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Ruim dertig stadsdorpers hebben de weg naar de Noorderkerk aan de Prinsengracht weten te 

vinden. Ze zitten op de harde rechte stoelen in de zijbeuk van de wat kale kerk. Onder hun 

voeten de zerken uit voorbije eeuwen. Hier werden vroeger de buurtgenoten begraven. Op 

twee tafeltjes langs de wand staan kleine bosjes anjers in een vaasje, maar echt vrolijk wordt 

het niet.  

Achter de tafel drie bestuursleden. Voorzitter Ina heeft een microfoon en leidt de vergadering 

met strakke hand. Opmerkingen uit de zaal zijn helaas slecht te verstaan wat een levendige 

discussie in de weg staat. De zaal wil wel graag meepraten maar de slechte akoestiek en het 

strakke tijdschema zitten een uitvoerige discussie in de weg.  

De ingezonden brief van Eveline van Nierop over een voor stadsdorpers toegankelijke 

ledenlijst roept veel vragen op, maar de voorzitter vraagt om per mail te reageren. We moeten 

immers verder naar het volgende punt: de uitkomst van de enquête. Een goede aanleiding om 

het eens met elkaar te hebben over wat we eigenlijk willen met het stadsdorp. De meningen 

lopen ver uiteen. De een wil vooral gezelligheid en activiteiten, een ander wil meer contact 

met het stadsdeel en de gemeentelijke overheid, meer actie en stellingname. Een van de leden 

leest voor uit de statuten van de vereniging, daarin staat dat het behartigen van de belangen 

van de leden een van de kerndoelen is, dat kan dus betekenen dat het stadsdorp zich ook moet 

bemoeien met zaken als het parkeerbeleid. De huidige kerngroep ziet de vereniging meer als 

een trefpunt voor bewoners, de dorpspomp van waaruit allerlei activiteiten worden 

geëntameerd.  

Tot een echte discussie komt het niet, de microfoon gaat naar penningmeester Joop Smoor. 

Die heeft gelukkig goed nieuws. Er is voldoende geld in kas, opnieuw worden de stadsdorpers 

vrijgesteld van het betalen van lidmaatschapsgeld. De kascommissie krijgt décharge en er is 

meer goed nieuws, twee scholen uit de buurt en de Rode Hoed hebben toegezegd incidenteel 

ruimte ter beschikking te willen stellen voor lezingen en bijeenkomsten. 

Er komt verder niets meer ter tafel, er zijn geen vragen voor de Rondvraag, zodat voorzitter 

Ina de microfoon kan geven aan Fred Geukes Foppen die een interessant verhaal weet te 

vertellen over de bominslag van mei 1940 op de hoek van de Blauwburgwal en de 

Herengracht waarbij 44 buurtbewoners om het leven kwamen. Niets op die plek herinnert nog 

aan deze tragische gebeurtenis. Op initiatief van enkele buurtgenoten zullen de namen van de 

slachtoffers op de muur worden aangebracht. In mei verschijnt er een boekje. De lezing wordt 

onderbroken door een luid protest van Roel Beugeling. Het was géén bombardement, zegt hij, 

er zijn maar enkele bommen gevallen. Fred laat zich niet van de wijs brengen en vervolgt zijn 

boeiende betoog. 

Precies om halfzes kunnen we dan eindelijk genieten van de drankjes die traditiegetrouw 

worden aangeboden door De Ware Jacob. Er wordt nog lang geanimeerd geborreld. 
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