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Beste Stadsdorpers, 
 
 

Hoe staat het ervoor met ons stadsdorp is de vraag die we ook 
dit jaar weer bespreken op de Algemene Leden Vergadering. Aan ons als leden van de kerngroep wordt de 
vraag ook wel tussentijds gesteld. ‘Prima’ ben je dan geneigd te zeggen, zeker als je net zo’n prachtige 
lezing in de Vinse school achter de rug hebt, of een geïnspireerde sessie van je leeskring of een bijzonder 
gesprek op een verregende donderdagochtend bij Hegeraad. Als het dan ook nog eens lukt om een 
netwerkje van stadsdorpers en buren te organiseren rond een acuut hulpbehoevende buurtgenoot, weet je 
in elk geval dat de openingszin van ons jaarverslag gerechtvaardigd is: ‘StadsdorpBuurt7 leidde ook in 
2019 een bloeiend bestaan’.   
 
In het jaarverslag 2019 staan nog wel meer positieve ontwikkelingen waar we die bewering mee kunnen 
staven, maar een goed jaarverslag is meer dan louter een ‘goed nieuws show’. Ook de zaken die minder 
goed gingen worden benoemd en tussen de regels door lezend vallen vaak nog wel meer aandachtspunten 
te benoemen.   
 
Wij willen als kerngroep alvast aandacht vragen voor een heel belangrijk punt: de wisseling van de wacht.  
We zijn blij met de komst van een nieuwe hoofdredacteur afgelopen jaar en met de stadsdorper die sinds 
begin dit jaar met ons meedraait om zich te oriënteren, maar straks op de ALV nemen we afscheid van drie 
mensen tegelijk, één bestuurslid en twee ‘gewone’ kerngroepleden. Het tempo van aflossing zal dus echt 
moeten worden opgevoerd!  
Help je mee bij het zoeken van versterking?  
 
De kerngroep 
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Agenda 
 
  12 maart Koffie-inloop 
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          Algemene Ledenvergadering 26 maart 2020 
 

In de Prinsenzaal van de Westerkerk, Prinsengracht 277B, bel: Zaal 
Aanvang 17.00, inloop vanaf 16.45  

 
Agenda en vergaderstukken worden vooraf per mail toegestuurd en zijn ook te raadplegen op  
de website www.stadsdorpbuurt7.nl, zodra deze beschikbaar komen. 

 
      Direct aansluitend aan de ALV: 

• Stadsdorper Paul Hassing in gesprek met Sabine van der Snoek, onze nieuwe 
gebiedscoördinator.  

• Gemma Crijns geeft een korte update over de actie voor gedenkteken Blauwburgwal. 

• Borrel en ‘uitlui’ van de aftredende kerngroepleden  
 

      Graag aanmelden bij Janneke via evenementen@stadsdorpbuurt7.nl of via 06-23 46 86 24. 

 

 

 

 

 
 

 

Op iedere tweede donderdag van de maand van 
10.30 – 12.00 uur is er een koffie-inloop in het 
historische café Hegeraad, Noordermarkt 34, vlak 
naast de Noorderkerk.  

We kunnen terecht in de opkamer. De volgende 
koffie-inlopen zijn op de donderdagen 12 maart en 
9 april. 

Kom je liever niet alleen en wil je samen met een 
andere stadsdorper naar de koffie-inloop gaan, laat 
dit dan weten aan Janneke Doreleijers via 
contact@stadsdorpbuurt7.nl of via 06-23 46 86 35, 
dan komt iemand van ons van tevoren even bij je 
langs.  

 

 

 

 

Ontmoet elkaar onder een drankje op de laatste 
maandag van de maand tussen 17:00 en 19:00 uur 
in Hulscher’s op de hoek van de Nieuwezijds 
Voorburgwalen 178 en de Molsteeg in het gebouw 
van Die Port van Cleve,  

De eerstvolgende buurtborrels zijn op de 
maandagen 30 maart en 20 april (in verband met 
Koningsdag op 27 april, de voorlaatste maandag.) 

Voor wie hierna blijft eten: Die Port van Cleve biedt 
speciaal aan ons, buurtgenoten, een daggerecht 
voor €16,50. Je kunt je hiervoor tijdens de 
buurtborrel opgeven. 

KOFFIE-INLOOP 
 

BUURTBORREL 
 

http://www.stadsdorpbuurt7.nl/
mailto:evenementen@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
https://www.dieportvancleve.com/nl/
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Welkom in de lente! Een uniek dansfeest in de Westerkerk 
Donderdag 23 april van 15.00 tot 19.00 uur   

 
De stadsdorpen uit het centrum van Amsterdam zijn erin geslaagd een samenwerking aan te gaan 
met Het Danspaleis en de Westerkerk (https://www.westerkerk.nl) om een heel bijzonder evenement 
te organiseren: op donderdag 23 april tussen 15 en 19 
uur vindt een swingende dansmiddag plaats in de 
Westerkerk. Er wordt bovenop de graven gedanst; een 
unieke gebeurtenis! Niet alleen is de Westerkerk een 
bijzondere locatie om een dansfeest te houden, de plek 
is ook nog eens makkelijk bereikbaar voor alle 
stadsdorpers uit het Centrum van Amsterdam. En 
natuurlijk een mooie gelegenheid om mede-
stadsdorpers uit het Centrum te ontmoeten.  
Tussen 16 en 18 uur zal het Danspaleis met een DJ en 
omgebouwd platenmeubel uit een uitgebreid archief uit 
de jaren 40, 50, 60 en 70 muziek selecteren, variërend 
van samba, rock, soul tot jordaankrakers. Speciale 
verzoeken kunnen worden ingediend. Schroom om 
alleen te komen hoef je zeker niet te hebben! Vanaf 15 
uur is er inloop en na 18 uur kan er worden nagepraat 
met een drankje en een hapje. 
Jullie zijn allemaal welkom, je mag ook je buren of 
vrienden meenemen. Deelname is gratis, voor drankjes 
wordt een gereduceerd tarief berekend en ook een 
kleine versnapering zal worden aangeboden door de organiserende stadsdorpen.  
Wil je deze bruisende middag niet missen meld je dan vóór 6 april aan bij Janneke Doreleijers 
evenementen@stadsdorpbuurt7.nl: 06-23 46 86 35 en geef dan gelijk op met hoeveel mensen je 
komt. Meer informatie Het Danspaleis (http:/hetdanspaleis.com). 

 
 

 
Boeiende Multatulilezing van Marita Mathijsen 
 

Het was vol in het zaaltje beneden in de Vinse school. De projector 
stond klaar, emeritus-hoogleraar Marita Matthijssen werd namens 
StadsdorpBuurt7 welkom geheten door Marjo Visser. 
Ruim een uur lang nam Mathijsen ons mee door het boeiende leven van 
Eduard Douwes Dekker die een deel van zijn jeugd doorbracht in onze 
Buurt 7. Hij werd geboren in de Korsjespoortsteeg, en woonde later op 
de Haarlemmerdijk. Hij bezocht de Latijnse school aan het Singel, de 
voorloper van het Barleusgymnasium. Dat was voor iemand uit de 
kleine middenstand zeer uitzonderlijk maar dat kon omdat hij toen nog 
het voornemen had om predikant te worden.  
 

Met veel smeuïge details vertelde Mathijsen ons over de verdere grillige levensloop van Douwes 
Dekker, ook na zijn vertrek naar het voormalige Nederlands Oost-Indië, waar hij als klerk voor de 
overheid werkte. Steeds weer was er sprake van financiële problemen en liefdesaffaires.   
In 1860 schrijft hij dan op en hotelkamer in Brussel zijn meesterwerk de Max Havelaar onder het 
bekende pseudoniem Multatuli. Marita Mathijsen schreef een biografie over Jacob van Lennep. Deze 

BIJEENKOMSTEN 
 

https://www.westerkerk.nl)/
mailto:evenementen@stadsdorpbuurt7.nl
http://hetdanspaleis.com/
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schrijver heeft een grote rol gespeeld bij de publicatie van de eerste drukken van de Max Havelaar, 
hij haalde de scherpe kantjes van deze literaire aanklacht af, pas veel later zou professor Garmt 
Stuiveling de zogenaamde nulde druk van de Max Havelaar uitgeven, gebaseerd op het 
ongewijzigde originele manuscript. In zijn Ideeën – Mathijsen noemde het ‘een soort blogs avant la 
lettre’ – zitten de verhalen over Woutertje Pietsere verspreid, deels autobiografische 
jeugdherinneringen met een prachtig beschrijving van de Joodse buurt van Amsterdam rond het 
Waterlooplein.  
De drankjes na afloop werden zoals altijd verzorgd door De Ware Jacob. Marita Mathijsen bleef er 
gezellig bijzitten en beantwoordde nog tal van vragen van de leergierige bezoekers over de rebel en 
romanticus Multatuli.  

 

 
 

 

Burenhulpgroep  

Burenhulpgroep 
• Even een boodschap meenemen? 
• Mee gaan naar de dokter of naar de 

poli?  
• Of af en toe een uurtje gezelschap 

houden?  
  
De acht leden van 
de burenhulpgroep 
staan er klaar 
voor! Behalve hulp 
voor jezelf kun je bij 
ons ook hulp vragen 

voor een ander. Voor een buurman of 
buurvrouw bijvoorbeeld of wanneer je zelf 
mantelzorger bent. 
Dus laat het ons weten via de mail: 
burenhulp@stadsdorpbuurt7.nl 
of bel 06-14 77 68 75, je krijgt dan Nanny 
Truijens aan de lijn die de burenhulp 
coördineert.  
En breng de burenhulp vooral onder de 
aandacht van buurtgenoten die zelf niet zo 
makkelijk hulp vragen. 

 
 
Cultuurburen 
 
Omdat de vaste coördinator voorlopig in de 
verhuisperikelen zit, is afgesproken dat de 
leden van de Cultuurburen zelf met voorstellen 
voor leuke culturele activiteiten zullen komen. 
Dit kan op het gebied van toneel, muziek of  

 
film zijn. Wil je op de lijst van de Cultuurburen 
geplaatst worden? Geef dit dan door via het 
emailadres van het 
stadsdorp contact@stadsdorpbuurt7.nl. 
 
 

Museumkring 
 
De museumkring heeft weinig van zich laten 
horen de laatste tijd, maar op 20 maart pakken 
wij de draad weer op met een bezoek aan de 
Oude Kerk. We bezoeken de installatie 
gemaakt door de Argentijnse kunstenaar 
Adrián Villar Rojas: “Poems for Earthlings” 
(Gedichten voor Aardbewoners}. 
Hij heeft de Oude Kerk in een volstrekt 
onherkenbare, mysterieuze plek veranderd, 
waar je niet om heen kunt.  
Wij willen deze plek gaan beleven op vrijdag 
20  maart om half 11. Na afloop gelegenheid 
voor koffie in het sfeervolle kerk café. 
Zin om mee te gaan? Opgeven bij Josine 
Bokhoven.  
 
 
 

Zanggroep  

‘‘Iedereen kan zingen’, is het motto waarmee 

alweer anderhalf jaar geleden onze 

zanggroep onder leiding van Marianne 

Selleger van start ging. Dat motto is intussen 

overtuigend bewezen en daarbij hebben we 

ook veel plezier samen. De meeste 

deelnemers tekenen dan ook bij voor een 

GROEPSACTIVITEITEN 
 

mailto:%20burenhulp@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:%20burenhulp@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
mailto:galerie.josinebokhoven@hetnet.nl
mailto:galerie.josinebokhoven@hetnet.nl
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volgende reeks. Een lid van de zanggroep is 

intussen verhuisd naar Haarlem, maar komt 

voor deze maandagochtenden speciaal naar 

Amsterdam! Op 11 mei gaan we een paar 

korte stukken zingen tijdens de 

herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers 

van het bombardement op de Blauwburgwal, 

onze eerste uitvoering. 

  

Er is altijd 

plaats 

voor 

nieuwe 

zangers en 

zangeressen, dus wil je je eigen vocale 

mogelijkheden (her)ontdekken? Grijp dan je 

kans en kom een keer vrijblijvend kennis 

maken.  We zingen doorgaans op de laatste 

maandag van de maand in het sfeervolle 

atelier van Marianne aan de Geldersekade 

61, van 11.30 tot 13.45. De kosten bedragen 

€15 per keer.  

Opgeven en meer informatie bij Janneke 

Doreleijers of bellen naar 06-23 46 86 35. 
 

 

De buurt-muziekgroep  

Sinds alweer meer dan 
een jaar spelen we met 
ons muziekgroepje 
eenmaal per maand 
samen, bij iemand thuis. 
We spelen meestal 
klassieke muziek, van 
Telemann, Bach, 
Charpentier of Young.  De bezetting is 
momenteel twee dwarsfluiten, twee violen, 
hobo, cello en piano. Een enkele keer hebben 
we ook wat modernere muziek gespeeld.  
We hebben veel plezier in het samen spelen 
en ondanks dat we maar één keer per maand 
bij elkaar komen, merken we toch vooruitgang! 
Bespeel je een instrument en zou je mee 
willen doen of wil je er meer over weten? 
Neem dan contact op met de (tijdelijke) 
coördinator Janneke Doreleijers: 
jandore@planet.nl of 06-23 46 86 35. 

Klaverjasclub  
Op maandagmiddag van half twee tot vier uur 
spelen vier stadsdorpers klaverjas om de 
beurt bij elkaar thuis (dus niet meer in 
Hegeraad).  
 
Twee van ons kenden het spel aanvankelijk 
niet en hebben 
het van de 
anderen geleerd. 
Heb jij ook zin om 
het te leren, laat 
het ons weten en 
mail naar klaverjasclub. 
 
Ken je het spel en heb je zin om zo nu en dan 
te klaverjassen, geef je dan per mail op voor 
de reservelijst bij de klaverjasclub. 
 

 
De Eetkring 

Wil je samen met buurtgenoten een restaurant 
proberen in onze buurt en omgeving, vraag 
dan de mailinglist van de Eetkring op bij Ella. 
 

 
Wij wandelen 
 
Ieder die een leuke wandeling 
van ongeveer 10 km weet en 
deze ook wil organiseren, kan 
dat, ook met een kleine groep 
(niet op maandag). 
Aanmelden bij Jolande.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEESGROEPEN 
 

mailto:jandore@planet.nl
mailto:jandore@planet.nl
mailto:jandore@planet.nl
mailto:lantingahl@live.nl
mailto:lantingahl@live.nl
mailto:kruzinga@online.nl
mailto:jolandecoelho@hotmail.com
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De verschillende leesgroepen zijn in de 
afgelopen periode weer enkele keren bij 
elkaar geweest. De volledige verslagen zijn te 
vinden op de website van StadsdorpBuurt7, 
klik hier. 
 
Leeskring A’dam eerde Marita Mathijsen die 
de drukbezochte Multatulilezing hield. Ze 
lazen haar kloek opgezette biografie over 
Jacob van Lennep. ‘Een voorbeeldige 
biografie die een bijzondere Amsterdammer 
tot leven wekt’. Achter de Haarlemmerpoort is 
een wat pover gedenkteken voor hem te 
bewonderen.  
 
Leeskring NU verdiepte zich ook in één 
schrijver en wel Maarten ’t Hart die vorig jaar 
75 werd. Ze lazen het boek dat Neerlandica 
en buurtgenoot Elsbeth Etty over hem schreef 
Minnebrieven aan Maarten, ‘een empathisch 
portret’, dat ook nog eens prettig leesbaar is. 
 
Leeskring IV begon na enige aarzeling aan 
Moedervlekken van Arnon Grunberg, het 
verhaal over de onsympathiek overkomende 
psychiater Otto Kadoke. In het boek viel heel 
veel te ontdekken, belangrijke thema’s 
kwamen aan bod. Leeskring IV gaat door met 
het lezen van Grunberg, volgende keer het 
vervolg op Moedervlekken de roman Bezette 
gebieden. 
 
Leeskring Evenaar begaf zich al lezend naar 
het Wenen van de jaren dertig. Ze lazen de 
roman De Weense sigarenboer van Robert 
Seethaler, waarin het opkomende fascisme 
als een donkere wolk boven de sigarenwinkel 
hangt. ‘Een mooi geschreven roman met veel  
diepgang’ luidde het positieve oordeel. 
 
 
diepgang’ luidde het positieve oordeel.  

 
Programma herdenking 
Blauwburgwal op 11 mei 

De verschillende onderdelen van het 
programma op 11 mei zijn inmiddels ingevuld.     

Om 10 uur 45 begint de plechtigheid buiten op 
Blauwburgwal 25, waar Job Cohen, oud-
burgemeester en voorzitter van het 
Amsterdamse Comité 4 en 5 mei het 
gedenkteken met de namen van de 44 
slachtoffers zal onthullen. Na afloop is er koffie 
in de Dominicuskerk, waar om 11 uur 45 de 
herdenkingsbijeenkomst begint.  

 
Sprekers zijn 
onder meer 
Job Cohen, 
pater Niesen 
van de 
Dominicaner 
orde, mevrouw 
Holthuijsen, 

schoolmeisje van toen en ooggetuige, mr 
Ravesteijn, achterneef van een slachtoffer en 
Fred Geukes Foppen auteur van het boekje ‘In 
Memoriam de Blauwburgwal’ met 
levensverhalen van ooggetuigen, gewonden 
en doden.  
Leerlingen van Groep 8 van de Burghtschool 
zullen beide bijeenkomsten bijwonen en ook 
vele nabestaanden en (oud-)buurtgenoten 
hebben hun komst al aangemeld.  
Wil je ook aanwezig zijn? Graag even een 
mailtje aan gcrijns@xs4all.nl. 
 
Bijdragen aan de kosten van monument en 
herdenking zijn ook nog steeds welkom. De 
crowdfunding is aardig op gang gekomen, 
maar het benodigde bedrag is nog niet binnen. 
Dus als je nog wilt bijdragen? Doe het 
makkelijk en snel via 
www.oudestadt.nl/blauwburgwal. 
 

 

De Ware Jacob 
 

Wytse van der Zweep is sinds februari 2020 
de nieuwe eigenaar van de wijnhandel 
Herenstraat 41, hoek Keizersgracht. Wytse is 
vinoloog, wijnadviseur en importeur. Hij gaat 
de zaak van Michael voortzetten onder 
dezelfde naam. Het assortiment blijft in grote 
lijnen gelijk. Maud Veldkamp, ook vinoloog, zal 
hem terzijde staan. Twee enthousiaste nieuwe 
mensen op een vertrouwde plek in onze buurt. 
Kennis en kunde staan hoog in het vaandel. 
Wytse wil in de toekomst wijnproeverijen 
organiseren en nog veel meer. Op 

ANDER (BUURT) NIEUWS 

http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7/h/878/0/0/Activiteiten-
mailto:gcrijns@xs4all.nl
http://www.oudestadt.nl/blauwburgwal
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http://www.warejacob.com vind je alle nieuws. 
Het telefoonnummer blijft: 020-6239877. 
Openingstijden en bezorging blijven voorlopig 
ook als voorheen. De stadsdorpers kunnen op 
De Ware Jacob blijven rekenen voor een 
gevuld glas tijdens onze bijeenkomsten.  
 
Michael Hamers gaat zijn naam eer aandoen 
– hij wil gaan klussen; we nemen hem op in 
onze lijst: werkzaamheden in en rond het huis.  
Hij en zijn vader 
George hebben 
19 jaar geleden 
het interieur van 
de winkel 
gemaakt zoals het nu is. Klussen en wijn zitten 
in het bloed.  
 
 

 
 
Aanpak Herengracht 
 
Meer ruimte voor voetgangers en fietsers op 
de Herengracht. Begonnen wordt tussen de 
Amstel en de Vijzelstraat. Hier leest u wat de 
Gemeente precies wil doen en waarom.  
De voorstellen hebben geleid tot zeer 
uiteenlopende reacties, met name de ‘hekjes’ 
bij de trappen naar de souterrains vindt men 
niet passend.  
 
Voorstellen:  
Het voetpad wordt 1,5 tot 2 meter breed. 

Bij sommige huizen is een trapgat naar het 
souterrain. Hier komen hekjes. 

 

Het aantal fietsen dat kan parkeren wordt 
groter doordat de fietsnietjes vervangen 
worden door fietsrekken. Er komen extra 
fiets- en scooterparkeerplekken aan de 

waterkant. Hierdoor hoeven mensen niet 
meer op de stoep te parkeren. 

Het schuinparkeren voor auto’s wordt 
langsparkeren. Omdat auto's dan achter 
elkaar staan, ontstaat er meer ruimte. 

In totaal verdwijnen er in het eerste deel van 
de Herengracht 20 parkeerplekken. De 
aanpak van dit stuk Herengracht is het begin. 
Over de hele oneven zijde van de Herengracht 
verdwijnen in de komende jaren naar 
verwachting minstens 50 parkeerplekken. 

 

Buurtkrant Zeven  

Vier keer per jaar vindt u als buurtbewoner 
een nummer van de unieke Buurtkrant Zeven 
op de mat. Een krant volgeschreven met 
interessante wetenswaardigheden over onze 
buurt en in je brievenbus gestopt door 
vrijwilligers. 
Het mooie laatste nummer van 2019 
verscheen begin december, met als thema 
reizen.  
Hoewel iedereen zijn best doet, wil de 
bezorging van deze papieren krant weleens 
misgaan. Je kunt hem later altijd terugvinden 
op de website van Wijkcentrum d'Oude Stadt. 

Een mooi cijfer voor de buurt 
maar ergernis over de rommel 

 
Het tweejaarlijks onderzoek ‘Wonen in 
Amsterdam’ kwam onlangs weer met nieuwe 

MEER (BUURT) NIEUWS 

http://www.warejacob.com/
https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2019/05/Buurtkrant-123-webklein.pdf
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cijfers.  
De buurtevredenheid in ons Stadsdorp scoort 
hoog: 8.0-8,5. Dat is boven het gemiddelde 
van de stad. Toch daalt het cijfer langzaam, er 
komen steeds vaker klachten over de 
toenemende stroom toeristen, de illegale 
verhuur van woningen en een belangrijke 
ergernis: de vervuiling op straat.  
Maar er is ook goed nieuws. Onze buurt 
scoort hoog als het gaat om het gevoel van 
veiligheid (7.0-7,5) en ‘prettig samenleven’ 
(7.5-8.1).  
 
Meer gegevens zij te vinden op de website 
van Wonen in Amsterdam  

€ 500.000,- voor  
Centrum Begroot 2020 

Bewoners hebben zelf vaak de beste ideeën 
voor hun buurt. Daarnaast wil het dagelijks 
bestuur meer zeggenschap geven aan de 
bewoners. Daarom stelt het dagelijks bestuur 
€ 500.000,- beschikbaar voor buurtplannen. 
Bewoners, ondernemers en organisaties 
kunnen plannen indienen die bijdragen aan 
het verbeteren van de leefbaarheid in de 
buurt, of plannen die de verbinding tussen 
bewoners onderling versterken. Dit kan vanaf 
begin maart via de site Centrum Begroot. 

  

In de rubriek Portret komen telkens buurtgenoten aan het woord. Wil je zelf graag je verhaal kwijt, of 
weet je iemand die iets opmerkelijks te melden heeft, geef het door aan de redactie. 

ELISABETH BRACHT 
 
Een brede marmeren gang leidt naar de 
trap die toegang geeft tot het lichte 
appartement in het achterhuis van het 
grote dubbele pand aan de Herengracht. 
Drie grote ramen bieden uitzicht op de 
diepe tuin, vlak achter het Huis met de 
Hoofden op de Keizersgracht dat 
momenteel verbouwd wordt. Al vanaf 
1990 woont restaurator Elisabeth in dit 
statige pand dat het kantoor was van de 
verzekeringsmaatschappij De 
Nederlanden van 1870. Nu zijn er dertien 
appartementen. De tuin is voor een groot 
deel gemeenschappelijk zodat Elisabeth 
zich er op warme zomermiddagen kan 
terugtrekken met een boek.  

 
Haar opleiding tot restaurator kreeg ze in Münster en later in Stuttgart. Ze wilde graag iets doen met 
kunst en ook met haar handen werken. Ze had geen enkele ambitie om zelf te gaan schilderen maar 
het vak van restaurator paste wonderwel bij haar. ‘Het is’, zo vertelt ze ‘een prachtig vak. Het begint 
met waarnemen, bestuderen van wat je onder handen hebt. Wat tref ik aan? Je moet je materiaal 
leren kennen. Dan pas begin het eigenlijke werk dat vooral heel technisch is. Je hebt bijvoorbeeld 
kennis nodig van chemie. Ik heb voornamelijk gewerkt aan schilderijen op linnen en soms op hout. 
Uit verschillende tijden in zeer verschillende stijlen. Later kreeg ik ook te maken met moderne 
technieken waarbij de vreemdste materialen werden gebruikt. Kennis van de context is ook 
belangrijk.’   
  

PORTRET 

https://www.nul20.nl/dossiers/er-wel-wat-aan-hand-oude-centrum-van-stad
https://centrumbegroot.amsterdam.nl/
mailto:redactie@stadsdorpbuurt7.nl
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Aanvankelijk werkte ze veel voor het Historisch Museum, later vrijwel uitsluitend voor het Stedelijk 
Museum dat toen, onder leiding van directeur Edy de Wilde, een bloeitijd doormaakte.  
 
Lees het volledige portret van Elisabeth Bracht op de website van StadsdorpBuurt7, KLIK HIER 
 
 
 
 

Wil je ook iets in de Nieuwsbrief kwijt? Stuur je bericht naar contact@stadsdorp 
 

Op zoek naar iemand voor werkzaamheden in en rond het huis? Of iemand die u kan helpen met de 
computer? StadsdorpBuurt7verzamelt adressen van door buurtgenoten aanbevolen vakmensen. Als 
u iemand zoekt, kunt u contact opnemen met Marijke Winnubst of Nora de Gorter. Je kunt ook bellen 
naar 020-624 20 56.  

Wij bemiddelen slechts tussen stadsdorpers en vaklui. Je regelt zelf de uitvoering en betaling met 
betrokkenen. Als ú mensen kunt aanbevelen horen we dat ook graag van u. Hoort zegt het voort. 
(Om privacyredenen vermelden we geen namen en adressen in de nieuwsbrief of op onze website.)  

______________________________________________________________________________ 
De Nieuwsbrief van StadsdorpBuurt7 wordt per mail verstuurd aan alle leden van de Vereniging 
StadsdorpBuurt7. Wil je de Nieuwsbrief ook regelmatig ontvangen, geef je dan hier op.  

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin mei. Op de website van het stadsdorp vind je al het 
actuele nieuws. Vergeet dus niet af en toe naar onze website te kijken.  

  
 

 

INFORMATIE EN VRAGEN 

http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7/h/2125/0/0/Portretten
mailto:winnubst@kpnmail.nl
mailto:n.gorter5@upcmail.nl
http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7
mailto:contact@stadsdorpbuurt7.nl
http://www.stadsdorpbuurt7.nl/buurt7

