstraat van de zeventiende-eeuwse
stadsuitbreiding, waren de beide straten vanaf het begin een
ideale vestigingsplaats voor goede vaklui en ondernemende
handelslieden. De kapitaalkrachtige klanten in de nieuwe
grachtenpaleizen woonden praktisch om de hoek, maar de klanten
waren kieskeurig en de pandeigenaren vroegen – ook toen al –
hoge huren. Het zal regelmatig hebben geleid tot vertrek van
ondernemers die het niet konden bolwerken. Zeker in periodes
waarin de stad moeilijke tijden doormaakte. Denk alleen al aan de
pest, die in de loop van de zeventiende eeuw steeds weer opnieuw
toesloeg en het leven kostte van zo’n tien procent van de bevolking.
Of aan de economische neergang na de Franse tijd, die tot ver in de
negentiende eeuw zou voortduren.
Surfend op de Beeldbank van het Stadsarchief komen de
ontwikkelingen van de laatste anderhalve eeuw gedetailleerder
in beeld. Je ziet vanaf 1860 het economisch herstel op gang komen
in de vorm van ingediende ontwerpen voor nieuwe onderpuien of
complete herbouw, ondernemers durven er kennelijk weer in te
investeren. Maar ook dramatische foto’s uit de Prinsenstraat van
het Aardappeloproer in 1917 en werklozenrellen in 1933. Ze geven
een aardig inzicht in de bewegingen in het totale winkelbestand.
In PrinsHeerlijk, een publicatie van de ondernemersvereniging
zijn over de periode 1900-1980 ook veel van de achterliggende
verhalen bewaard gebleven.

deel van hun koopkrachtige klanten uit de grachtenhuizen, maar
vinden nieuwe in de directies en werknemers van de bedrijven –
vooral in de textielsector – die de vrijgekomen panden betrekken.
• Verkrotting door in de crisis en de oorlog opgelopen achterstallig
onderhoud. Die uitdaging hadden de toenmalige ondernemers
niet zelf het hoofd kunnen bieden, maar dankzij de massieve
inzet van Stadsherstel voor het behoud van in totaal tien
monumentenpanden blijft het historische karakter van de straat
behouden en krijgt de winkelstand een nieuwe impuls. De familie
Gerrits, die op nummer 25 al sinds 1910 een schoenenwinkel
drijft, gooit, aangestoken door het nieuwe elan, het roer zelfs
radicaal om en begint er een succesvol lunchrestaurant annex
traiterie.
•
Het vertrek in 1968 van de textielfirma’s naar het nieuwe
confectiecentrum in West. Opnieuw een gevoelig verlies, vooral
voor leveranciers van fijne spijzen en dranken en grote
bloemstukken voor hun shows en recepties. Later verliezen
ondernemers nog een ander deel van hun klandizie, de studenten
en docenten van de drie hogescholen die kort na elkaar de buurt
verlaten. Tegelijkertijd stroomt echter een nieuwe klantgroep
in, de particuliere bewoners die de binnenstad herontdekken als
aantrekkelijk woongebied.
• Veranderingen in het winkelgedrag. Tot ver in de jaren zeventig
zijn de constanten in het winkelbestand vooral de bakkers,
slagers, melkboeren, schoenmakers, tabakswinkels en drogisten.
Het aantal dagzaken dunt geleidelijk uit als in de jaren tachtig
de opmars van het ‘one stop shoppen’ in de supermarkt begint,
later ook het online inkopen. Op de lege plekken verschijnen
boetiekjes, curiosawinkels en eethuisjes. Inspelend op toenemende koopkracht komt er gaandeweg meer luxe in het
winkelaanbod en veranderen informele eetcafés in restaurants.

Bij elkaar levert het een aardig beeld van de grote uitdagingen
waar ondernemers sinds 1910 voor stonden:

• De komst van het massatoerisme. Toeristen zijn steeds nadrukkelijker aanwezig, voor de ondernemers vormen ze een welkome
nieuwe doelgroep, al snel ook een noodzakelijke, want de huren
van de winkels stijgen onverbiddelijk mee met de toenemende
drukte. Om toeristen en expats beter van dienst te zijn verruilt
de BIZ op haar website en in overige communicatie het onvertaalbare PrinsHeerlijk voor Royal Streets.

• Vertrek uit de grachtenhuizen naar comfortabeler nieuwbouw in
Zuid of de villadorpen buiten de stad. Ondernemers verliezen een

We kunnen concluderen dat ondernemers in de Heren- en
Prinsenstraat er al vier eeuwen lang steeds opnieuw in geslaagd
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zijn de bakens te verzetten en mee te bewegen met de behoeften
van nieuwe klantgroepen. Anno 2020 ogen de straten fraaier
dan ooit en het winkelbestand is nog steeds gevarieerd. Of dat
ook een voldoende basis is om de grote uitdagingen van de
Coronapandemie te overleven? Branchevereniging Amsterdam
City spreekt al van een rampjaar en voorziet dat in 2021 nog veel
meer bedrijven gaan omvallen. De ondernemers in onze beide
straten concentreren zich voorlopig liever op het vasthouden van
een positieve sfeer en doen er alles aan om te zorgen dat het in
december nog steeds PrinsHeerlijk winkelen is. Op gepaste afstand
en zonder een kerstkoor in Dickens outfit, maar met de jaarlijkse
feestverlichting en met – voor zover mogelijk – aantrekkelijke
stoffering van leegstaande etalages. En vooral met hernieuwde
aandacht voor de doelgroep die in de toeristische drukte soms wat
uit beeld raakte, de klanten uit de eigen buurt!

B UU RTKRANT Z EVE N | D EC E M B E R 2020 | No. 129| 7

© Royal Streets

Nieuwe aandacht voor klanten uit eigen buurt

Hans Bergmans

Albert Einstein zei ooit: ‘Het verschil
tussen het verleden, heden en de toekomst is slechts een hardnekkig aanhoudende illusie.’

T

oen hij die uitspraak deed had hij niet
de stad Amsterdam voor ogen. En nog
minder de verkeersontwikkelingen in
Buurt Zeven. Tegen het eind van de 19de
eeuw vonden ingrijpende veranderingen
plaats: de Nieuwezijds Voorburgwal,
Nieuwezijds Achterburgwal (Spuistraat)
en de Warmoesgracht (Raadhuisstraat)
werden gedempt. Deels vanwege de slechte
hygiënische omstandigheden, maar vooral
vanwege het toenemende verkeer en de
noodzaak van een brede uitvalsweg naar
de nieuwe wijken ten westen van de
Singelgracht.
Naast de bewoners waren er hier veel
bedrijven die voor reuring zorgden. Aan
het begin van de Nieuwezijds waren
transport- en overslagbedrijven gevestigd,
die vanwege het voortdurend lossen en
laden regelmatig voor opstoppingen
zorgden. Jarenlang was Van Gend en
Loos beeldbepalend voor de vervoerstak.
Het bedrijf bezorgde kisten en pakjes in
heel Nederland. Oudere lezers zullen zich
de afleveringen met paard en wagen uit
de jaren vijftig nog herinneren. Daarna
namen de grijze bestelbusjes het over en
uiteindelijk ging het bedrijf op in koerier
DHL.
In onze buurt zaten al sinds de 17de eeuw
veel drukkerijen en zo’n twee eeuwen
later kwamen daar de dagbladen bij:
redactie, productie en distributie van de
meeste landelijke bladen zaten hier. Na de
bevrijding kwamen Het Parool en Trouw
daarbij. Maar tussen 1967 en 1976 waaierden de kranten uit naar verschillende
hoeken van de stad. Dit luidde het einde

De elektrische Birò
coronatijd de horeca meer terrasruimte
gegund. Weliswaar is de auto niet helemaal
weg te denken, maar er wordt nagedacht
over andere vormen. Van individueel
naar collectief vervoer. En van bezit naar
gebruik.
De compacte elektrische Birò, een alternatief voor de auto, is in opmars. Maar
gaat die straks misschien té veel ruimte
op onze stoepen innemen? Verschillende
bedrijven bieden (elektrische) deelfietsen,
deelscooters en deelauto’s aan. De gemeente
probeert de Amsterdammer en de forens te
verleiden deze alternatieven te gebruiken.
De komende paar jaren moet aantonen wat
wel en wat niet werkt. Evenzeer staan bij
al deze maatregelen verkeersveiligheid en
verbetering van de luchtkwaliteit hoog in
het vaandel.

© Ingrid de Groot

Van paard en wagen
tot deelfiets

in van de Nieuwezijds als krantenwijk
en verdween ook het omvangrijke distributiecentrum..
De opkomst van webwinkels leidde de
laatste jaren tot aanzienlijke groei van
het koeriersverkeer. Met regelmatige verkeersopstoppingen tot gevolg. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling verder
aangewakkerd. Weliswaar verlicht de
toenemende populariteit van de fietskoerier deze drukte enigszins. Daarentegen
heeft het afsluiten voor autoverkeer van
delen van de grachten onze buurt tot
een labyrint gemaakt. Hierdoor staat het
uitgaande verkeer regelmatig vast op de
Prinsengracht.
De gemeente worstelt al jaren met de
verkeersstromen in de binnenstad en probeert het doorgaande verkeer uit de stad
te weren. Tegelijkertijd moet de buurt
wel bereikbaar blijven voor bewoners,
bezoekers en bevoorrading. Maar er is
niet genoeg ruimte voor iedereen en alles:
voetgangers, fietsen, scooters, auto’s en OV.
Er moeten dus keuzes gemaakt worden.
Het zal niet meer mogelijk zijn om per
persoon een parkeerplek te claimen want
vergunningen en parkeerplaatsen worden
ingekrompen. Bovendien wordt in deze

Firma Check, deelscooters
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Het Korenmetershuis 400 jaar
Els Willems

Al vierhonderd jaar staat het Korenmetershuis op een van de oudste pleinen
van de stad, de Nieuwezijds Kolk.
Eeuwenlang werd daar gewerkt voor
onze basisbehoeften brood én bier, het
drinkwater was immers vaak vervuild.
Ruim vijftig jaar is het nu de iconische
zetel van de landelijke erfgoedvereniging
Heemschut.

‘M

© Ingrid de Groot

oedernegotie’ wordt de handel
in graan uit het Oostzeegebied
genoemd, vanwege het grote
belang voor alle overige handel, waardoor Amsterdam in de zeventiende eeuw
welvarend werd. Voor een eerlijke belastingheffing op het graan, dat honderden
schepen jaarlijks de stad in brachten,
moesten de hoeveelheden precies bepaald
worden. Hiervoor was het gilde van korenNieuwezijds Kolk, met het Korenmetershuis
zetters en -meters verantwoordelijk. Zij
legden een eed van trouw af aan de stad.
Boven de ingang van de voordeur zijn hun werktuigen afgebeeld: In de negentiende eeuw kreeg ook de brandweer onderdak in
schepel (korenmaat), schep en strijkel. De korenzetters hielden het Korenmetershuis, de brandspuit in de kelder deed geen
de schepel recht, de leggers (meestal vrouwen) vulden deze en goed. Na oplossing van het conflict over het eigendomsrecht,
de korenmeters streken het graan recht met een strijkhout. Na betaalde de toezichthoudende Commissie voor den Graanhandel
opheffing van het gilde in 1798 kreeg de opvolger, de Corporatie de noodzakelijke opknapbeurt. In het trappenhuis herinnert een
van Korenmeters, alle bezittingen. Deze zijn nu in het Amsterdam plaquette aan deze historie.
Museum te bezichtigen.
De graaninstellingen zijn in 1921 opgeheven, nieuwe huurders zijn
Na het houten gebouwtje op de Oude Brug over het Damrak in achtereenvolgens het Nederlands Persmuseum en de vereniging
de zestiende eeuw moest er een gebouw met aanzien komen, De Amsterdamse Haven. De Bond Heemschut, reeds lang op zoek
zo besloot de Raad in 1620. In die tijd was een driemanschap, naar een passend kantoor in Amsterdam, betrok het in 1967.
waaronder Hendrick de Keyser, verantwoordelijk voor ontwerp
en bouw van vele middelgrote, vaak vrijstaande stadsgebouwen. Zorgen over verval van schoonheid van stad en land leidden
Vergelijking met de (gesloopte) vleeshal op de Westermarkt tot de oprichting van de Bond Heemschut in 1911. Al meer dan
bijvoorbeeld, laat overeenkomsten zien in bakstenen gevels met 100 jaar wordt actie gevoerd, niet altijd met succes. De Kolk (nu
politiebureau) werd gebouwd. Tijdens en
natuursteen waar dat constructief nodig is. Kenmerkend voor
na de oorlog werd een Heemschutserie van
het Korenmetershuis zijn de bogen en de zogenaamde Vlaamse
kleine boekjes uitgegeven.
gevel, een hogere boog boven de ingang. Wie nog hoger kijkt
ziet het stadswapen van Amsterdam en de Keizerskroon. Na
www.heemschut.nl
vernieuwingen en terugrestauratie van metselwerk, ramen en
kapconstructie, zijn er nog veel oorspronkelijke bakstenen en
Informatie voor dit artikel ontleende ik aan deel 3 van de
prachtig eikenhout in de kap aanwezig.
vernieuwde reeks, geschreven door Pieter Vlaardingerbroek
en Christian Pfeiffer.
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NIEUWJAARSWENS

RED DE TERRASBOOT
TEKEN DE PETITIE

© fotocollage Ingrid de Groot

De terrasboot die voor café P96 ligt kent
een lange geschiedenis. Het café opende in
1975 haar deuren en in 1983 kochten mijn
ouders de terrasboot. Zij maakten van de
boot een fijne plek waar iedereen welkom is.
Sindsdien wordt de terrasboot door
vele buurtbewoners ook gebruikt als
buitenruimte, omdat de meeste mensen
in de Jordaan nu eenmaal niet beschikken
over een eigen tuin. Er wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van de sociale en recreatieve mogelijkheden die de terrasboot
biedt. Er wordt samen gegeten, geschilderd, geborreld en geschaakt. Ook
worden er verjaardagen gevierd en huwelijksrecepties georganiseerd.
Het terras op de boot is door de gemeente
Amsterdam altijd gedoogd. Nu heeft de
gemeente aangegeven het voornemen
te hebben om de aangevraagde terrasvergunning, na 37 jaar gedogen, niet te
willen verlenen.

V.l.n.r. Marijke Winnubst,Ingrid de Groot, Els Willems, Gemma Crijns, Ina Wilbrink, Hanna Lantinga, Hans Bergmans

Wij vinden dat deze unieke plek na bijna 40 jaar niet verloren mag gaan!
In deze tijden kan ons café vanwege
Covid-19 maar net haar hoofd boven
water houden. Terwijl veel terrassen worden verruimd en een groot aantal aanvullende terrassen op de grachten zijn
geoorloofd, mag onze terrasboot van de
gemeente mogelijk niet blijven bestaan.
Wij hebben jullie steun hard nodig,
want zonder terrasboot kan café P96
niet overleven en is de Jordaan een
buitenruimte armer.

Dus:
TEKEN DE PETITIE

Alvast veel dank,
Edmée, Raymond en Els

https://petities.nl/petitions/red-de-terrasboot-vancafe-p96

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
e-mail:
Bezorging
Nanny Truijens
Wijkraadsleden
Myriam Corzelius
Sven Pinck

624 00 34
hans@wbergmans.nl
06 14 77 68 75
06 46 29 82 62
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 5300
Rekeningnummer:
IBAN NL66INGB0002341576
t.n.v. BUURTKRANT ZEVEN, Amsterdam
Penningmeester: Els Willems

B UU RTKRANT Z EVE N | D EC E M B E R 2020 | No. 129| 11

Volgende krant 1 maart 2021
Sluitingsdatum advertenties:
15 januari 2021
Kopij vóór 15 januari 2021 sturen naar
de eindredactie.

NUTTIGE NUMMERS
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

B UU RTKRANT Z EVE N | D EC E M B E R 2020 | No. 129 | 12

GEBIEDSTEAM EN WIJKAGENTEN
Gebiedscoördinator:

Sabine van der Snoek
s.snoek@amsterdam.nl

06 20 61 97 74

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

