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Boek: stadsgidsjes
À:uter eer" gids aan Lopen vinden de meeste
i-e.sen ieuk én makketijk. Toch heeft het ook
,'. el in,at om je eigen programma uit te stippe-
ler, Een boekje met wandetingen kan dan een
goeie Leidraad zijn. Twee ontangs verschenen
gidsjes kan ik allebei aanraden.
A,msterdam - De Gids is een handzaam stads-
gidsje dat net iets dieper gaat dan het gemid-
deLde en toch beknopt btijft. Je moet weI van
architectuur houden, want daar is de meeste
informatie op gericht. Meer dan eLfhonderd
huizen en gebouwen worden besproken. De
een uitgebreider dan de ander. Beschrijvin-
gen ats 'Hatsgeve[ 

[ca.1720) met versierde
klauwstukken' vind ik zelf niet zo retevant. Het
inleidende hoofdstuk geeft goede overzichten
van Amsterdam in cijfers, musea [bekende en
minder bekende), architectuur en geschiede-
nis. ldeaaL voor wie houdt van detaits.

Ben je meer van de grote Lijnen, dan ís Am-
sterdam acht keer anders meer iets voor
je. Maarvergis je niet: de wandelingen in dit
gidsje zijn fors, de [angste is r5 kiLometer.
De routebeschrijvingen zijn erg gtobaat. Zetf
ben ik niet zo'n ster in het interpreteren van
routebeschrijvingen en ik zou dan ook met dit
boekje hopeloos verdwaten al.s ik de weg in
Amsterdam niet wist. De routekaartjes het-
pen wet, maar de straatnamen moet je met
een vergrootgtas lezen. Erg leuk is wel dat
de [Lange] routesje op ptekken brengen waar
je ats toerist normaaI gesproken niet zo snel
komt. De thema's van de wandetingen zijn ori-
gineet: onder andere Maritiem verteden, Herin-
neringen aan de oortog, De trendy stad: Noord,
en Teksten in de stad. De beschrijvingen gaan
vooraI in op geschiedenis en architectuur.
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Geheimen delen
A[s iedere grote stad geeft Amsterdam niet zo makketijk
haar geheimen prijs. Je moet je er even in verdiepen.
Een goed stadsgidsje kan heel behutpzaam zijn. Hier-
naast twee suggesties. Betangrijkste tip: vermijd het
centrum. Laatst verscheen een leuk testje om te kijken
wetk stadsdeeI het beste bij je past. Je vindt het terug op
de Facebooktijdtijn van 0ntmoet Amsterdam Anders.
Bij mij rotde Amsterdam-Zuid er ats favoriete wijk uit,
waar ik niet heel verbaasd over was. 'Chique en verfijnd,
je houdt weI van cultuursnuiven en statige architec-
tuur of breidt graag je garderobe uit in de vete mooie
winkets die 0ud-Zuid tett.' De Beethovenstraat in Zuid
is inderdaad een van mijn favoriete winkelstraten. En
zéker niet atteen vanwege de ktedingwinkets. lk toop
graag even binnen bij boekhandel Van Rossum, een van
de vete mooie boekhandels die Amsterdam rijk is. De
winket, een tustvoor het oog, is gevestigd in een van de
vete prachtige Amsterdamse-Schootpanden die Zuid
ríjk is. Een boekentik van mij is dat het er erg toe doet
waar ik een boek koop. Zo kocht ik bij Van Rossum on-
[angs De Beethovenstraat: verborgen geschiedenissen.
Het boek verteLt de tragische geschiedenis van de vete
Duits-joodse vluchtetingen die zich in de jaren dertig in
de straat vestigden en die in de Tweede Weretdoorlog
bijna allemaaI werden vermoord.
lets verderop, op het Merwedep[ein, vond de famitie
Frank in 1933 een veitig onderkomen. Het prachtige
beetdje van Anne op het ptein vertett in één oogopstag
haar verhaat: driedubbel. dik aangekteed en met een
koffertje in de hand is ze op weg naar haar onderduik-
adres. De dag voor haar dertiende verjaardag, 11 juni
1Q[2,zoekl Anne bij boekhandetJimmink om de hoek
haar verjaardagscadeau uit: een roodgeruit dagboek.
De boekhandeI is er nog. Het is ervol en een beetje
rommetig en reuze interessant. lk kocht er onlangs een
boekje voor mijn dochter: Net als.Anne, een 'Gouden

Boekje'. De eenvoudige teksten raken. Dit is wat ik mijn
dochter gun.
'Doe net ats Uche
die zijn hart dee[t met vijand en
vriend
omdat iedereen welwat zonl.icht
verdient.' €
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