
 
 
All I need for Christmas is You – kerstwandeling WEST 
 
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 George Michael graag 
logeerde, de mooiste kerken, de beste kerstversiering maar ook de opvangplaatsen voor 
daklozen en koek & zopie.  We starten met het antwoord op de vraag waar de kerstboom op 
de Dam vandaan komt.  
 
Kerstwandeling WEST  
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. 
We lopen de Dam af richting de Nieuwe Kerk en passeren rechts het paleis op de Dam. In de 
Nieuwe Kerk staat het grootste historische orgel van Nederland die in de zeventiende eeuw 
al dagelijks werd bespeeld. Deze weken zouden organisten Henk Verhoef en Bernard 
Winsemius het Kerstconcert en het Nieuwjaarsconcert spelen. 
 
Op de hoek bij de Nieuwe Kerk is de voormalige kerstwinkel nu goed gevuld met Russische 
poppetjes en versieringen die niet onderdoen voor de kerstglitters. We steken over naar de 
Spuistraat en lopen langs de kerk zonder toren die er dankzij klagende omwonenden niet 
kwam, door de architect Cuypers. Daarnaast, op nummer 4, was de Gaarkeuken van 1870 . 
Loop door naar de kop van de Singel om een ode te brengen aan een van de meest bekende 



plekken van barmhartigheid; de Koepelkerk waar jaarlijks het Leger des Heils het beroemde 
kerstdiner organiseert voor 400 daklozen.  
 
We steken over naar de Brouwersgracht en lopen dan de Keizersgracht op. Op nummer 149 
zit het luxe Canal House Hotel dat ooit onderdak gaf aan George Michael. Met Last 
Christmas in ons achterhoofd kunnen we deze plaats niet overslaan. We naderen de 
Westerkerk met aan de rechterhand het homomonument – helaas met een verschoten 
kerstkrans – en een zeer olijke en fotogenieke oliebollenkraam met heerlijke appelbeignets.  
 
De Rozengracht lonkt met vrolijke rode-rozenverlichting en dat is een aanrader als je ook 
Indiase, Turkse of Perzische lekkernijen wilt proeven. Aan het einde van de Rozengracht 
slaan wij linksaf langs de kaasklassieker Keff (iets te druk) op weg naar het Stoelenproject 
onder de garage Marnixstraat. Maria en Jozef hadden hier zeker overnachting gekregen. Het 
Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De 
opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen 
in de opvang aan de Marnixstraat. De opvang deelt de begane grond met het zeer populaire 
Surinaamse restaurant De Waterkant, nu ook nog steeds bereikbaar voor afhaalmaaltijden- 
het ruikt er heerlijk! 
 
We besluiten niet af te slaan naar het oliebollenwalhalla op de Bilderdijkstraat en nog wat 
verder op de Ten Katemarkt maar verder te lopen naar het Leidseplein omdat daar als 
vanouds op 1 januari de Gijsbrecht werd opgevoerd. Nu alles dicht is, moeten we Van den 
Vondel zelf maar gaan lezen! Ook aan het Leidseplein zit de ultieme dameszaak Tesselschade 
Arbeid Adelt. Los van het feest aan handwerkartikelen is Tesselschade-Arbeid Adelt (1871) 
opgericht als eerste Nederlandse vrouwenvereniging. De vereniging is nog steeds erg actief 
met haar steun aan vrouwen en pleit voor economische zelfstandigheid. 

 
We draaien nog een keer rond op het Leidseplein en zien denkbeeldig de mini-ijsbaan, volle 
cafés en kerstverlichting. Hoewel de stad kariger is versierd in vergelijking met de 
voorgaande jaren, oogt de Leidsestraat pijnlijk donker; waren de winkeliers hier te zuinig om 
een lampje in te draaien? Op rechts kijken we de Kerkstraat in en zien daar in de 
kerstgedachte Club Church.  
 
Aan het einde van de donkere tunnel met slechts een enkele etalage om blij van te worden, 
treffen we restaurant Morlang op de Keizersgracht met een fijne afhaal. Ook zit hier het 
onvolprezen Stach bij de Heiligeweg met de erwtensoep van chef Joris Bijdendijk en Brandt 
& Levie worstmakers. Trakteer jezelf op wat warms!  
 
Vrolijk kerstfeest! 


