
 
 
 
All I Want for Christmas is You – kerstwandeling OOST 
 
Amsterdam ligt er verlaten bij. Alle tijd dus om te wandelen in de stad en coronaproof met 
elkaar in kerstsferen te komen. Stadswandelaars Gijs Stork en Floor van Spaendonck (in 
voorjaar 2021 verschijnt hun boek Amsterdam door! Gijs & Floor) hebben een wandeling 
uitgezet langs de kerstplaatsen in de stad, van de locatie waar Maria Carey graag logeert, 
kerken, de beste kerstversiering maar ook de opvangplaatsen voor daklozen en koek & 
zopie. En eindelijk antwoord op de vraag waar de kerstboom op de Dam vandaan komt.  
 
Deze route, speciaal gemaakt voor de lezers van het Parool, start op de Dam!  
 
Kerstwandeling OOST 
De kerstboom op de Dam is ook nu op zaterdag iets te druk door de vaste demonstratie-
groepjes maar ook van een afstand goed te bewonderen. De Kerstboom op de Dam wordt 
jaarlijks uit de Duitse Ardennen gehaald, is ongeveer 20 meter hoog en versierd met 40.000 
LED-lampjes. Op 8 januari worden de olifanten en giraffes van Artis de eigenaar van de stam 
en de takken om ermee te spelen. Overigens: qua kerstverlichting-klasse spelen de Dam en 
de Bijenkorf in de top van Amsterdam. 
 
In de Pijlsteeg bevindt zich een van de oudste proeflokalen van de stad. Likeurstoker en -
schenker Wijnand Fockink  is fameus van de jaarlijkse Kerstborrel-likeur, dit jaar met o.a. 
speculaaskruiden. De “Kerstborrel 2020” was een enorm succes en is al uitverkocht, maar er 
is nog veel passends bij het kerstdiner te verkrijgen. Door de Pijlsteeg lopen we naar de Oude 
Burgwallen en steken we door naar de Nieuwmarkt.  
 
De Nieuwmarkt heeft de meest Amsterdamse Kerstboomverkoop - hier staat al 20 jaar 
Sanny van Davidsboom, de grootste kerstboomleverancier van Nederland. Sowieso is de 
Nieuwmarkt met de Waag, koffie en chocolade-punten en kerstliedzangers een bezoekje 
waard. Het plein is ook weer groot genoeg om op enige afstand met de buurtgenoten te 



praten. We steken de Nieuwmarkt over en lopen via de Keizersstraat (langs de mooie 
etalages met miniaturen bij café Stevens en de lekkere Italiaan en Thai) naar de 
Kromboomsloot. 
 
De Kromboomsloot kent een aantal indrukwekkende gebouwen zoals Schottenburch (het 
oudste pakhuis van Amsterdam ), de Armeens-Apostolische Kerk (een in 1715 verbouwd 
pakhuis) maar dit is een kerstbestemming vanwege de vijf aaneengesloten panden aan de 
Kromboomsloot en Oudeschans. Hier ontwikkelde spelletjesfabrikant Jumbo bekende 
spellen als ‘Stratego’. We steken via de Oudeschans, Snoekjesgracht door naar de 
Anthoniebreestraat, langs het Pinto-huis waar overigens in 1696 tijdens het 
Aansprekersoproer het steenrijke huishouden van de familie Pinto het moest ontgelden met 
een plundering. Als een echte Scrooge/ kerst verhaallijn is het eeuwen later goed gekomen 
en het heeft de plek een gemeenschappelijke functie gekregen. Via het grote gebedshuis en 
herdenkingsplaats voor de Surinaamse decembermoorden bij de Mozes en Aaronkerk, steken 
we over naar een van de twee oudste originele synagogen van Europa. 
  
Hier is na Chanoeka, midden december, rond kerst, de mooiste en meest indrukwekkende 
verlichting in de stad, namelijk de kaarsen van de Portugese synagoge (1675). De 
geelkoperen kroonluchters zijn gerestaureerd en uniek door hun grootte. Meer dan 1000 
kaarsen vormen de enige verlichting in de synagoge. Er worden regelmatig evenementen 
georganiseerd zodat je het licht ook kan bewonderen, zoals bij de concerten bij kaarslicht. 
Dit jaar natuurlijk niet, helaas.  
 
Vanaf het MR Visserplein steken we over naar de Nieuwe Herengracht 18, omdat hier de 
kerstgedachte al eeuwenlang een vaste plek heeft gekregen. Nu heet de organisatie 
Wereldhuis (waar voedselbank en andere hulp voorhanden zijn) maar het hele complex 
werd ooit gebouwd als het Corvershof met als doel “te helpen waar geen helper is”. Het 
Corvershof – achter het wereldhuis – is vernoemd naar de stichter, Joan Corver [1688-1719]. 
Het echtpaar Corver-Trip woonde in de Gouden Bocht, aan Herengracht 456 en bleven 
kinderloos. Bij hun dood laten ze aan de Nederduitsch Hervormde Diaconie een bedrag van 
ruim 160.000 gulden na. 
 
Via de binnentuinen van het Covershof lopen we verder langs de Amstel – langs Carré, goed 
versierd en dit jaar met een eigen kerstbal in het aanbod om het theater te steunen. (zie 
http://carre.nl/pagina/webshop) We houden stil bij het Amstelhotel omdat de grootste kerst-
hit artiest Maria Carey hier logeerde bij haar optreden in Amsterdam. Via de Torontobrug 
steken we over naar de Stadhouderskade. 
 
Op de hoek Stadhouderskade is de kerststal gedachte ook springlevend; hier zit AMOC, een 
locatie van de regenboog-organisatie. Voor de kwetsbare groep buitenlanders in de stad 
heeft AMOC een specifiek aanbod. Ze krijgen overdag opvang in de inloop en er is een 
beperkte nachtopvang waarmee 24 uur per dag opvang in een crisissituatie is gegarandeerd. 
Langs de barmachtigheid wandelen we de wereld binnen van macht en geld; het complex 
van De Nederlandse Bank doemt voor je neus op; de goudstaven zijn recent verhuisd 
vanwege de verbouwing maar de kerstversiering trekt zich daar niets van aan.  
 



Voor het bankcomplex slaan we rechtsaf naar de Utrechtsestraat; bekend om de mooiste 
kerstetalages en straat versiering. De straat biedt behalve etalages ook veel afhaalpunten 
voor eten en koffie. Toch stellen we voor de straat uit te lopen, bij het Rembrandtplein even 
je ogen dicht te doen en te denken aan de kerstmarkt en ijsbaan die er horen te zijn en dan 
snel door te steken naar de Drie Graefjes op het Rokin: de meest populaire taarten/muffin 
zaak bij de Amerikaans en Antilliaanse Amsterdammers; normaal staat er een rij voor de 
deur, maar nu is het relatief rusting en kan je een van de geweldige cakes, taarten of 
kerstbonbons uitkiezen; een traktatie na deze kerstronde.  
 
Vrolijk kerstfeest! 
 


