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samenwerkingsverband van verschillende 
‘kamers’, Amsterdam, Enkhuizen en ande-
re steden, ieder met eigen kapitaal en 
bevoegdheid, enigszins vergelijkbaar met 
grotere broers V.O.C en W.I.C. De Staten 
-Generaal verleenden het bedrijf in 1614 
een octrooi, het monopolierecht om in de 
Noordelijke IJszee op walvissen te jagen. 
De Hollanders waren goed in zeewaardige 
schepen bouwen, maar hadden een 
probleem:  men had geen idee van de vangst 
en verwerking van walvissen. De Basken, 
die in de Golf van Biskaje lange ervaring 
hadden met deze kolossale zoogdieren, 
brachten uitkomst. Zij werden ingehuurd 
en leerden de Hollanders hoe je vanuit 
sloepen de walvissen harpoeneerde en aan 
wal bracht. Vervolgens ging de landploeg 
aan de slag met het ‘afspekken’, het vlees 
in stukken snijden, en het spek in ovens te 
koken waarna de gesmolten traan in vaten 
naar de thuishaven werd verscheept. 
De walvissen werden niet bij Groenland 
bejaagd maar in de wateren rond het Jan 
Mayeneiland en het Amsterdameiland bij 
Spitsbergen waar ze doorgaans in grote 
getale voorkwamen. Deze soort leverde 
een omvangrijke spekopbrengst op en 
waren een gemakkelijke prooi omdat het 
langzame zwemmers waren. Bovendien 
hadden ze het voordeel dat ze bleven drijven 
nadat ze gedood waren. De beperkende 

factor in het hele proces was niet het 
vangen van de dieren maar het verwerken 
ervan. Op het Amsterdameiland had iedere 
kamer zijn eigen traanstokerij; de grootste, 
gekscherend Smeerenburg genoemd, werd 
op vele schilderijen afgebeeld. 
De walvisvaart was seizoensgebonden. 
Zo’n 15 schepen verlieten in juni de ver- 
schillende havens en kwamen na drie 
weken op hun bestemming aan. In 
september keerden de boten weer naar de 
Republiek terug. Niemand minder dan 
Michiel de Ruyter voer ter walvisvangst; 
de kamer Amsterdam ‘uitreedde’ (rustte 
uit) De Groene Leeuw en stelde de latere 
zeeheld aan als stuurman. In 1633 en 1635 
voer hij naar Jan Mayeneiland. Uit zijn 
scheepsjournalen hebben we een goed 
beeld van de jacht op en verwerking van 
walvissen.

In 1642 viel de Noordse Compagnie door 
een combinatie van factoren uiteen: 
toenemende concurrentie, stijgende kos-
ten en dalende traanprijzen. Het enige 
wat nu nog herinnert aan dat roemrijke 
walvisvangstverleden is de Noordsche 
Compagniebrug die Herenstraat en Prin-
senstraat met elkaar verbinden. Afgezien 
natuurlijk van de monumentale drieling 
(oorspronkelijk een vijfling!) uit 1621, de 
Groenlandse Pakhuizen.

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 buurtgeno- 
ten in De Twee Grieken, Prinsenstraat 20, 
elke laatste maandag van de maand vanaf 17.00 
uur. De data zijn onder (Corona-) voorbehoud. 

28 maart ■ 25 april ■ 30 mei ■ 27 juni
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Hans Bergmans
 
Wie op de Keizersgracht voor de huizen 
genummerd 40 - 44 staat, zal zich niet 
realiseren dat achter die indrukwekkende 
trapgevels eens een zestigtal bakken 
stonden tot aan de rand gevuld met 
walvistraan. 

Waar zich nu elegante appar-
tementen bevinden sloeg 
de Noordse Compagnie, 
tot grote ergernis van de 

buurt, hun voorraad baleinen en penetrant 
stinkende olie op in afwachting van betere 
prijzen. Hier zetelde ook de directie en 
werden regelmatig grote hompen nog 
te verwerken walvisspek op de kade 
gedeponeerd. Hoe kwam dit tot stand?
Begin 17e eeuw ontwikkelde de Hollandse 
nijverheid zich snel. Daardoor stegen de 
prijzen van plantaardige oliën alsmaar 
en werd het financieel aantrekkelijk als 
alternatief walvistraan te gaan produceren. 
Een aantal kooplieden zagen wel brood 
in deze nieuwe bedrijfstak en vormden 
de Noordse Compagnie. Dit was een 
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Noordsche compagnie en Groenlandse Pakhuizen
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Krabbels Marijke Winnubst

TER LEERING ENDE VERMAECK

Het meest meeslepende winterlockdown-
boek Het achtste leven (voor Brilka) van 

de Georgiaanse schrijfster Nino Haratischwili 
(1983 Tbilisi) laat je onderduiken in twaalf-
honderd pagina’s bedwelmend familie epos, 
onder de tirannie van een Bolsjewistische 
dictatuur. Het omschrijft wat er met een 
moreel kompas gebeurt als je goudhaantje 
wilt spelen in een moorddadige politieke 
partijtop en wat als je eruit vliegt. De gevol-
gen sijpelen generaties lang door. Geen pure 
vreugde dus, maar wel doorvoeld en mooi 
verwoord, verweven met lachwekkende 
exotische kitsch in magisch-realistische stijl 
waardoor je geboeid blijft doorlezen. Hoewel 
bij een overdosis onrecht moet het boek 
terzijde en daar ligt toevallig ook een hon-
derdjarige geschiedenis: L: de lezer van de 
19de eeuw van Marita Mathijsen, waarin je 
je ontspannen (welliswaar kuisch en devoot) 
mag wentelen in liberale winterzonnestralen 
van het “Vrije” Westen. Ook met haar vorige 
biografie over de bezielde schavuit Jacob van 
Lennep, heeft ze me liefdevol binnengeloodst 
in de levenssfeer van een oude knakker waar 
ik nooit in geïnteresseerd leek, maar die nu, 
bij mijn omzwervingen in de stad, gezel-
lig meeloopt. Via dit uitstapje met L zie ik 
plots ook mijn grootouders gebogen over 
Jules Verne en Dickens én over Geertruida 
Bosboom-Toussaint’s (1812-1886) profeti-
sche liefdesroman van een onstuimige vrouw 
Majoor Frans, die als jongen is opgevoed.

Minder eigentijds en hervormingsgezind is 
de Joodse bekeerling Da Costa (1798-1860), 
waarvan ik als bij toverslag begrijp dat de 
tien grimmige schooljaren in het katholieke 
bolwerk op de Da Costakade dezelfde strenge 
sfeer ademde van diens stichtelijke gedichten 
“de maatschappij terugbrengen onder de 
heerschappij van Christus.” De verstarde en 
rigide nonnen en schoolfrikken deden een 
eeuw later niet veel anders. Overal loerde 
de duivel, zelfs bij het bokspringen op de 
kade werden onze onnozele gebreide direc-
toires verlokkingen voor onzichtbare duivelse 
gluurders …? 

Als puber belandde ik in de zevende hemel 
toen ik mijn leergierigheid verder mocht 
stillen op een openbare, individuele vrije 
school met creatieve vakken en ruimte voor 
Darwin’s evolutie. Fluitend stapte ik elke 
morgen op de fiets en was diep ongelukkig 
toen ik het einddiploma behaalde en weer de 
verzuilde samenleving in moest.

Marijke Winnubst

‘Meebewegen met de golven van 
het virus’, als Stadsdorp zijn 

we met twee jaar Corona-ervaring achter 
de rug aardig bedreven in geraakt in het 
afblazen en weer opstarten van onze 
eigen activiteiten. Hoe spijtig ook soms, 
het levert ook voldoening en nieuwe 
energie. En we bereiken er steeds meer 
buurtgenoten mee; in 2021 een aanwas van 
haast 40 stadsdorpers. Dit laatste mede 
dankzij deze vaste, herkenbare rubriek in 
de Buurtkrant.

Nu de horeca heropend is, drinken we 
donderdags alweer koffie bij Hegeraad, 
tegenwoordig zelfs wekelijks, maar 
tussendoor wisten we ons ook met koffie 
per Zoom goed te redden. Eind januari 
was er al de eerste buurtborrel bij De 
Twee Grieken, een feestelijk weerzien. 
Het wandelen gaat onverminderd door, 
bij streng coronaregime voornamelijk 
in het ruimere Noord, bij voortgaande 
versoepeling ligt de hele stad weer voor 

ons open. Het onvermoeibare wandelteam 
verzint steeds nieuwe bestemmingen en 
speurt ook leuke koffie- en lunchadressen 
op.
 
Net als tijdens eerdere coronaluwtes starten 
ook andere activiteiten weer op. Leesclubs 
hervatten hun boekbesprekingen. Musea, 
theaters en films worden bezocht. Een 
bridgeclub en een handwerkgroep zijn net 
begonnen. Ook de beide muziekgroepen 
durven weer, de zangers in de grote studio 
van de dirigente, de instrumentale groep 
in de ruime ‘sael’ van een grachtenhuis. 

Meebewegend met de huidige ver soe-
pe lingsgolf durven we zelfs een nieuwe 
datum te publiceren voor de feestelijke 
bijeenkomst in de Westerkerk die we vorig 
jaar steeds opnieuw moesten afblazen. Om 
vast in de agenda te zetten, maar vooraf 
nog wel even te checken op de website of 
in het StadsdorpNieuws.    

Tot ziens in StadsdorpBuurt7!

Marijke Winnubst  STADSDORP NIEUWS

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

 • Thuis in de Buurt   StadsdorpBuurt7
              

 
 • 9 april 19:00-21:00 uur Stadsdorp-bijeenkomst in de Westerkerk 
 Discussie over het gebiedsmanagement, bijpraten met buurtgenoten,   
 feestelijke omlijsting  

 • 22 september Dansen in de Wester
 Dansfestijn in de namiddag voor alle stadsdorpers in Amsterdam Centrum 

 • Koffie-inloop 
 Elke donderdag vanaf 10 uur 30 bij café Hegeraad, Noordermarkt

 • Buurtborrel  
 Laatste maandag van de maand vanaf 17:00 uur bij De Twee Grieken  
 in de Prinsenstraat 20 
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Hanna Lantinga

Waar is mijn noedelsoep?!? Sam-Ming 
verheugt zich op de lunchpauze. Hij 
verlangt naar zijn lievelingsgerecht dat hij 
van huis meekreeg. Maar o jee, het bakje 
zit niet in zijn rugzak! Waar o waar is mijn 
soep? Hij gaat op zoek bij zijn klasgenoot-
jes en krijgt een hapje Surinaamse pom en 
Griekse gemista maar nergens vindt hij 
zijn noedelsoep tot… 

D
it verhaal en andere boeken lezen de 
vrijwilligers van Tori voor aan kinderen 
in wijkcentra als de Boomspijker. 

Tori Kinderboekenstichting is gehuisvest 
in Studio Annenbritt van de twintigers 
Anne Bakker en Britta Flinterman op 
Roomolenstraat 17B. Wanneer door corona 
reclameopdrachten wegblijven willen zij 
een kinderboek schrijven en oriënteren zich 
in de kinderboekenwereld, maar schrikken 
van het ‘witte heterogene beeld’ dat ze 

daar aantreffen. Ze besluiten geen nieuw 
boek hieraan toe te voegen en zijn op zoek 
gegaan naar boeken met een realistischer 
beeld van onze samenleving. Geen 
standaardverhalen maar boeken divers van 
gender, kleur, geloof of beperking. Deze 
boeken bleken te bestaan. In een niche 
maar toch genoeg. Ze fietsten Amsterdam 
uit en heel Nederland door om geld op te 
halen waarmee zij die inclusieve boeken 
wilden doneren. Na veel gesprekken 
laten Britta en Anne ook dit plan varen 
voor iets beters. Zij zetten het om in het 
voorleesprogramma dat je kunt vinden op 
hun prachtige website toriesstories.nl. 

Doel is dat ieder kind gezien en gehoord 
wordt. De middag begint met een 
voorstellingsronde, uitspreken van 
gevoelens en onderlinge reacties. Na het 
voorlezen praten de kinderen over het boek 
en knutselen, tekenen of maken sushi’s 
zoals op de voorleesmiddag van Sam-Mings 
kwijtgeraakte noedelsoep. 

Anne en Britta’s favoriete voorleesboek 
is Ogen die schitteren in de hoekjes waarin 
een meisje schoonheid ontdekt in haar 
afwijkende ogen. Andere boeken zijn 
Idje wil niet naar de kapper over het jongetje 
met zijn enorme krullenbol waarin hij 
speelgoed verstopt en in verkiezingstijd 
wordt Mama is minister-president voor-
gelezen. Afgelopen augustus was Tori 
te gast op het grote Prinsessen- en 
prinsenfeest van Unboxed in de Tol-
huistuin met jongens in jurken en 
meisjes met zwaarden, las voor uit Het 
Lammetje dat een varken is, Donnie en Julian 
at the Wedding en vierde daarmee “dat jij 
perfect bent zoals je bent”. 

Stichting Tori kwam niet zomaar tot 
stand, er was geld voor nodig. Vorig 
jaar 17 februari eindigde hun succesvolle 
crowdfunding campagne, gesteund 
door Stichting voordekunst, waarmee 
ruim 20.000 euro werd opgehaald.

Studio Annenbritt verhuist naar de Roo-
molenstraat en in juni is Stichting Tori een 
feit. 
Inmiddels is ook website Toriesstories klaar 
en kunnen op voorleesmiddagen kinderen 
genieten van inclusieve verhalen. Spiegels 
en ramen is de idee achter Tori’s keur aan 
inclusieve boeken. Ze fungeren als spiegels 
waarin kinderen zichzelf herkennen en als 
ramen waardoorheen zij de buitenwereld 
kunnen zien met empathie voor ander eten, 
ander haar, andere kleur, ander gender…

https://toriesstories.nl/

Titels van Stichting Tori

Toriesstories, inclusieve verhalen
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Een preventief bezoek aan 
80-jarige Marijke Winnubst

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Els Willems

Marijke schreef al heel veel mooie stukken in onze buurtkrant. 

Ze woonde al zo lang hier, ze bleef in de redactie na haar verhuizing 
naar de Jordaan. We genieten van haar journalistieke kwaliteiten 
en haar betrokkenheid bij haar naaste omgeving, bij Amsterdam 
en bij de wereld. 
De zwartwit foto herinnert aan de fotogalerie die ze vroeger had. 

🔻 Een beetje verjonging 🔻

In de redactie zitten meest "krasse knarren", een beetje 
verjonging als aanvulling zou wel leuk zijn en goed voor de 
continuiteit.

Langdurig thuiswerken heeft wellicht geleid tot een frisse 
blik op het wel en wee van de buurt, dus als je zin hebt 
hierover te schrijven, meld je dan bij ons. Zie colofon op 
pagina 7. 

Van harte welkom!

tttttttttttttt

Kom ook

schrijven 

voor onze

Buurtkrant!
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Altijd hulp dichtbij

Zorg

Geld

Wonen

Gezondheid

Werk

Ontmoeten

Veiligheid

Wij helpen u
met vragen over:

www.ch-ontwerp.nl
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Elementenstraat 12
1014 AR  Amsterdam

020  411 66 40

info@drdvms.nl • www.drdvms.nl

Voor uw gehele
media pakket!

• Drukwerk
• Advies
• Ontwerp
• Print
• Mailing

Advertentie DRDV Media Services 60x103mm v3.pdf    1
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 COLOFON
Redactieleden
Hans Bergmans        624 00 34
Ingrid de Groot (foto’s)  06 28 39 51 28
Hanna Lantinga        662 03 35
Ina Wilbrink        624 49 48
Els Willems         622 64 37
Marijke Winnubst        623 06 05
 
Eindredactie, correspondentie- en 
kopijadres
Gemma Crijns        422 64 16
e-mail:         buurtkrant7@gmail.com

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

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

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

Oplage 5300

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

Volgende krant 1 juni 2022
Sluitingsdatum advertenties:
15 april 2022
Kopij vóór 15 april 2022 sturen naar de 
eindredactie. 

Gepensioneerd en je wil wat? Of net hier komen wonen en je wil 
iets met de buurt? Dan zijn er best veel mogelijkheden. 

Om te beginnen, ons Stadsdorp, zie pagina 2. Verder bijvoorbeeld:
“Centrum Begroot”. Al voor het vierde jaar kunnen er leuke 
en belangrijke plannen voor de buurt in Amsterdam Centrum 
bedacht worden. Na selectie op haalbaarheid, stelt de gemeente 
€ 450.000 beschikbaar voor die plannen die in de buurt de meeste 
stemmen krijgen later in het jaar. Vanaf 28 februari t/m 28 maart 
kan iedereen boven de 12 jaar een plan insturen op de website:
www.centrumbegroot.amsterdam.nl

Of: Het Wijkcentrum d’Oude Stadt zoekt leden 
voor de Wijkraad, daar is onze Buurt 7 op dit 
moment niet vertegenwoordigd en dat is wel 
jammer. 
www.oudestadt.nl

Of: Er is een mooi plan voor kleinschalig 
vervoer binnen de buurt onder de naam 
‘Heen en Weer’. In Zuid werkt dit al en 
voor Centrum kan het worden gestart. Er 
worden nog bestuursleden en chauffeurs 
gezocht. 
www.stichtingheenenweer.nl

Of: Buurtkrant 7 zoekt mensen 
die willen schrijven, bezorgen of 
advertenties regelen.
buurtkrant7@gmail.com

Tenslotte: Van 14-16 maart, zijn er niet alleen 
verkiezingen voor de gemeenteraad, maar 
ook voor de stadsdeelcommissies. Zij krijgen 
iets meer te zeggen dan de afgelopen vier jaar, 
hun adviezen worden ‘zwaarwegend’, ook 
over het door B&W te benoemen Dagelijks 
Bestuur. Twaalf partijen hebben zich voor 
stadsdeel Centrum aangemeld. Natuurlijk 
gaat u stemmen, vergeet daarbij het landelijke 
verhaal, wat willen zij lokaal? 

Actief worden?  Els Willems
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N U T T I G E  N U M M E R S

Hulp bij u 
in de buurt
www.buurtteamamsterdam.nl

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

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

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

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

Politie ter plaatse: 0900 8844
Noodgevallen: 112

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

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

GEMEENTE
Algemeen Informatienummer Amsterdam  14 020
        HIERONDER VALT:

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

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
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