B U U RT K R A N T Z EV E N
.133
4
6
8
Ook te lezen op www.oudestadt.nl
In dit nummer o.a:

D EC E M B E R 2021

Casa Luna

Vleesch-ateCrafted
Stories
lier

Kinderen
& boeken

Pompoen!

5 9

Geestkracht
van de buurt
Hanna Lantinga

Thema is geestkracht. Zit er nog leven in
de buurt of is alle geestkracht weggevaagd in de eb en vloed van de coronarestricties. We gaan op zoek.

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 onder (Corona-) voorbehoud.
27 dec ■ 31 jan ■ 28 feb ■ 28 maart
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S

peeltuin Herenmarkt. Met uiterste
krachtsinspanning sjort een peuter
aan de loopauto tot zij zich erin
wurmt. Een ander kind rent in
onstuitbare vaart met een vliegtuig groot
als hijzelf naar me toe, geeft het ding
cadeau en hobbelt nieuwsgierig naar de
schommels, zijn moeder spurt bezorgd
achter hem aan. ‘We zijn met de metro uit
Noord gekomen’ hoor ik haar nog zeggen.
Opgeknapt met donaties van de buurt is
de speeltuin zelfs buiten onze grenzen
populair.
Soms echter is de plaats uitgestorven. Vol
rondslingerende fietsjes en in de steek
gelaten loopauto’s. Alsof de kinderen
overhaast vertrokken zijn. Overal zand,
niemand ruimt op. Heeft de beheerder
gehoor gegeven aan zijn aangeplakte
noodkreet ‘ik geef het op’? Maar nee, de
vriendelijke beheerder Ad Middendorp
doet zijn vrijwilligerswerk veel te graag.

Hij gaat stug door, ordent het speelgoed,
repareert fietsjes, houdt oudere kinderen
in toom. Met dezelfde geestkracht als de
peuters er een rotzooitje van maken.
Van oudsher zat de geestkracht bij de
kunstenaars, zij inspireerden tot herstel
van oorlogsschade en verloedering. Ik
verbeeld me dat de geestkracht van Geurt
Brinkgreve en zijn stichtingen Stadsherstel
en Diogenes nog steeds rondwaart. Dat
zich in de coronastilte, of misschien
daardoor, krachten ontwikkelen tegen
de huidige uitbating. Immers, terwijl
rolkoffers verdwenen, stelden bewoners
hun huis open voor de kunsten, Atelier K84
hebben we al gesignaleerd. Volgend jaar
verwachten we ook op de Brouwersgracht
opening van een galerie in eigen huis en
op Brouwersgracht nummer 46, verkocht
aan Stadsherstel, is tijdelijk werk van Kaat
Suringa te zien, landschapschilderijtjes
in de sfeer van David Hockney. Aan de
gevel van drogisterij Het Heertje hangt
ineens geen gecopieerde gaper maar een
intrigerend kunstwerk.
En de muziek, is die verstomd? Nee,
muziekstudenten in de huizen van de
zogenoemde ‘Amsterdamse Orpheus’ Jan
Pietersz. Sweelinck blijven oefenen. En
gedurende een week in oktober stegen jazzy
en andere klanken op uit het souterrain van
Brouwersgracht 70. Wie langs wandelde,
kon binnenlopen en luisteren naar recitals
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door de pianistbewoner georganiseerd,
zomaar, voor de reuring.
Op de Keizersgracht zet een eigenaarbewoonster haar zaal open voor repetities
van stadsdorpmuzikanten. En in de
Haarlemmerstraat werd op 9 oktober
met een vrolijk draaiorgel de presentatie
gevierd van Alle Verhalen waarmee de
winkeliersvereniging haar ongebroken
geestkracht toont.
Rondspeurend zie je meer flarden van
saamhorig leven zoals Arie’s pompoenentuin voor café Louis. Of Brandend
Braambos van de nieuwe dominee in
de Westerkerk. En je hoort bij het boekenkastje in de Langestraat over
Stichting Tori in Roomolenstraat 17 die
voorleesmiddagen voor kinderen organiseert. Allemaal acties van bewoners en
werkers, blij met de buurt die iets terug
willen geven. En dat is geestkracht.

Krabbels

Marijke Winnubst

DE STUWENDE KRACHT VAN
FLEXIBEL EN MAGISCH DENKEN
NOVEMBER 2021
jeugdige Nieuw-Zeelandse premier
Dterdeevanzeer
de Labour partij, Jacinda Ardern, luisin de aanloopfase van de apocalyptische

voorstelling van een geheimzinnige virus,
niet allereerst naar partijpolitieke bestuurders
met vastomlijnde ideeën en belangen, nee, ze
luisterde, naast wetenschappers, naar schoolgaande kinderen én arme en rijke creatieve,
avontuurlijke en onbevangen burgers hoe
zij dachten deze volksvijand te elimineren.
Het unaniem aangenomen voorstel, niemand
eruit en niemand erin tot de griezel verslagen
is, gaf een fantastisch resultaat. Ontelbare
Nieuw-Zeelanders ontsprongen de dodendans en het eiland is nagenoeg coronavrij
gebleven.
Kinderlijk eenvoudig en allerminst eigentijds.
In de Middeleeuwen werden stadspoorten al
hermetisch afgesloten voor enge microbes.
Wél eigentijds is de (sociaal) democratische
aanpak van een jonge vrouw: binnen 48 uur
alles op slot zonder getheoretiseer en polemiek voor eigen gewin van ego’s. Een goede
bestuurder is flexibel en weet magisch te
denken. Zoiets leerde ik kortgeleden ook van
mijn aangenomen peuter van 2,5 jaar. Hij
toverde de huiskamer met kussens om tot
ijssalon en zijn ouders en ik waren plotsklaps
geachte clientèle, die hij op ijsjes trakteerde.
Gezeten op de grond temidden van allerlei
vreemdsoortige keukenattributen ging hij
gewiekst aan de slag met een denkbeeldige
ijsmachine, die zacht bromde brbrbrbrb …
én natuurlijk moest hij weten welke smaak
we wensten. Daarna kregen we ijsjes aangeboden in een glas gevuld met pijpjes
macaroni. Het kon niet op, wij genoten in
alle toonaarden. Er werd niet bezuinigd op
aantal of mango of aardbeien, en het kostte
allemaal niks. Heerlijk, ook zijn flexibiliteit
is opmerkelijk. Werd hij als boekenwurm
geboren en was hij tot voor kort nog artist
in residence met inspirerende schilderwerkjes, (opera)zanger bij zijn luisterboeken en musicerend op de mondharmonica en
piano, nu ligt zijn hart totaal bij fabricatie,
productie en vrije handel van bovenal ijsco’s.
Eén minpuntje: streng als een zedenmeester
slaat hij boekjes en de piano dicht: mag niet.
Elke lichtzinnige kunstuiting is uit den boze.
Niet leuk, maar vertaald naar flexibel en
magisch denken (voor volwassenen) over
hoe de wijde wereld te redden, zouden wij
onszelf ook streng moeten toespreken met
mag niet op vele aangename, zinnenstrelende en luxe verworvenheden.

STADSDORP NIEUWS

StadsdorpBuurt7• Thuis in de Buurt

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

S

tadsdorpers hebben de maanden
van versoepeling en opheffing van
de coronamaatregelen intensief benut,
zo blijkt uit de verslagen op de website.
Groepen die maanden hadden stilgelegen
kwamen weer bij elkaar om boeken te
bespreken, musea te bezoeken, muziek
te maken of naar de film te gaan. Ook
de maandelijkse buurtborrel en de koffieinloop werden druk bezocht. Bovendien
konden we twee nieuwe groepen verwelkomen, een bridgeclubje en een brei
& haakclub. Beide groepen hebben nog
plaats voor enkele extra deelnemers.

Het minder goede nieuws is dat de
evenementen die we in september aankondigden toch weer moesten worden
afgeblazen. Het dansfeest in de Wester
is uitgesteld tot 22 september 2022. De
feestelijke bijeenkomst met discussie
over het gebiedsmanagement werd op het
laatste moment ingehaald door de ‘vierde
golf’. Ook voor deze bijeenkomst hebben
we een nieuwe datum gevonden: 18 januari
2022.
Al het nieuws hierover en over onze
andere activiteiten kun je vinden in het
StadsdorpNieuws en op onze website.

Tot ziens in StadsdorpBuurt7!

Wijkcentrum d’Oude Stadt, hoe verder?
Het wijkcentrum is van, voor en door
bewoners. Eind dit jaar wordt een nieuwe
wijkraad gekozen, dat zijn volgens de
statuten vertegenwoordigers van de zeven
aangesloten buurten.

Els Willems

Heeft het wijkcentrum een toekomst?

A

anvulling voor 2021 op de dramatisch
gekorte subsidie kwam onder de
voorwaarde ‘dat de wijkcentra zich heroriënteren op hun toekomst en doorontwikkeling van hun rol, activiteiten en
financiële basis’. Dankzij vele stemmers
(bedankt!) bij Centrum Begroot kan het
wijkcentrum het 65-jarig jubileum in 2022
nog halen op de huidige locatie Kerkstraat
123. Maar hoe verder? Waaraan is behoefte?
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Voor het meedenken en praten over
een nieuwe d’Oude Stadt zoekt het
wijkcentrum actieve bewoners.
Mensen die weten welke problemen en
uitdagingen zich kunnen voordoen.
Jong of oud, met of zonder ervaring in
buurtverenigingen of andere bewonersorganisaties, maar in elk geval met liefde
voor de stad en een gezonde kritische blik.

Aanmelding via: secretaris@oudestadt.nl

www.oudestadt.nl

Antiquariaat Lont

© Ingrid de Groot

van minstens twaalf uur gemaakt en het
sjouwen met stapels boeken is fysiek
zwaar.

Marieke Lont van Antiquariaat Lont
Hans Bergmans

In Buurt Zeven bevindt zich het enige
kinderboekenantiquariaat van boekenstad
Amsterdam, een intieme winkel op
Herenstraat 39. Hier voelt de boekenliefhebber zich als een kind in een snoepwinkel.

D

e tot het plafond reikende wandkasten
puilen uit met mooie, boeiende,
fascinerende en spannende boeken.
Daarvóór en daartussen staan tafels en
liggen stapels met nog meer boeken,
maar ook affiches, prenten, ansichtkaarten, schoolplaten en ‘n verdwaald nostalgisch van Houten cacaoblik. Dit is het
domein van Marieke Lont.
Hoe word je tweedehands boek-handelaar?
Marieke kwam bij toeval in het vak terecht.
Tijdens haar studie Slavische Taal- en
Letterkunde kreeg ze een bijbaan in de

Groningse vestiging van Boekhandel De
Slegte. Het werken met boeken beviel haar
zo goed dat ze na haar studie besloot het
Russisch te laten voor wat het was en bij De
Slegte in de Kalverstraat verder te gaan. Zij
leerde de antiquaren Reiny en Bert Hagen
kennen en toen die met pensioen gingen
nam ze hun zaak in de Herenstraat over. Zij
ging de uitdaging aan zich als nieuwkomer
een plek te verwerven en ervan te kunnen
leven.
Zij verdeelt haar tijd tussen de winkel
en boekenmarkten. Elke vrijdag is ze te
vinden op de Boekenmarkt op het Spui en
op zaterdag staat ze op de Noordermarkt.
Aangezien Marieke al jaren meedraait
heeft ze een vaste plek op ’t Spui maar op
de Noordermarkt is het afwachten welke
kraam de marktmeester haar toewijst.
Het avontuurlijke en vrije leven van de
‘ambulante handelaar’ heeft ook minder
aantrekkelijke kanten. Er worden dagen
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Van Amsterdamse klanten kan Marieke’s
schoorsteen niet roken. Zeventig procent
van haar omzet komt van buitenlandse
toeristen. Niet alleen posters en prenten
zijn bij hen gewild, ook geïllustreerde
kinderboeken. Vooral Aziatische kopers
waarderen de kwaliteit van de afbeeldingen, waarbij taal geen rol speelt.
Ook zijn er expats die graag kinderboeken gebruiken bij het Nederlands
leren. Een aparte categorie zijn verzamelaars die specifieke titels, zoals Alice
in Wonderland en Harry Potterboeken, in
alle talen zoeken. Daarnaast heeft ze ’n
een unicum in huis: een oorspronkelijke
aap-noot-mies leesplank uit het begin
van de vorige eeuw, compleet met alle
losse letters en woorden.
In de 30 jaar dat Marieke in het vak zit,
waarvan 20 jaar onafhankelijk, heeft ze
een verfijnde inkoopneus ontwikkeld. Een
noodzaak want boeken hebben weliswaar waarde maar doorgaans weinig
geldwaarde. Het mooie van het antiquarische werk is dat ze iedere dag bijzondere
dingen tegenkomt. Werken met oude
kinderboeken functioneert als ‘n zeef,
de exemplaren die de moeite waard zijn
overleven de tand des tijds. Maar op één
been kan ze niet lopen. Haar aanbod bestaat
daarom ook uit romans en vooral nonfictie. Langzaam verschuift de interesse van
de kopers naar het visuele ten koste van het
gedrukte woord. Is dit een voorteken dat
er uiteindelijk alleen nog maar prenten en
bijzondere boeken overblijven?
Tot slot, als we willen dat het antiquariaat
in de Herenstraat overeind blijft is het
zaak dat we van het leuke aanbod gebruik
(blijven) maken.

Casa Luna,
het huis met
de maan in de
gevel
Marijke Winnubst

© Ingrid de Groot

Jarenlang passeerde ik Leliegracht
14 met de vraag: welk geheim
schuilt er toch achter die gevel
met die poëtische naam? De
winkelramen in de pui gaven nooit
duidelijkheid.

T

ot ik deze zomer twee mensen
aanschiet, die in het namiddagzonnetje voor de deur zitten
te borrelen, waarvan één toevallig
de eigenaar van het pand blijkt te
Frans Horbach en Maud Verbruggen in Casa Luna
zijn, Maud Verbruggen, notabene
meer dan 70 jaar ingezetene van de
Leliegracht, op nr.12 geboren maar op nr.14, eerst als student een onverwachte bezoekers. Hij is geboren in het Brabantse land, zocht
kamer huurde, maar al tientallen jaren het hele voor- en achter- na de middelbare schoolopleiding het avontuur op zee, waarna
huis bezit. Haar gezelschap is de huidige exposant Frans Horbach, hij emigreerde naar San Francisco en aan Berkeley universiteit
kunstenaarsvriend, wiens heldere, kleurrijke geometrische com- kunst en architectuur studeerde. Na afsluiting koos hij niet voor
de architectuur maar ondernam als kunstenaar een jarenlange
posities op de achtergrond prijken.
Maud Verbruggen (1948) studeerde aan de Rijksacademie in avontuurlijke Grand Tour, doolde door landen als Mexico, Peru,
Amsterdam en de Jan van Eyck Academie in Maastricht meerdere India en Spanje om uiteindelijk toch nog in Amsterdam neer
kunstdisciplines waaronder decor- en kostuumontwerp. Zij vertelt te strijken. Deze omzwervingen zijn waarneembaar in zijn
aanstekelijk – anekdoten tijdens de 10 jaar dienstverband bij de kunstwerken, ze ademen vrijheid en ruimte en de geometrie die
Nederlandse Opera, de familiegeschiedenis van moeders kant van hij zelf omschrijft als intuïtief evenwicht is mogelijk terug te
edelsmeden, haar opdracht van een theater in Gouda voor een herleiden tot zijn architectenstudie.
monumentale kroonluchter – maar bovenal over de passie voor ‘Maar ik wilde eigenlijk architectuur studeren’, merkt Maud plots
haar levenswerk, het huis uit 1616, dat decennia lang bemand werd op ‘alleen mijn vooropleiding was onvoldoende. Daarom koos ik
door studenten, maar sinds haar supervisie plek voor kunstenaars speciaal voor decor’.
is geworden met een werkatelier/studio en expositie en artist in Frans kijkt haar verbaasd aan: ‘Goh, dat heb ik nooit geweten, hoe
residence in het achterhuis, (dat vóór de grachten werden gegraven lang zijn we al vrienden ? 30, 35, 40 jaar?’
eenzaam in open veld stond) en nu onderkomen biedt aan de Het eind kroont het werk: twee kunstenaars ontdekken dat het
eerste solist/choreograaf bij het Nationaal Ballet die zich wil laten de bouwkunst, de tekentafel van de architect is, die de lange
omscholen tot beeldend kunstenaar en tijdens de corona-impasse vriendschap ondersteunt en ik weet wat er schuil gaat achter de
elke dag, zonder balletuitvoering, maskertjes maakte die in de façade van Casa Luna: geen galerie in klassieke vorm.
Voor bezoek: eerst afspraak maken en op zomerse zaterdagen,
expositieruimte te zien zijn.
tussen 15.00-17.00 uur
Haar gezelschap Frans Horbach (1946) exposeert regelmatig in de
zomer om zijn winterse afzondering in het atelier te doorbreken en www.franshorbach.nl
zich te laten verrassen door gesprekken met andere kunstenaars en www.casa-luna.nl
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Dominee van de Westerkerk
Els Willems

Langzaam wennen zat er niet in voor Herman Koetsveld, die op
1 december 2019 beroepen werd tot predikant van de Westerkerk.
Corona brak uit, dus de kerk ging dicht. Hoe bereik je dan de mensen?

C

reatieve vondst: YouTube! Onder de naam ‘Woord van de
Wester’ maakte het team van de Westerkerk korte filmpjes met
muziek, Bijbellezing, overweging en gebed. Deze bleken goed
ontvangen te worden door een veelvoud aan kijkers.
De digitalisering zet door, ook al kunnen de geregelde kerkdiensten
weer, ze worden nu ook allemaal live gestreamd en kunnen
teruggekeken worden. Zie www.westerkerk.nl

Hem viel op dat mensen wel willen praten, dit bleek toen de kerk
tijdens de lockdown op twee dagen kort openging. Ook kwamen
er mensen uit de Jordaan die er niet eerder waren. Wel is er nog
de nodige terughoudendheid om naar de kerk te komen. De
ervaren rust tijdens de lockdown-tijd wordt ook door menigeen
gekoesterd.
Als mensen vertellen, dat ze niet geloven vraagt Koetsveld: Geloof
je dat liefde bestaat? ‘Goed geloven’ bestaat niet. De kerk verbindt
een diverse gemeenschap, iedereen is drager van de Geest, hoe
anders ook. Het onderscheid tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’
blijkt niet te kloppen, aldus Koetsveld.

© Ingrid de Groot

Net toen de kerk weer een beetje open kon in 2020, gingen een
aantal stadsdorpers naar de tentoonstelling “De nieuwe aarde” en
daar maakte ik voor het eerst kennis met de predikant Koetsveld,
die na afloop een groepsgesprek leidde. Dat was eenmalig, nu
functioneren er vier gespreksgroepen, die Koetsveld heeft opgezet:
‘achter de kansel’, over hoofdlijnen van geloof, over de Bijbel en
over leven met verlies. Dit alles uiteraard naast de individuele
pastorale zorg.

Predikant van de Westerkerk, Herman Koetsveld

Elke weekdag is er om 9.00 uur een verstild kwartier bij het
‘Brandend Braambos’, het kunstwerk in de Wester waar bezoekers
hun kaarsje in kunnen branden. Ochtendgebed, tekst, lied,
eventueel een kaarsje, om ‘open te staan voor deze dag’. Dat geeft
rust en vertrouwen.

zorgen om het ‘geloof’ in allerlei complottheorieën en de daarmee
gepaard gaande polarisatie in de samenleving. Als voorbeeld van
kanteling noemt hij Fokke Obbema, columnist van de Volkskrant,
die een hartinfarct overleefde en sindsdien zich intensief bezig
houdt met de vraag naar de zin van het bestaan. Kwetsbaar en
dankbaar voor het gegeven leven, beetje jaloers op mensen die
wel geloven. Er zijn weer verhalen nodig, die het mysterie van het
leven verbeelden. De tijd is er rijp voor, men staat er meer voor
open.

De huidige periode vindt Koetsveld theologisch boeiend. Na het
doorgeschoten individualisme en de negatieve beeldvorming over
religie, waarbij atheïsme en secularisatie de norm is, ervaart hij
nu meer interesse in geloof en spiritualiteit. Al maakt hij zich wel

De Westerkerk is een ‘open kerk’ van de stad, er is aandacht voor
de maatschappelijke kant, 4 mei, Anne Frank, gaypride, Amnesty
International, klimaat en dergelijke, maar ook en vooral voor de
naastenliefde.
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Mijn eigen stem vinden
Ina Wilbrink

De loopjes en toonladders van repeterende muziekstudenten
zijn voor omwonenden en regelmatige passanten van het
conservatoriumhuis in de Langestraat een bekend verschijnsel. Maar in het vacuüm van de lockdown kregen ze een
treurige ondertoon. Hoe was het voor de jonge musici om
daar opgesloten te zitten en hoe kijken ze aan tegen hun
toekomst in de kwetsbare muzieksector?

© Ingrid de Groot

D

e Zweedse Anja Gottberg heeft net voor het eerst sinds de
lockdown haar ouders te logeren, maar tussendoor maakt
ze graag tijd voor een terugblik op die veelbewogen periode.
Haar eigen weg door de muziek was al eerder veelbewogen,
begrijp ik uit haar overstap van de klassieke muziek waarin ze
als cellist is opgeleid naar de jazz. ‘Van het eindeloos solitair
studeren op klassieke stukken krijg ik geen energie, besefte
ze, ik word pas gelukkig in de interactie met anderen, in
luisteren naar- en reageren op elkaar’. Ze haalde als cellist nog
wel haar bachelor aan het conservatorium in Malmö, maar
gooide daarna het roer radicaal om. Aangezien de cello geen
jazz instrument is, betekende dat ook de omschakeling naar
een ander instrument. Het werd de contrabas en als bassist
was ze in 2019 zover gevorderd, dat ze werd toegelaten tot de
jazzopleiding aan het Amsterdamse conservatorium.
Waarom Amsterdam? Met een toonaangevend en internationaal georiënteerd conservatorium blijkt dat voor aankomende
jazz musici ‘the place to be’ te zijn. Alleen de jazzafdeling
telt al 400 studenten, waarvan circa 70% buitenlanders uit 50
verschillende landen. Via de talrijke jazz podia in alle delen
van de stad zijn er bovendien veel mogelijkheden om ervaring
op te doen, een muzikaal netwerk op te bouwen en door te
groeien naar meer prominente podia. Volop kansen, maar
evenzovele afwegingen: Wie zijn de musici, heb ik er een klik
mee? Wordt er goede muziek gespeeld? Hoe is de betaling? De
keuzes en opties zijn eindeloos.

Student conservatorium, Anja Gottberg

Hoe het was toen die hele mallemolen in het voorjaar van 2020
opeens tot stilstand kwam? ‘HOR-RI-FIC’ zegt ze bij herhaling
– ons gesprek is in het Engels – met nadruk op alle drie de
lettergrepen. Als jazzmusici leven we ervoor om elkaar te horen
spelen. Gruwelijk om al die tijd niet te kunnen jammen met je
muzikale vrienden en er bovendien een deel van je inkomen door
mis te lopen.
Maar de leegte van de lockdown, hoe frustrerend ook, bood ook
de ruimte om na te denken over de achterliggende vragen die in
de dagelijkse drukte vaak in de verdrukking komen: wat zijn mijn

doelen? wat is mijn eigen muzikale stem en hoe kan ik die verder
ontwikkelen? Gedwongen worden om daarover na denken is heel
goed voor me geweest en nu het muzikale leven weer op gang
komt, blijft het vinden en ontwikkelen van die eigen stem het
ijkpunt.
En tot slot de toekomst, ziet ze die nog in de muzieksector? Rijk
zal ik er niet mee worden, maar mensen houden altijd behoefte aan
muziek en je ziet hoe ze er nu weer op af komen. Dus het antwoord
is ja.
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Dienen, delen en doen: Crafted Stories

© Ingrid de Groot

originele handgemaakte producten (crafted) door mensen
met een verhaal (stories)
waarom ze niet binnen het
reguliere arbeidscircuit passen.
Inspirerende cadeautjes zoals
de Nederlandse Blossombs,
kleurrijke bloem‘bommetjes’
met natuurlijke wilde bloemzaadjes waar bijen en vlinders
ook blij van worden. Eerst in
de kerstboom hangen en in
de lente in de grond. Je kan
een klein doosje of een zak vol
complimenten kopen, louter
en alleen voor jezelf of om
rond te strooien, daarnaast
een modern model zwart
mutsje, niet alléén mooi maar
ook gebreid voor Mooi Door
Mij, een label dat design en
commercie koppelt aan dagbesteding voor mensen met
een (verstandelijke) beperking. Er hangt zelfs een aandoenlijke noot
van de maker: Helemaal van deze tijd,
zuiver wol en handgebreid. (Joke van
Doorn).

Sophie in de winkel op de Noordermarkt
Marijke Winnubst

Jan de Liefde (1814 -1869) was na zijn
studie werkzaam als doopsgezinde
dominee in het noorden waar hij verdrietig twee echtgenotes ten grave droeg.
Terug in zijn geboortestad Amsterdam
betrok hij een woning op Prinsengracht
278’
, binnen gehoorsafstand van de oude
Wester en ruggelings tegen de Jordaan.

D

e veelzijdig begaafde man trok zich
het lot van de extreme armoe en
verpaupering van Jordanezen aan en
zette zijn achternaam en bijbelverhalen
om in aardse steun met geld en goederen.
Daartoe stichtte hij in 1855 de Vereeniging
Tot Heils des Volks DHDV, tot op heden (in
goed Engels) alive &kicking met honderden
betaalde werknemers en vrijwilligers.
Sinds 2015 staat predikant en bedrijfstrainer Gert Hutten (1971) als algemeen
directeur aan het roer. Zijn nadruk ligt

op vier kwetsbare groepen: gedwongen
prostitutie/mensenhandel (Scharlaken
Koord) verslaafden, dak- en thuislozen en
de vele kinderen in armoede (Het Fort).
Dertig procent van de gelden komt van
giften, de rest moet vloeien uit zakelijke
transacties waarvan het concept Crafted
Stories als nieuw bedrijf afgelopen
augustus is gestart. De winkel heeft zich
gevestigd in de oksel van de Noorderkerk
(1623) in een voormalige dienstwoning,
prachtig verbouwd weliswaar, maar op
marktdagen bijna onzichtbaar.
Dit vertelt Sophie van der Heuvel, de 25jarige projectleider, die verantwoordelijk
is voor het bedenken, vormgeven en
uitvoeren van Crafted Stories: van inkoop
van artikelen bij de sociaal-economisch
sector tot de perfecte inrichting van de twee
etages tellende winkelruimte.
We zitten boven aan de lange tafel in de
sfeer- en stijlvolle ruimte, temidden van vele
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Kortom, stap binnen voor een goed kop
koffie of thee en laat je inspireren door
snuisterijen met meerwaarde, niet alleen
uit ons laagland maar ook uit Nepal en
Indonesië, dingen voor wie alles al heeft of
een origineel cadeau zoekt.
Daaronder in het souterrain hangt een
grote verscheidenheid aan tweedehands
vrouwenkleding gesorteerd door (ex-)
verslaafden, die willen integreren, maar
ook in de winkel biedt Sophie stagiaires
plekken aan om met begeleiding en sturing
in een gemoedelijke sfeer werkervaring op
te doen.
Openingstijden dagelijks van 10:00-18:00 uur.
Op vrijdag en zondag gesloten.
www.craftedstories.nl

Kinderen en boeken
Els Willems

Sinterklaas vieren in groep zeven, dat betekent
lootjes trekken. Hoe vaak komt het voor dat iemand
zichzelf trekt? Hoe voorkom je dat? Lees de truc in
Rekenen voor je leven, een fantastisch boek waarin
kinderen niet alleen leuker maar ook beter leren
rekenen, doordat ze zelf rekenvragen mogen stellen
als alternatief voor saaie sommen.

D

e klassenfoto laat een gemengde klas zien, heel Amsterdams,
met een leuke juf en een lieve meester met een kleurtje.
Ze leren met afstand en snelheid van de bal uit te rekenen
hoeveel tijd de keeper nodig heeft om een penalty
tegen te houden, dat de temperatuur van ijs in
Amerika in graden Fahrenheit boven nul is, ze
vergelijken de CO2 uitstoot van vlees, vliegtuig en
trein. Ook rekenen ze recepten van toetjes om voor meer personen,
het aantal huizen nodig bij scheidingen en voor vluchtelingen,
zakgeld, kortingen, ook goocheltrucs en nog veel meer. Edward
van de Vendel en Ionica Smeets schreven dit speelse en energieke
boek, uitgegeven door de uitgeverij Nieuwezijds.

Bij Ada Dapper en Roza Rozeur zijn er ook grote werk- en
knutselboeken met tal van huis- en tuinexperimenten. Iets langer
geleden gaf Nieuwezijds het Proefjesboek uit voor kinderen vanaf
8 jaar, geschreven door Arno Verwey met een voorwoord van onze
oud-buurtgenoot Robbert Dijkgraaf. Met simpele materialen deed
hij vroeger al proefjes, hij maakte een regenboog met een lamp en
een stukje glas.
Vragen stellen hoort natuurlijk niet alleen bij de natuurwetenschappen, er is zoveel meer.
Boeken kopen? In plaats van bol.com is het veel leuker om ideeën
en adviezen op te doen bij de kinderboekenspecialist in de winkel.
Dat kan bij de Dolfijn op de Haarlemmerdijk, maar is ook weer
mogelijk bij de kinderboekenwinkel op de Rozengracht. Wat een
feest, zo’n overvloed aan prachtige kinderboeken in de buurt!

© illustraties iStock

Dezelfde uitgeverij, gevestigd in onze buurt dus, geeft ook
leuke boeken uit voor wat kleinere kinderen, zoals Ada Dapper,
Wetenschapper en Roza Rozeur, Ingenieur. Edward van de Vendel
vertaalde deze van oorsprong Amerikaanse bestsellers. Waarom?
Hoe? Wat? Wanneer? Dat vraagt Ada Dapper, als een echte
wetenschapper. Vragen stellen is het begin en wat komt daarna?
Ze gaat het ontdekken, vanuit haar Denkstoel ontstaat een Hal van
Gedachten en aan het eind is er dan weer de vraag: Waarom?

Roza Rozeur, haar klasgenoot, die er van droomt
om ingenieur te worden, is een prachtig voorbeeld
van doorzetten na een mislukking. Als dat geen
geestkracht vergt! ‘Dat dingen mislukken hoort
bij het leven en het gaat pas fout als je het op
hebt gegeven’, aldus haar vrolijke overgroottante
Roos. En dan gaat het over een zweefbroek en een
helikaaskopter, die toch even konden vliegen. Op
rijm stimuleert groottante Roza om dit te zien als een test en door
te gaan met stap twee, want ‘voordat hij neerstortte, heeft hij
gevlogen!’ Prachtig geïllustreerd met technische tekeningen van
al die machines die Roza maakt.
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De wederopstanding van de gaper
Weer was de gaper van Drogisterij
Het Heertje in het nieuws.

H

et prachtexemplaar van Nederlandse volkskunst hing pas twee jaar op
z’n plek in de Herenstraat toen die
vorige zomer, na commotie over zijn
zwarte uiterlijk, met stille trom vertrok
naar een museumdepot.
De kale haak die in de muur achterbleef
bewoog kunstenaar Adriaan Rees ertoe
bij de drogisterij aan te bellen met
het voorstel een nieuwe interpretatie
te creëren. Drogist Harry Piet en de
pandeigenaar verwelkomden dit initiatief en zorgden voor verdere ondersteuning door diverse andere sponsoren.
Sinds kort prijkt het spectaculaire
resultaat, gedoopt O Johnny, boven de

pui van Het Heertje. Het beeld komt over
als dat van een tweeslachtig personage
met een medusahoofd waarvan de
slangen plaats hebben gemaakt voor
groengele tongen, omgeven door dro
gis
terijparafernalia, tubes, kokertjes
en kwasten. Alleen de pil op de tong
verwijst nog naar de originele gaper.
Adriaan Rees heeft met zijn creatie
een nieuwe impuls willen geven aan
de gapertraditie en hoopt dat andere
kunstenaars in zijn voetstappen
zullen treden. De reacties van de
buurtbewoners op deze opzienbarende
nieuwkomer lopen nogal uiteen, zoals dat ook het geval was met z’n voorganger. Ook bij gapers is het niet
mogelijk iedereen tevreden te stellen.
Maar men gaat er wel vanuit dat deze
reïncarnatie een langer, ongestoord
leven is beschoren.

© Ingrid de Groot

Pompoenen op de
Corsgenbrug.

© Ingrid de Groot

Hans Bergmans

De grootste pompoen
van Amsterdam trekt
veel kijkers.
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media pakket!
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• Advies
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Herinrichting De Torensluis bijna voltooid
Willem Pijffers

Na zes jaar overleg met de Gemeente zijn
de middeleeuwse gewelven onder brug 9
(de Singelbrug met het beeld van Multatuli) verbouwd tot een ruimte waarvan
buurtbewoners gebruik kunnen maken.

H

et bouwwerk bestaat uit twee gewelven
aan weerszijden van een centrale
ruimte. Dit centrale gedeelte is een
overblijfsel van de Jan Rooden Toren waarin
een stadspoort zat die uitkwam op de brug.
De contouren van de toren zijn te zien in de
bestrating van de brug. De centrale ruimte

•

•

rust dus als het ware op de fundamenten
van de toren en is nu verbouwd tot een
serviceruimte met toiletblokken en een
keuken. De twee gewelven aan weerszijden
van deze serviceruimte zijn voorzien van
elektra en vloerverwarming. Hier kunnen
buurtactiviteiten plaatsvinden.
Het is de bedoeling dat De Torensluis een
ruimte wordt voor actieve buurtbewoners.
Het wordt geen buurthuis in de klassieke
zin des woords, waar de gemeente allerlei
diensten aanbiedt. Het wordt geen adres
waar je naar believen in- en uitloopt, maar
een ruimte waar initiatiefrijke bewoners

R

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
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b
Gemma Crijns
422 64 16
e-mail:
buurtkrant7@gmail.com

🦌

+

COLOFON

Eindredactie, correspondentie- en
kopijadres

Het bestuur van Stichting De Torensluis
heeft al de nodige vragen en aanbiedingen
ontvangen, maar nu de voltooiing van de
herinrichting nadert, kunnen wij spijkers
met koppen slaan. Wie een rol wil spelen
in de organisatie van De Torensluis, of wie
ideeën heeft voor activiteiten , kan contact
opnemen via programma@detorensluis.nl.
Laten wij er vanaf begin 2022 iets moois
van maken in Buurt 7.

•

+
•

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

hun plannen kunnen realiseren met als
doel: de cohesie in de buurt te versterken,
talenten te ontwikkelen, of het contact
tussen buurtbewoners te stimuleren.

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
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Volgende krant 1 maart 2022
Sluitingsdatum advertenties:
15 januari 2022
Kopij vóór 15 januari 2022 sturen naar
de eindredactie.

+

•
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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,

stuur via whatssapp een foto naar 

bestrating:
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
638 55 51
Meldpunt discriminatie
Meldpunt vliegtuigoverlast
601 55 55
0800-70 00
Anonieme melding klacht (bijv. burengerucht)

HULPDIENSTEN EN ADVIES
Hulplijn Amsterdam

675 75 75
Gemeentelijke Ombudsman
625 99 99
611 60 27
Advies/Steunpunt Huiselijk geweld
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,
256 48 00
Zorg & Overlast, Taalwijzer) 
Stadsdorp Buurt Zeven: 
06 4625 64 12
Comité Westelijke Grachtengordel:
e-mail: info@westelijkegrachtengordel.nl

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
06 30 06 79 83
o.demirci@amsterdam.nl 
Politie ter plaatse:
0900 8844
Noodgevallen:112
Wijkagenten:
Koepelkwartier: Hermanjan Jansen			
hermanjan.jansen@politie.nl

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

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, gezondheid, 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
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