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ALLEEN OPEN OP AFSPRAAK. ONLINE 24/7 

Met onze fabriek/showrooms werken wij altijd op afspraak.
Tijdens onze afspraak zijn er geen andere bezoekers aanwezig. 
Lekker de hele showroom voor jezelf. In alle rust proef zitten 
en mooie stoffen uitzoeken. Wel zo veilig en relaxed.
Alle banken en fauteuils zijn in meerdere stoffen en kleuren mogelijk.
De banken zijn er in verschillende afmetingen. Maatwerk made in Holland.

Art Deco fauteuil Rooker 03 
stof: Backhausen € 1.680 

De Casablanca Elementenbank “Setenta 5”
5 elementen van € 4.401 voor € 3.995 inclusief vier sierkussens.

Dyker 20 Metropolitan € 1.450. De stof op deze stoel 
was vroeger te zien in de Londense metro-treinen.

Art deco fauteuil 
Rooker 02 “Gold” € 1.680
Art deco fauteuil De Rookery Jazz, 3-zitsbank met 

een bloemrijke stof (easy clean!) € 1.940

Dyker 65 
Queluz noir € 1.190
Dyker 65 Dyker 65 

Nieuw: De Casablanca Ampara. In vele kleurencombinaties mogelijk. 
Ga naar onze website dsco.nl om met de 3D Casablanca confi gurator 
je eigen bank samen te stellen.

Amsterdam: Cruquiuskade 85 020 – 36 36 905
Rotterdam: Schilderstraat 34a 010 – 23 78 803
Sneek: Steenhouwersstraat 2 0515 – 33 50 27

PROEF ZITTEN? RESERVEER 
ONLINE EEN AFSPRAAK OP WWW.DSCO.NL
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 AMSTELSTATION
De grote hal van het Amstelstation is na een verbou-
wing van twee jaar in volle glorie heropend. Het dak is 
verhoogd, de lichtinval verbeterd, het standbeeld De 
Terugblik van Theo van Reijn is teruggeplaatst en de 
muurschilderingen van Peter Alma zijn weer volledig te 
zien. Station Amstel werd in 1939 geopend, naar ontwerp 
van de architecten Jan Leupen en Herman Schelling. 

 KINDERBURGEMEESTER
De twaalfjarige Angel is verkozen tot nieuwe kinderburge-
meester van Amsterdam. Angel zit in groep 8 van basis-
school Nellestein in Zuidoost. Ze verhuisde pas drie jaar ge-
leden vanuit haar geboorteland Indonesië naar Nederland. 
Zij was al lid van de nieuwe kinderraad; de twaalf leden 
wezen haar aan als nieuwe burgemeester. Angel wil zich 
inzetten voor ‘meer bomen en bloemen in de stad’.

 JOODSE MARKTEN
Claudia Carli en Sarah Oostenbrink zijn een onderzoek 
begonnen naar de Joodse marktkooplieden die tijdens de 
bezetting hun waren verkochten op de speciale markten 
in de stad waar alleen Joden boodschappen mochten 
doen. Over twee jaar worden ze geportretteerd op een 
expositie en een speciale site.

Wilt u onze digitale 
nieuwsbrief ontvangen?
www.onsamsterdam.nl

Kijk voor de complete agenda op 
www.onsamsterdam.nl

 WELKOM IN DE HAVEN
Sinds de 17de eeuw waren het Oosterdok, Kattenburg, 
Wittenburg en Oostenburg ‘de werkvloer van de 
Amsterdamse scheepvaart’: schepen, pakhuizen en werven 
waren overal. Daar is een boel in veranderd, maar volgens 
Michael Huijser, directeur van Het Scheepvaartmuseum die 
u meeneemt op zijn ‘Vaste Route’ rond het Oosterdok, is er 
meer dat aan dat groots verleden herinnert dan u misschien 
denkt. Het gebouw van Zeemanshoop bijvoorbeeld, of het 
kloeke pakhuis Oostenburg. We hopen dat u daar eens gaat 
rondkijken! Bezoek dan meteen de prachtige tentoonstelling 
over vader en zoon Van de Velde, beiden zeeschilders.

 OPROEP: VRIENDEN VOOR  
HET STADSARCHIEF
In het Stadsarchief komen persoonlijke verhalen tot leven 
van Amsterdammers door de eeuwen heen. Het is belangrijk 
dat deze verhalen openbaar toegankelijk zijn en vrij beschik-
baar. Daarom steunt Stichting Vrienden van het Stadsarchief 
activiteiten van het Stadsarchief, zoals de tentoonstellingen, 
digitalisering van archieven en educatieprojecten. Uw steun is 
daarbij zeer gewenst.
U kunt zich aanmelden via vrienden.stadsarchief@
amsterdam.nl of amsterdam.nl/stadsarchief/steun-ons/
word-vriend/ o.v.v. ONSAMSTERDAM. 
Lezers van Ons Amsterdam krijgen het eerste jaar  
50% korting.

 ONS AMSTERDAM JANUARI-FEBRUARI
Het eerste nummer van 2022 verschijnt in de laatste week 
van januari. Samuel Wiselius, toneelschrijver én commissaris 
van politie, was idolaat van de actrice Geertruida Grevelink-
Hilverdink • Fotograaf Frank Scholten legde in de jaren 
twintig het homoleven in de stad vast • Op de Nieuwmarkt 
woonde in de 17de eeuw goochelaar Ocus Bocus, tevens 
kosjere slager • Arie Botschuijver, de grootvader van André 
Hazes, was ook artiest • In het COK hotel kwamen in de jaren 
zestig homo’s en evangelisten samen • De Vereeniging van 
Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij 
bouwde in 1915 Neptunus, een prachtig kantoor op de 
Nieuwezijds Voorburgwal.

FOTO BRIGIT BIJL

STADSARCHIEF AMSTERDAM

FOTO GEMEENTE AMSTERDAM

SPAARNESTAD FOTO

4
O

N
S 

AM
ST

ER
D

AM
  D

EC
EM

BE
R 

20
21

 -
 JA

N
U

A
RI

 2
02

2 
 

ST
AD

SK
RO

N
IE

K



 Overleden Amsterdammers
JOHN YANG (85)
† 9 oktober. Psycholoog.
Voerde met succes actie tegen 
‘onfatsoenlijke’ verhogingen van 
erfpacht en rioolheffing. Richtte 
de Stichting Observatie Lokale 
Overheid (SOLO) en de Nederlandse 
Vereniging van Erfpachters op.

HAN VAN EEMBERGEN (88)
† 9 oktober. Horeca-ondernemer.
Oprichter van het Rosarium in het 
Amstelpark in 1972. 

JOS ALBERS (69)
† 12 oktober. Boekhandelaar
‘Boeken Jos’. 45 jaar boekhandelaar 
op het Waterlooplein. ‘Intellectuele 
kolenboer’, liefhebber en 
ondernemer.

BERNARD HAITINK (92)
† 21 oktober. Dirigent.
Wereldberoemd. Debuteerde 
in 1956 op 27-jarige leeftijd 
bij het Concertgebouworkest, 
vaste dirigent sinds 1961, later 
eredirigent.

ROEL WALRAVEN (91)
† 22 oktober. Wethouder
‘Communist tot in de kist.’ In 
1982 CPN-wethouder Sport en 
Personeelszaken; zette zich in voor 
de komst van de Olympische Spelen 
in 1992. Mede-initiatiefnemer van 
het Verzetsmuseum. Tot hoge 
leeftijd actief voor bewoners en 
huuractivisten in Oud-West

HERBERT CURIEL (93)
† 27 oktober. Filmregisseur.
Maker van Het Jaar van de Kreeft 
(1975), Cha-Cha (1979) met Herman 
Brood en Nina Hagen, en Rituelen 
(1989). Kwam om het leven bij een 
woningbrand in de Dapperstraat.

ANTHON VALENS (57)
† 7 november. Kunstschilder en 
schrijver
Schreef vier romans; debuteerde 
met Meester in de hygiëne (2004), 
over zijn werk als thuishulp. Het 
compostcirculatieplan (2016) 
stond op de longlist van de Libris 
Literatuur Prijs.

 SALVATORKERK
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Noord heeft 
besloten de Salvatorkerk tot monument aan te wijzen. 
De besluitvorming heeft dertien (!) jaar geduurd. De 
Salvatorkerk is in 1966-1969 gebouwd naar ontwerp van 
de architecten Joost van der Grinten en Leo Heijdenrijk. 

 SLAVERNIJMUSEUM
De Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad 
adviseren de Minister van Cultuur positief over de komst 
van een museum over de trans-Atlantische slavernij, 
met de mogelijkheid tot uitbreiding naar de slavernij in 
Azië. Het museum zou bij voorkeur in een groot en nieuw 
gebouw moeten komen, liefst in een park. Zo’n locatie 
lijkt in Amsterdam niet makkelijk te vinden. 

 RIOOL
Bij graafwerkzaamheden voor een nieuwe rioolbuis op 
het Waterlooplein kwam tot verbazing van Monumenten 
en Archeologie een lang stuk van de oude kademuur van 
de Houtgracht tevoorschijn. Omdat het tracé van de 
nieuwe riolering moest worden aangepast kon de kade-
muur worden behouden. Bij de opgravingen kwamen ook 
de gemetselde huisriolen tevoorschijn. 

 BRUGGEN
De gemeente komt de komende drie jaar 315 miljoen 
euro te kort voor de renovatie van bruggen en kades. De 
totale kosten bedragen inmiddels al 772 miljoen euro. 
Dit jaar is bij 73 kademuren en 32 bruggen een ‘lastbe-
perking’ ingevoerd, waarbij zware vrachtwagens werden 
geweerd. Bij 42 kademuren en 13 bruggen is een veilig-
heidsconstructie geplaatst. 

 AMSTERDAM EEN WADDENEILAND?
Amsterdam heeft het kabinet gevraagd om een uitzon-
dering te maken op de Huisvestingswet van 2014, om het 
mogelijk te maken Amsterdammers voorrang te geven 
bij het aankopen van een woning in de hoofdstad. Dat 
mag volgens de wet nu alleen in de Waddengemeenten; 
Amsterdam zou dus de status van een Waddeneiland 
moeten krijgen.

Het derde oog van  
K. Schippers 

FELIX RO
TTEN

BERG

Deze zomer, op 12 augustus, overleed K. 
Schippers, dichter, schrijver en ras-Amster-
dammer. Van alle legendarische stadsfla-
neurs was hij me het meest lief. Ik zag hem 

vaak lopen in de buurt van zijn huis, het oud-Zuid van 
de van Baerlestraat. Hij keek naar alle bewegingen die 
zich in de stad voltrekken. Licht verlegen, nam hij met 
zijn hoofd in een ietwat schuine pose impressies in 
zich op. 
Altijd waren het verrassende details, waarmee K. 
Schippers in zijn poëzie het ritme van de stad ver-
woordde. Lees zijn gedichten, drie, vier keer achter 
elkaar: ieder woord telt, het is nimmer pretentieus. Het 
is de taal van een jongen uit West, geboren in de van 
Speijkstraat 128. Schippers sprak met een licht Am-
sterdam accent, een beetje zangerig –een mengsel van 
Jordanees en gewoon Amsterdams, verre van bekakt. 
Passerende trams en de haltes komen veel voor in zijn 
werk; hij wist dat er gekkigheid achter vandaan kon 
komen. Mime theater leek het wel, bijvoorbeeld een 
jongen en een meisje samen op een fiets zonder zadel.
Tussen 2016 en 2019 was K. Schippers stadsdichter: 
hij maakte een prachtige collectie van twintig gedich-
ten over Amsterdam. Als observator van stadstafere-
len, heeft hij velen, ook mij, sterk beïnvloed. Hij kende 
alle bioscopen die in de jaren vijftig in West floreerden, 
toen de televisie nog afwezig was in de huiskamers van 
modale Amsterdamse families: Olympia in de Bella-
mystraat, West End in de Jan Evertsenstraat, Victoria 
aan de Sloterkade, het Hallen Theater in de Jan van 
Galenstraat en Huize de Liefde op de Da Costakade. 
De serie ‘Amsterdamse gedichten’ leerde me dat 
kinderen over een fabelachtig waarnemingsvermogen 
beschikken. Prachtig is zijn gedicht over de naderen-
de bevrijding – Schippers was acht jaar oud in mei 
1945: ‘voetballen bij de Hoofdweg, de familie van oom 
Maurits is dan al vermoord. Dat horen we pas later. (…) 
Onze vlag van verbandgaas hangt nog niet uit. Je weet 
dat je wordt bevrijd, zonder dat het je is verteld (…).’ 
Hij had het waargenomen en opgeslagen.
Sommige mensen hebben een derde oog, zo ook 
Schippers. Op De Clercqstraat 46 zit op de hoek met 
de Bilderdijkstraat een merkwaardige kloof, alsof er 
een hap uit de bebouwing is genomen. In de derde 
jaargang van de in eigen beheer uitgegeven Amsterdam 
(Scheur)Kalender 2022 hebben samenstellers Ariella 
Legman en Bas van Lier ‘de kloof’ in de Clercqstraat 
opgenomen. In de voetsporen van Schippers beschrij-
ven ze dat deze bedoeld was om de bewoners van 
het hoekpand aan de achterzijde licht en zicht op de 
binnentuin te gunnen. 
Toen ik onlangs ter plekke polshoogte nam, leek het 
alsof ik K. Schippers hoorde, vanuit de verte, met een 
poëtische ode aan die kloof in de Clercqstraat  
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De haven van Amsterdam is voortdurend in veran-
dering. De kleine binnenhaven aan het IJ ontwik-
kelde zich in achthonderd jaar tot een complex dat 
zich uitstrekt tot de duinenrij. 
In het centrum, rond het IJ, is nog iets van de oude 
bedrijvigheid te zien. Cruiseschepen leggen hier 
aan, maar de echte grote scheepvaart is verplaatst. 
Het Scheepvaarthuis is een hotel en de beroemde 
zeekaartenwinkel van Harri in de Schreierstoren 
verhuist een dezer dagen naar een havenstad 
in Zuid-Holland. In het Oosterdok liggen fiere 
historische schepen, maar dat zijn in hoofzaak 

DOOR KOEN KLEIJN 

De oostelijke havens op een 
kaart van Carel Allard, rond 1700.

woonboten: museumstukken, zelden nog in de 
vaart. In het grote dok van de Admiraliteit kun je 
tegenwoordig baantjes zwemmen. 
In dit dikke decembernummer van Ons Amsterdam 
verzamelen we verhalen over het oostelijk deel 
van de oude haven: het Oosterdok, de Prins 
Hendrikkade en Oostenburg.  

Vierde Uitleg
De oorsprong van die oostelijke haven ligt in de 
sterke bloei van de stad in het midden van de 
17de eeuw. De activiteit op zee groeide; de werf 
van Amsterdamse Admiraliteit op de eilanden 
Uilenburg en Marken werd te klein. De vroed-
schap besloot in 1654 tot de aanleg van een nieuw 
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S h o w r o o m
J a r m u i d e n  47
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0 2 0  61 3  47  7 5 www.degraafamsterdam.nl

MAATWERK KASTEN EN WANDMEUBELS
VOLGENS EIGEN ONTWERP

Kom eens sfeer proeven in onze uitgebreide showroom



De activiteiten van de VOC verliepen aan het eind 
van de 18de eeuw en kwamen begin 19de eeuw 
tot een definitief einde. Het laatste VOC-schip – 
het 509de – werd in 1804 onafgebouwd verkocht. 
Oostenburg werd een soort rafelrand, waar ver-
schillende industrieën zich vestigden en de basis 
werd gelegd voor nieuwe bedrijvigheid. 
Aan de noordkant kwamen hellingen voor 
een nieuwe scheepswerf, de Nederlandsche 
Scheepsbouw Maatschappij (NSM). Aan de 
westkant werd in 1844 de ‘Fabriek van Stoom en 
andere Werktuigen, firma Paul van Vlissingen & 
Dudok van Heel’ gevestigd. Die zware industrie 
stopte in 1995, na gestage achteruitgang en een 
serie van fusies. 

Centraal Station
Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg lagen 
aan het begin van de 19de eeuw aan open water, 
beschermd tegen de golfslag door de dubbele 
palenrij. Voor en achter die palen vermodderde het 
IJ. Om het water sneller te laten stromen – er was 
tot 1873 nog eb en vloed – en zo op een natuurlijke 
manier de geul op diepte te houden werd het IJ 
in de 19de eeuw versmald, door de aanleg van de 
Oosterdoksdijk in 1832 en de Westerdoksdijk in 
1834. 
Aanvankelijk was die barrière niet meer dan 
een smalle pier met daarin de Oosterdokssluis, 
maar de dijk werd gaandeweg verbreed tot 
het Oosterhoofd, aanlegplaats voor de nieuwe 
stoombootverbindingen. Vervolgens arriveerde 
het spoor. Uit het oosten kwam dat over de dijk 
en de Oosterdokssluis tot aan station Oosterdok. 
Dat brandde in 1879 af. De oostelijke lijn werd toen 
doorgetrokken tot aan het Westerdok, waarmee de 
basis was gelegd voor het Centraal Station, op een 
kunstmatig eiland in het havenfront.  
De uitgang vanuit het Oosterdok naar open 
water werd beperkt door de breedte van de 
Oosterdokssluis. Op de werven van Kattenburg, 
Wittenburg en Oostenburg konden geen grotere 
schepen meer worden gebouwd of gerepareerd. 
De NSM op Oostenburg ondervond daar zoveel 
hinder van, dat de complete werf in 1922 naar 
Amsterdam-Noord verhuisde.  

INIT-gebouw
Van het roemruchte verleden is nog altijd veel 
te zien, al wordt Oostenburg nu in hoog tempo 
een gewone Amsterdamse stadswijk met sociale 
huurwoningen, koopappartementen, horeca en 
bedrijvigheid. In 1998 kocht IBC-Vastgoed het 
terrein en bouwde er het INIT-gebouw, dat in 2003 
is voltooid. 
De rest van het Oostenburgereiland kwam in 2008 
in handen van woningbouwvereniging Stadgenoot. 
In 2018 is grootschalige nieuwbouw op het eiland 
van start gegaan. Naar een bestemming voor de 
enorme fabriekshallen, gebouwd door architect 
Van Gendt, wordt nog gezocht  
 
MET DANK AAN JERZY GAWRONSKI. 

eiland aan de oostkant van de stad: Kattenburg. 
Daar kwam een nieuwe vlootbasis met een dok, 
werven, werkplaatsen en pakhuizen, met als meest 
markante gebouw ‘s Lands Zeemagazijn, nu het 
Scheepvaartmuseum, gebouwd in 1655. 
Nog voordat Kattenburg was opgeleverd werden 
eind 1657 plannen gemaakt voor nog twee eilanden: 
Wittenburg en Oostenburg. Wittenburg werd be-
stemd voor de werven van particuliere ondernemers 
die tot dan toe ook op Uilenburg en Marken lagen. 
Op het meest oostelijke eiland Oostenburg kwam de 
werf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 
die tot dan toe op Rapenburg was gevestigd.  
Het ontwerp voor Oostenburg paste binnen het 
grotere stedenbouwkundige plan van Daniël 
Stalpert, de Vierde Uitleg, en was spectaculair. 
Oostenburg bestond uit vijf afzonderlijke eilanden: 
vier achter elkaar tussen de Nieuwe Vaart en het 
IJ en één smal langgerekt eiland daarnaast aan de 
oostzijde. Nog in 1660 werd gestart met de aanleg.

Drie scheepshellingen
Het enorme complex op Oostenburg was de spil 
van de scheepsproductie van de VOC, en het begin- 
en eindpunt van de intercontinentale handelslij-
nen. Voor schepen die terugkeerden uit Azië was 
het de centrale plek voor opslag en verwerking van 
hun lading: specerijen, porselein, textiel, rariteiten, 
en bulkgoederen als thee en suiker. De VOC had 
er de beschikking over drie scheepshellingen. In 
de kleine 150 jaar van het bestaan van de werf zijn 
daar ongeveer 500 schepen op stapel gezet.  
De resten van de meest oostelijke scheepshelling 
zijn in 2000 opgegraven, en in 2001 is de middelste 
van de drie en een deel van de beschoeiing van het 
werfeiland onderzocht. De twee scheepshellingen 
waren vijftig meter lang en twaalf meter breed. Ze 
bestonden uit een talud van klei dat afliep naar het 
water, bekleed met een werkvloer van planken en 
onderbouwd met een plankier van brede beuken-
houten delen. 
Een schip in aanbouw, staand op zijn kiel op het 
droge, was aan de achterkant zeker zestien meter 
hoog, en van voren gemakkelijk twaalf meter breed. 
De helling rustte dus op een heel solide fundering, 
met om de meter een zware dwarslegger op dertien 
heipalen. 
Het schip werd met de boeg naar voren gebouwd. 
Als het te water werd gelaten, werden de blokken 
weggeslagen, de touwen aan de achterkant gevierd 
en begon het langzaam in het water te glijden. 

Rafelrand
Op Oostenburg opereerden bijna dertig verschillen-
de zelfstandige afdelingen, ieder met een eigen staf 
en personeel. Tegelijkertijd kwamen er honderden 
aanvoerlijnen van duizenden producten samen. 
Vele personen, handelshuizen, winkels, ambachts-
lieden, werkplaatsen en fabrieken waren in de 
weer om Oostenburg te bevoorraden bij de bouw 
en uitrusting van schepen. Rond 1750 had de werf 
meer dan zeshonderd leveranciers, en twaalfhon-
derd werknemers. 

S h o w r o o m
J a r m u i d e n  47
1 0 4 6  A E  A m s t e r d a m
0 2 0  61 3  47  7 5 www.degraafamsterdam.nl

MAATWERK KASTEN EN WANDMEUBELS
VOLGENS EIGEN ONTWERP
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Ondernemers  
in stoom
DOOR PETER SIGMOND

Hij was bevlogen, wispelturig 
en een doordouwer. Paul van 
Vlissingen begon op Wittenburg 
en Oostenburg een koninkrijk 
van stoom en ijzer. 



Ondernemers  
in stoom

Raderstoomschip Borneo tijdens de bouw op de 
werf van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en 

Andere Werktuigen aan de Oostenburgervaart in 
1866. Foto Pieter Oosterhuis.
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vakkennis. Zelf had hij die niet, maar als star-
ter was Van Vlissingen een echte doordouwer. 
Voortdurend dreigde faillissement. Als iets er niet 
was en hij had het nodig, loste hij het zelf op. Dus 
haalde hij dertig Engelsen naar Amsterdam, die 
hun kennis moesten overdragen aan Nederlandse 
werklieden. 
Toen bleek dat zijn stoomboten geregeld met re-
paraties te kampen hadden en er geen onderdelen 
te krijgen waren, begon hij in 1828 samen met een 
jonge Rotterdamse investeerder, Bram Dudok van 
Heel, een stoommachinefabriek op Oostenburg. De 
eerste stoommachine van Amsterdam werd daar 
operationeel.
Al snel merkte hij dat de fabriek te veel capaciteit 
had voor de stoommachines van zijn eigen schepen 

Het is elf uur in de avond, 30 januari 1867. 
Amsterdam wordt opgeschrikt door een vuurgloed 
in het oostelijk havengebied. ‘Een der grootste 
industriële etablissementen te Amsterdam is gister 
avond door een vreesslijke ramp getroffen,’ schijft 
het Zuid-Hollands Dagblad: de ‘oude fabriek’ van 
de Koninklijke Fabriek voor Stoom- en andere 
Werktuigen Paul van Vlissingen & Dudok van Heel 
op Oostenburg staat in lichterlaaie. 
Er is geen redden aan. Het toegesnelde werkvolk, 
dat veelal in de directe omgeving van de Fabriek 
woonde, zag dat de brandweer met de stoombrand-
spuit van de stad niet veel meer kon doen dan voor-
komen dat het vuur oversloeg naar de werkplaatsen 
op het achterterrein. Om 1 uur ’s nachts stortte de 
voorgevel met donderend geweld in. 
De ravage was enorm. Het ‘geheugen’ van de fabriek 
– de modellenkamer en de administratie – was 
verloren gegaan. Maar het was ook een financiële 
klap: voor de wederopbouw moest een grote lening 
worden aangegaan en de toch al penibele kas van 
het bedrijf worden aangesproken. 
De Fabriek was een icoon in de stad. Toen enkele 
jaren eerder op 16 november 1863, ter gelegenheid 
van de viering van vijftig jaar vrijheid, een feestelijke 
optocht van vierduizend mensen door de stad trok, 
was een kwart daarvan werkzaam bij de Fabriek. 
Voorop tien leerlingen, gevolgd door de model-
werkers, draaiers, bankwerkers, koperslagers, 
vuurwerkers, gieters, ketelmakers scheepmakers 
en sjouwers. Ook het personeel van ijzerpletterij De 
Cycloop en de werklieden die namens de fabriek 
werkten aan het Paleis voor Volksvlijt liepen mee. Ze 
schaarden zich achter banieren waarop hun werk-
plaatsen waren afgebeeld, en hadden een speciaal 
voor de gelegenheid vervaardigde gelakte pet op. 

Amsterdam-Hamburg
Ten tijde van het drama was de stichter van de 
Fabriek, Paul van Vlissingen nog in leven. Bijna een 
halve eeuw eerder, in 1825, toen er in Nederland nog 
vrijwel nergens sprake was van stoomenergie, was 
hij begonnen met de oprichting van een stoomvaart-
maatschappij. Van Vlissingen pakte het groots aan. 
Met zijn Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij 
(ASM) opende hij lijnen op Zaandam, Harlingen en 
Kampen en een sleepdienst in Den Helder. 
Hij begon de eerste overzeese stoomvaartlijn van 
Nederland: Amsterdam-Hamburg. Voor deze 
nieuwigheid moest hij investeerders vinden, en 

Overzicht van het Werkspoorterrein in 1916.
UIT HET GEDENKBOEK TER GELEGENHEID  
VAN HET 25-JARIG BESTAAN (1916)

Paul van Vlissingen  
senior stortte zich 

met overgave in 
nieuwe avonturen. 

Schilderij door 
Jacobus van 

Koningsveld uit 1855.
AMSTERDAM 
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concurreren. Zijn grote voorbeeld was Groot-
Brittannië waar handel en industrie met elkaar 
in balans waren. Wat zou handelshaven Liverpool 
zijn zonder de industrie in de Midlands? Hij richtte 
zich in felle brochures tot regering en overheden. 
‘Wanneer ontwaken wij uit onze doodelijke slaap!’ 
De Fabriek op Oostenburg was een vaste bezoek-
plaats voor het stadsbestuur als hoogwaardigheids-
bekleders of buitenlandse delegaties Amsterdam 
aandeden. Zoals in 1862, toen een Japanse delegatie 
de stad bezocht. Attent had de directie fotograaf 
Pieter Oosterhuis gevraagd het bedrijf en een aan-
tal producten te fotograferen zodat de Japanners bij 
terugkeer een fotoalbum als aide memoire hadden. 
Dat kon immers opdrachten opleveren en opdrach-
ten waren nodig, want eind jaren zestig had het 
bedrijf het moeilijk. Met name Britse concurrentie 
kwam bij de openbare inschrijvingen voor grote 
werken telkens weer als voordeligste uit de bus. 

Drijvend droogdok
Begin jaren vijftig droeg Paul het stokje over aan 
zijn zoon, Paul C. van Vlissingen. Onder leiding van 
zijn zoon, de ‘oude’ Bram van Heel en diens twee 
zonen werden de projecten steeds groter: het eerste 
ijzeren drijvende droogdok ter wereld, bestemd 
voor Batavia; schroefstoomboten voor Belgische 
en Egyptische reders; de ijzerconstructie van het 
Paleis voor Volksvlijt.
Groot was de vreugde toen de Fabriek erin slaagde 
de levering van de stalen bovenbouw voor de spoor-
brug over het Hollands Diep bij Moerdijk in de 

en ging hij op zoek naar andere mogelijkheden. 
Wat kun je nog meer doen met een stoommachine? 
Suikerplantages in Suriname en Nederlands-Indië 
bleken een willige markt voor suikerpannen, en 
toen de stoomtrein zijn intrede deed werd er een 
hele serie ‘stoomslepers’ in de Fabriek gebouwd. 
De grootste uitdaging in de jaren veertig was het 
bouwen van ijzeren stoomschepen. Van Vlissingen 
bouwde daarvoor een eigen scheepswerf, en een 
paar jaar later liepen daar de eerste ijzeren schroef-
stoomschepen van Nederland van stapel.

Standbeelden
Paul van Vlissingen liet zich kennen als een bevlo-
gen maar wispelturige ondernemer die zich niet 
de tijd gunde om te focussen en overal instapte. 
Toen een Zeeuws comité een standbeeld wilde laten 
gieten van Michiel de Ruyter liet Van Vlissingen 
zich ook die kans om iets nieuws te doen niet 
ontnemen. De schepping van beeldhouwer Louis 
Royer werd door de gieters van de fabriek uit één 
stuk gegoten en in 1843 in Vlissingen onthuld. Al 
snel volgde het beeld van Willem van Oranje voor 
het Plein in Den Haag. 
Toch had Van Vlissingen wel degelijk een visie. Hij 
ergerde zich aan de Nederlandse liberale regerin-
gen die voortdurend de handel de hand boven het 
hoofd hielden en de industrie achterstelden. Hij 
was tegen ongebreidelde vrijhandel en vóór het 
heffen van invoerbelastingen, die nodig waren om 
de ontluikende industrie zich te laten ontwikkelen. 
Als die sterk genoeg was, kon die met de Engelse 

Het stadsbestuur 
kwam regelmatig langs 
met hoogwaardigheids-
bekleders of buitenlandse 
delegaties, hier van 
Zuid-Afrikaanse  
ingenieurs in maart 1930. 
STADS ARCHIEF  
AMSTERDAM
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monden bedreigde, de gezinnen van 1300 arbeiders, 
allemaal afhankelijk van de Fabriek. ‘Van Vlissingen’ 
was ‘too big to fail’, vond ook het stadsbestuur. Met 
name wethouder A.C. Wertheim spande zich in voor 
een doorstart. Dat lukte: als Kon. Fabriek voor Stoom- 
en andere Werktuigen – zonder de namen van de 
stichters Van Vlissingen en Dudok van Heel, en met 
een nieuwe directie. 
Paul C. Van Vlissingen en Dudok van Heel traden 
terug. Beiden waren ook persoonlijk aansprakelijk. 
Van Heel trok zich terug in het Gooi. Paul emigreerde 
met zijn gezin naar de Verenigde Staten om op de 
prairies van Minnesota een graanboerderij te begin-
nen. Een keihard pioniersbestaan voor de man die in 
Amsterdam tot de rijksten van het land had behoord. 
Het avontuur mislukte en hij eindigde zijn loopbaan 
als suppoost in het Stedelijk Museum (het huidige 
Frans Halsmuseum) in Haarlem, waar hij in 1906 
overleed. 

Stork
Vanaf 1891 werd de fabriek na weer een dreigend fail-
lissement voortgezet met hulp van de machinefabriek 
Stork, als ‘Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en 
Spoorwegmaterieel’, kortweg ‘Werkspoor’. Rond 1900 
bouwde architect Van Gendt drie enorme werkhallen 
voor de productie van treinstellen, locomotieven en 
scheepsmotoren. Op Oostenburg werden daarna ook 
automobielen, radarinstallaties en ultracentrifuges 
gebouwd. 
In 1989 werd Stork-Werkspoor-Diesel overgenomen 
door het Finse concern Wärtsila; tien jaar later vertrok 
het bedrijf definitief van het Oostenburgereiland. De 
buurt verzette zich daarna met succes tegen sloop-
plannen; sinds 2001 is een groot deel van het complex 
een rijksmonument  

DIT ARTIKEL IS GEBASEERD OP PETER SIGMONDS BOEK PAUL 
VAN VLISSINGEN & ZOON. ONDERNEMERS IN STOOM (2021).

wacht te slepen. Een megaklus. De directie moest 
in Den Haag uitleg komen geven aan de minister. 
De ingenieurs van het bedrijf bleken een nieuwe 
methode ontwikkeld te hebben om de brugdelen op 
de steunberen te plaatsen. 
Nadat het ijzerwerk (6,5 miljoen kilo) in 
Amsterdam in de eigen pletterij tot plaatstaal was 
verwerkt, werden de brugdelen stuk voor stuk bij 
het Hollands Diep in elkaar gezet. Daarvoor werd 
een klein dorp voor de werklieden gebouwd. Met 
lichters werden de brugdelen vervolgens één voor 
één bij hoog water tussen de steunberen geva-
ren waarna ze bij afgaand tij op hun plek konden 
zakken. Een vernieuwende en kostenbesparende 
aanpak. Eind 1871 was de langste overbrugging van 
Europa gereed. De opdracht was tot een goed einde 
gebracht – maar de fabriek was failliet! 

Too big to fail
Er is veel gespeculeerd hoe dit kon gebeuren. Een 
samenspel van omstandigheden ligt voor de hand. 
Door de brand in Amsterdam en de snelle herbouw 
was de liquiditeit al gevaarlijk laag. In 1870 brak bo-
vendien de Frans-Duitse oorlog uit. Cruciale kennis 
verdween uit de Fabriek toen een aantal werklieden 
werd gemobiliseerd. Vertragingen traden op; bij de 
bouw van het schip Stella voor de KNSM betekende 
dat dat enkele voorschotten niet werden uitbetaald. 
Een andere tegenslag was dat de suikerfabriek 
bij Halfweg, waaraan een stoominstallatie was gele-
verd, niet solvabel bleek. 
Een ramp dreigde. Banken waren er nog nauwe-
lijks, wel 433 particuliere aandeelhouders: het 
overgrote deel van de Amsterdamse grachtengordel 
met namen als Wickeford, Insinger, Van Lennep 
of Van Loon – veelal meerdere familieleden. Van 
de Van Eeghens hadden liefst vijftien familieleden 
aandelen in de Fabriek. 
Maar veel erger was dat een faillissement 6000 

De brand van januari 
1867 veroorzaakte een 

enorme ravage. 
STADSARCHIEF 
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DOOR FONS BAEDE

Magazijn 
voor oosterse 

schatten
Van de rijke VOC-geschiedenis op het eiland 
Oostenburg resten ons nog twee gebouwen. 

Het Nieuwe Magazijn uit 1720, nu bekend 
als Pakhuis Oostenburg, wordt gebouwd als 
de succesvolle VOC zijn overvloed aan dure 

waren niet meer kwijt kan.16
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Rond 1660 krijgt de VOC het net aangeplempte 
eiland Oostenburg toegewezen. Daar wordt een 
stedenbouwkundig complex van vijf kleine eilanden 
aangelegd, waarop verschillende voor de Compagnie 
essentiële functies worden ondergebracht. In 1663 
al loopt het eerste schip van de hellingen van de 
nieuwe Compagnieswerf. Een jaar later is ook het 
immense Oost-Indisch Zeemagazijn van stadsbouw-
meester Daniel Stalpaert gereed: 215 meter lang en 
25 meter diep, vier verdiepingen hoog.
In de tweede helft van de 17de eeuw breidt de VOC 
haar belangen in Azië enorm uit. De aanvoer van 
handelswaar is zo groot dat rond 1700 zelfs het 
grote Zeemagazijn te klein wordt. Aan de vergade-
ring van de Heren Zeventien op 27 september 1719 
in Amsterdam melden de Heren Gecommitteerden 
van de Kamer van Amsterdam dat ze ‘door de re-
touren, die ’s jaarlijks vermeerderde’ genoodzaakt 
zijn pakhuizen te huren, tegen zeer hoge kosten 
en met het risico van schade ‘door brand off ander 
onverhoopt toeval’. 
Ze krijgen toestemming om op een terrein vlak bij 
het grote Zeemagazijn meer magazijnen te bouwen. 
Het ontwerp is bijzonder. Vier langgerekte pakhui-
zen twee aan twee naast elkaar, met een flinke open 
ruimte daartussen. Aan de uiteinden zijn de pakhui-
zen met elkaar verbonden. Zo ontstaat een vierkant 

blok met een open binnenplaats. De totale kosten 
worden geschat op 100.000 gulden. 
Na toestemming gaat de Kamer Amsterdam 
voortvarend aan het werk. Zes maanden later, op 
18 april 1720, wordt de eerste steen voor de pak-
huizen gelegd door vier jonge zonen van bewind-
hebbers van de VOC. Vermoedelijk krijgt ieder van 
de vier kinderen een zilveren troffel ter herinne-
ring. De eerste steen is niet bewaard gebleven, 
maar wel een van die vier troffels, op naam van 
de achtjarige Dirck Sautijn, nu in bruikleen bij het 
Amsterdam Museum. 
Het opschrift luidt: ‘Dirck Sautijn heeft ge-
leyt de eerste steen aant Nieuwe Magazijn 
van de Oostindise Compagni opt oost ent van 
Oostenburg op Donderdag den 18e April 1720.’ 
Wie de bouwmeester van het Nieuwe Magazijn 
is, is niet zeker. Genoemd wordt Joost Borsman, 
die van 1707 tot 1722 Stadsmeestermetselaar van 
Amsterdam was. 

Ongelofelijk dikke muren
De oudste afbeelding van het Nieuwe Magazijn is 
van 1723, in het merkwaardige boek ’s Waerelts 
Koopslot, of de Amsterdamse Beurs, een lang dicht-
werk van Roelant van Leuven met beschrijvingen 
en prenten van Amsterdamse gebouwen. De 

Een zilveren troffel herinnert 
aan het leggen van de eerste 
steen op 18 april 1720, door vier 
zonen van VOC-bewindhebbers. 
Deze draagt de naam van 
de achtjarige Dirck Sautijn. 
AMSTERDAM MUSEUM

De oudste afbeel-
ding van het Nieuwe 
Magazijn uit 1723, 
drie jaar na het leggen 
van de eerste steen.
RIJKSMUSEUM 
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op de werf Oostenburg. Na 1780 gaat de Compagnie 
echter snel achteruit. Moeilijkheden in Azië en het 
uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog in 1780 lei-
den tot grote financiële problemen. Dankzij steun 
van de Staten-Generaal weet de Compagnie het 
nog een aantal jaren vol te houden. In 1790 werken 
er nog altijd 1200 mensen op de werf en in dat jaar 
lopen er nog zes schepen van de grootste categorie 
van de Oostenburgse helling. Maar in 1796 wordt de 
vrijwel failliete Compagnie genationaliseerd, om in 
1804 definitief te stoppen. 
Na het herstel van de onafhankelijkheid komt 
het Magazijn in 1817 in handen van de Marine, 
die het verhuurt aan de in 1818 opgerichte 
Pakhuismeesteren van de Thee, een bedrijf van 
theemakelaars en pakhuismeesters dat zich be-
schouwt als de erfgenaam van de VOC. De Marine 
neemt het in 1822 terug in eigen beheer en richt 
het met het voormalige Spekhuis in als Victualie 
Magazijn: het Groot Magazijn van Levensmiddelen 
van de Koninklijke Marine.
In hetzelfde jaar stort het oudere Oost-Indisch 
Zeemagazijn in, een gevolg van verwaarlozing en 
overbelasting door graanopslag. De ramp maakt 
enorme indruk. Voor veel Nederlanders is de 
instorting symbolisch voor de teloorgang van de 
glorie van de oude republiek. De dichter Cornelis 
Loots heeft in 1821 al weemoedige regels geschre-
ven over de opslag van graan in het Zeemagazijn, 
waar altijd de ‘overvloed der schatten van het 
Oosten’ lag: ‘Der specerijen geur woei mijne 
vensters uit: Nu torsch ik ’t vloeiend graan om ’t 
angstig volk te troosten.’ Talrijke prenten zijn er 
getekend van het ingestorte gebouw, dat pas vier 
jaar later voor afbraak wordt verkocht.

Werkspoor
Kort daarna krijgt het VOC-terrein een nieuwe, 
moderne bestemming. In 1827 huurt Paul van 
Vlissingen het oude Rookhuis aan de overkant van 
de Wittenburgervaart. Van Vlissingen is een pionier 

macht van de VOC, die ‘over Koningen en Vorsten 
voert gezag’, is volgens de schrijver af te lezen aan 
de ‘paleizen’ van de Compagnie. Hij rijmelt:

... zoekt gy van de Magt waarvan ik sprak beywzen,
Welaan, bezie met ernst dan Compagnies Paleyzen,
’t Zy daar het Arsenaal zoo Vorstelijk zich verheft,
En spiegelt in het Y, of dat gy het beseft
Aan ’t Swaare Pakhuis, korts daar by eerst trots 
gebouwen,
Of ’t Huis zelfs, daar de Magt en Raad in werd ge-
houwen (... enz.)

Met het Arsenaal doelt Van Leuven op het grote 
Oost-Indisch Magazijn op Oostenburg; het Huis 
waar ‘de Magt en Raad’ bijeenkomt is het hoofd-
kwartier van de Compagnie in het voormalige 
Bushuis aan de Kloveniersburgwal. Als toelich-
ting op ’t Swaare Pakhuis voeg hij toe: ‘In ’t jaar 
1720 bouwde de Oost Indische Compagnie kort 
bij het gemelde Magazyn op Oostenburg, een zeer 
treffelijk Pakhuis van ongelovelyke dikke muuren, 
bekwaam eeuwen te staan.’ Het Swaare Pakhuis 
heeft inderdaad muren van zo’n 60-70 cm dikte. 
Het Nieuwe Magazijn wordt gebruikt voor de 
opslag van een oneindige variëteit aan producten. 
Er liggen drogerijen, koffie, suiker en katoenen 
garens; metalen, waaronder zink en tin en de tin-
lood legering die speauter wordt genoemd, en op 
de open binnenplaats ligt verfhout waarvan in het 
Rasphuis kleurstoffen worden gemaakt. Verder is 
er salpeter, voor buskruit – ‘Salpeterhuis’ is een 
van de vele namen die het Nieuwe Magazijn in de 
loop der tijd zou krijgen. In 1740 wordt naast het 
Magazijn een loods voor spek en vlees gebouwd, het 
Spekhuis, en in 1777 nog een loods voor het opber-
gen van masten.

Ingestort
De VOC floreert gedurende de eerste helft van de 
18de eeuw. Rond 1750 werken er zo’n 1400 mensen 

Maquette van de 
VOC-werf op het 
Oostenburg vanaf de 
IJ-zijde. Links achter 
het immense Oost-
Indisch Zeemagazijn 
is het Nieuwe 
Magazijn te zien. 
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Het middendeel wordt aan beide zijden weer 
dichtgezet, nu met glazen gevels, en er worden 
doorlopende vloeren in het middenstuk aan-
gebracht. Er is zo weinig dat nog herinnert aan 
het oorspronkelijke Nieuwe Magazijn, dat de 
schrijfster van het boek Die Alten Lagerhäuser 
Amsterdams in 1954 meent dat het afgebroken is: 
‘Heute steht er nicht mehr.’ 
In de kelders van het FDO-gebouw wordt gewerkt 
aan onderzoek en ontwikkeling van ultracentri-
fuges voor de verrijking van natuurlijk uranium. 
Hier werkt tussen 1972 en 1976 ook de onlangs 
overleden Pakistaan dr. Abdul Qadir Khan. Hij 
zal later de geheimen van de ultracentrifuges 
stelen en meenemen naar Pakistan, waar hij 
wordt beschouwd als de vader van de Pakistaanse 
atoombom.
In de jaren negentig besluit Stork-Werkspoor 
het gebouw af te stoten. Het wordt in 1996 aan 
drie projectontwikkelaars verkocht en krijgt een 
woonbestemming. De middendelen worden 
opnieuw dichtgezet met glazen gevels; de binnen-
ruimte weer geopend en gedekt met een glazen 
kap. De zolders zijn verwijderd en vervangen door 
dakappartementen. Het gebouw bestaat nu uit 68 
appartementen, alle in 1997 ondergebracht in de 
Vereniging van Eigenaren Pakhuis Oostenburg 

FONS BAEDE IS BEWONER VAN HET PAKHUIS EN 
SCHREEF TER ERE VAN HET 300-JARIG BESTAAN IN 2020 
EEN GESCHIEDENIS VAN HET GEBOUW.

in de stoomvaart en ijzeren schepen; in 1828 richt 
hij met zijn compagnon Bram Dudok van Heel De 
Fabriek voor Stoom- en andere Werktuigen Paul 
van Vlissingen & Dudok van Heel op, ook wel ‘De 
Fabriek met de Lange Naam’ genoemd. De fabriek 
groeit snel uit tot de grootste machinefabriek van 
Nederland. 
In 1847 stichten Van Vlissingen en Dudok van Heel 
een aparte dochteronderneming om machines te 
bouwen voor suikerproductie in de koloniën. Voor 
75.000 gulden kopen ze van de Marine de overgeble-
ven gebouwen van de VOC, het Nieuwe Magazijn en 
het Spekhuis. In 1850 is het complex gereed en kan 
men beginnen met de bouw van de suikermachines.
De verbindende delen van het Nieuwe Magazijn 
worden verwijderd, zodat er twee gescheiden ge-
bouwen overblijven met een open ruimte ertussen. 
De oude vensters worden vervangen door gietij-
zeren ramen uit Engeland. De muren tussen de 
dubbele pakhuizen worden gesloopt en vervangen 
door balken en gietijzeren kolommen, aanpassingen 
die in het huidige gebouw nog goed zichtbaar zijn. 
In 1891 wordt het bedrijf ‘gereconstrueerd’ als 
de ‘Nederlandse Fabriek van Werktuigen en 
Spoorwegmaterieel’, kortweg ‘Werkspoor’. Het 
Nieuwe Magazijn wordt de ‘Kleine Stelplaats’ van 
Werkspoor. 

Pakistaanse atoombom
In 1950 vestigt het Laboratorium voor Fysisch 
Dynamisch Onderzoek (FDO) zich in het gebouw. 

De instorting van 
het Oost-Indisch 
Zeemagazijn in 1822 
wordt beschouwd 
als symbool voor 
het einde van 
de glorie van de 
oude Republiek. 
Rechtsachter is het 
Nieuwe Magazijn 
te zien. Aquarel van 
Cornelis de Kruyff .
STADSARCHIEF 
AMSTERDAM
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DOOR PETER DE BROCK

Sedney Sumter in 1971
FOTO JOOST EVERS/ANEFO/NATIONAAL ARCHIEF

December 1971
vrijdag 3 Onder grote be-
langstelling van de pers sluit 
wethouder Han Lammers 
in het stadhuis het huwe-
lijk tussen schrijver Harry 
Mulisch (44) en tekenares 
Sjoerdje Woudenberg (24). 
dinsdag 7 In de 
Staatsliedenbuurt trekken 
de 165 leerlingen van de 
Prinsesse-mavo met bezems 
de wijk in. Bewoners reage-
ren enthousiast op deze actie 
tegen zwerfvuil.
woensdag 8 De politie betrapt 
op de Keizersgracht twee 
Spanjaarden bij de diefstal 
van een jas en een paraplu uit 
een geparkeerde auto. 
vrijdag 10 Met de arres-
tatie van 31 jongeren uit 

Amsterdam West denkt de 
politie honderden diefstallen 
van bromfietsen, autokraken 
en kleine inbraken te hebben 
opgelost. In een sloot langs 
de Haarlemmerweg worden 
meer dan zestig gedumpte 
bromfietsen opgedregd, 
die gestolen waren voor 
onderdelen.
maandag 13 Adjunct-
directeur J. Allema van 
de GGD bevestigt dat de 
zesjarige Jacqueline Timpen 
zaterdag overleden is aan 
hersenvliesontsteking. Ook 
een vrouw en haar klein-
dochter zouden besmet 
zijn, maar maken het goed. 
Onrust is dan ook niet nodig, 
aldus de GGD.

vrijdag 17 Zwavelzuurfabriek 
Ketjen in Amsterdam Noord 
krijgt volgens Het Parool 
waarschijnlijk voor 1 januari 
alsnog een hinderwetver-
gunning, na belofte om de 
uitstoot van gebruikte zwavel 
in de lucht terug te brengen.
zaterdag 18 Bij de Papenbrug 
richt een Spaanse autokraker 
zijn geladen pistool op twee 
agenten in burger, die hem 
op heterdaad hebben betrapt 
op het Beursplein. Het wa-
pen hapert. 
woensdag 22 De gemeente-
raad stemt, met 24 stemmen 
voor en 15 tegen, in met 
verlenging van de proef van 
wekelijkse koopavonden op 
donderdagen tot eind 1973.

donderdag 23 Bij een 
nachtelijke inbraak bij de 
Vreemdelingendienst blijken 
45 stempels en honderd 
blanco formulieren te zijn 
gestolen. Hiermee kunnen 
verblijfsvergunningen wor-
den aangemaakt.
vrijdag 24 ‘Ik heb nooit 
geweten dat de wereld zo 
groot was,’ aldus een van de 
bewoners van het Flevohuis, 
het nieuwe bejaardentehuis 
bij de Schellingwouderbrug. 
De vierhonderd bewoners, 
deze maand overgekomen 
vanuit het gedateerde bejaar-
dentehuis aan de Roeters-
straat, genieten volop. ‘Het 
lijkt wel het Hilton,’ oordeelt 
mevrouw Ypma (84).  

ZATERDAG 11 DECEMBER
VOETBALTALENT SEDNEY SUMTER ONDERVINDT  
DISCRIMINATIE
Sedney Sumter wordt beschouwd als het grootste talent van de Amsterdamse 
voetbalclub Blauw Wit. Trainer Jany van der Veen vergelijkt hem zelfs voorzichtig met 
Johan Cruijff. Maar hij vindt dat het spel van zijn negentienjarige speler, in 1962 vanuit 
Suriname naar Nederland gekomen, ‘ongunstig’ wordt beïnvloed door discriminerende 
opmerkingen op en langs de voetbalvelden. ‘Ik lijd er niet onder,’ reageert Sumter op 11 
december in Het Parool. ‘Het is iets waar je aan gewend raakt.’ 
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Fotocredit

ZONDAG 8 DECEMBER
BURGEMEESTER SLUIT DE MAZZO 
Bij een grote politieactie in de Mazzo in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 december 
worden bij bezoekers, personeel maar bovenal op de dansvloer driehonderd xtc-pillen en 
dertig wikkels cocaïne en speed aangetroffen. Zeven drugsdealers worden gearresteerd, 
en er wordt tegen zeventien bezoekers proces verbaal opgemaakt. De inval komt na de 
aankondiging van de gemeente om harder op te gaan treden tegen clubs waar xtc en 
andere chemische drugs worden gebruikt. Personeelslid Jay Kloeth is de dealers ook 
liever kwijt: ‘Het leek hier soms wel een drugssupermarkt.’

December 1996
maandag 2 De twee jaar 
geleden aangebrachte kuilen 
in de trambaan, zogenaam-
de speedbreakers die auto’s 
moeten weren en taxi’s 
dwingen tot langzamer rij-
den, blijken niet te werken en 
te leiden tot ongelukken.
dinsdag 3 Onder grote 
mediabelangstelling start in 
het gerechtsgebouw aan de 
Parnassusweg het strafpro-
ces tegen de 42-jarige van 
drugshandel verdachte Johan 
V., alias De Hakkelaar.
donderdag 5 De kink-
hoestepidemie heeft nu ook 
de Amsterdamse kinder-
dagverblijven bereikt. 
Volgens de GG & GD is de 
ziekte vervelend, maar bij 

gevaccineerde kinderen die 
verder niets mankeren niet 
levensbedreigend. 
vrijdag 6 De Amsterdamse 
politie werkt aan een remi-
gratieplan voor criminele 
Marokkaanse illegalen. Men 
hoopt dat vooral jonge illega-
len, die nog maar kort in het 
criminele circuit zitten, kie-
zen voor vrijwillige terugkeer 
naar Marokko. 
maandag 9 Het aanbod op 
de steeds slechter bezoch-
te Albert Cuypmarkt moet 
gevarieerder en de organi-
satie professioneler, stelt het 
Economisch Instituut voor het 
Midden- en Kleinbedrijf: ‘De 
markt kan niet blijven teren 
op de roem uit het verleden.’

woensdag 11 De politie gaat 
extra agenten inzetten op het 
Rembrandtplein, op verzoek 
van de ondernemersvereni-
ging die in het toegenomen 
uitgaansgeweld een bedrei-
ging ziet voor de goede naam 
van het plein.
zondag 15 Ruim 700 bewo-
ners van de Kinkerstraat 
worden geëvacueerd voor 
de ontmanteling van een 
vliegtuigbom, in de nacht 
van 13 augustus 1940 afge-
worpen door een Engelse 
bommenwerper. 
maandag 16 Koningin 
Beatrix vangt in het Paleis 
op de Dam genodigden 
op van de opening van de 
prestigieuze Catherina de 

Grote-tentoonstelling in 
de Nieuwe Kerk, als die 
moet worden ontruimd na 
een bommelding. Er wordt 
geen bom aangetroffen, tot 
opluchting van de direc-
tieleden van de Hermitage 
uit Sint Petersburg, die 
veel kostbaarheden hebben 
uitgeleend. 
dinsdag 24 De proef met 
een openbaar toilet in het 
Westerpark is mislukt. De 
portocabine waar ook snacks 
werden verkocht heeft geen 
moment voldaan: de elektri-
citeitsvoorziening haperde, 
de waterleidingen waren niet 
op hun taak berekend en de 
kiosk was een geliefd doelwit 
voor inbrekers. 

Club Mazzo was tussen 1980 en 2004 een experimentele discotheek aan de Rozengracht.
COLLECTIE MAZZO
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De bitterzoete 
geur van 

geteerd touw



Het Waalseiland ligt achter het huidige Scheep-
vaarthuis en is in 1634 aangeplempt. De kant aan 
het IJ werd Buitenkant genoemd en heet vanaf 1879 
de Prins Hendrikkade. De zijde aan de stad heet nog 
altijd Binnenkant. Het Waalseiland moest een rustige 
plek worden voor de gegoede burgerij, in tegen-
stelling tot de Lastage of de Oostelijke Eilanden. 
Aanvankelijk was er dus geen ruimte voor pakhuizen, 
werkplaatsen of werven. 
In de 19de eeuw veranderde dat. In 1832 werd de 
Oosterdoksdijk aangelegd en het Oosterdok als 
binnenhaven gevormd. In het Oosterdok meerden 
transportschepen aan, op de steigers en kades wer-
den ladingen opgetast van kisten, kratten en tonnen. 
In de buurt vestigden zich rederijen, expeditiekan-
toren, beurtvaarders, vracht- en pakketdiensten 
en toeleveringsbedrijven. Er zaten naaiateliers, een 
sigarenwinkel en kroegen. 
Het Waalseiland was dus een voor de hand liggende 
plek voor de vestiging van een verkoopmagazijn van 
touwslagerij G. van der Lee uit Oudewater, opgericht 
in 1545 en het oudste familiebedrijf van Nederland 
tot het in 2013 werd overgenomen. Vanaf begin 
20ste eeuw had Van der Lee een depot aan de Prins 
Hendrikkade, sinds 1921 op nummer 127. In 1926 
kreeg mijn grootvader Herman van Doornen, voor-
heen boekhouder bij Van der Lee in Oudewater, er de 
dagelijkse leiding. 

Niet representatief
In 1932 richtte directeur Gijsbert van der Lee N.V. 
De Hollandsche Compagnie op, samen met onder-
nemers van de NDSM en de SHV. Directeur werd 
F.H. van Peski. De Compagnie trok niet in bij Prins 
Hendrikkade 127. Bedrijfstechnisch was dat een 
ideaal pand, met een gelijkvloerse ingang, zolders 
van voor naar achteren en behalve de hijsbalk aan de 
voorkant ook hijsgelegenheid via een hijsluik binnen 
in het pand. Maar de kantoorruimte op nummer 127 
was niet representatief, vond Van Peski. 
De Hollandsche Compagnie vestigde zich daarom 
op Prins Hendrikkade 147, een oorspronkelijk 17de-
eeuws pand dat in 1911, waarschijnlijk na een brand, 
was verbouwd naar ontwerp van de architect Harry 

Elte. De gestucte façade met schijnvoegen is met 
enige goede wil art deco te noemen. 
Het gebouw was niet bijzonder geschikt voor inten-
sief gebruik als bedrijfspand. Op de bel-etage had 
het kantoorruimten in voor- en achterhuis, maar 
de bedrijfsruimte in de kelder was krap. Van Peski 
betrok met zijn vrouw de woning op de tweede 
etage en Herman van Doornen kwam er op kantoor 
te werken. Als gevolg van een zakelijk conflict werd 
de Hollandsche Compagnie in 1938 opgedeeld. Met 
Van Peski als directeur verhuisde de firma naar Prins 
Hendrikkade 129, een monumentaal pand uit de 18de 
eeuw met stucwerk en marmeren gangen. Van Peski 
ging zelf op nummer 170 wonen. 
Sinds de jaren dertig werkte Touwfabriek van der Lee 
samen met een gelijksoortig bedrijf uit Gorinchem, 
de N.V. Staaldraadkabel- en Herculestouwfabriek v/h 
Den Haan, een firma die zich had gespecialiseerd in 
het vervaardigen van staalkabels. Het verkoopkan-
toor bleef gevestigd op Prins Hendrikkade 147, vanaf 
1938 onder de naam Van der Lee & Den Haan N.V.

Het lelijkste pandje van de kade
Tussen de zwart geteerde bakstenen gevels aan de 
kade valt de witgepleisterde gevel van 147 op, vooral 
door de twee halfronde ´bobbels’, als gevelbekroning 
uniek. De familie Van Doornen sprak gekscherend 
over ‘het lelijkste pandje van de PH-kade’. Nummer 
147 heeft geen dwarsgeplaatste bordestrap, maar 
een stel treden en een portiek, en geen verhoogd 
zadeldak met pakzolders, maar een plat dak. 
Behalve de voorgevel week ook het gebruik van de 
verdiepingen in het pand af. Traditioneel lag in pan-
den aan de kade de opslag op de bovenste verdiepin-
gen en werd op de bel-etage gewoond. Op nummer 
147 was de indeling omgekeerd. Op twee hoog was 
de woning, op één hoog lagen de voorraden touw en 
staaldraad, op de bel-etage werd kantoor gehouden. 
In de kelder was de werkplaats voor de tuigers, die 
de tuigage van een schip maakten en herstelden, en 
het schiemanswerk dat onder andere onderhoud en 
verbindingen van het touw verzorgde.
Herman van Doornen, inmiddels benoemd tot 
directeur, ging hier met zijn vrouw en twee kinderen 
wonen. Aan de voorkant was de woonkamer, met 
gravures van zijn geboorteplaats Oudewater aan de 
wand. De ramen gaven een weids uitzicht over het 
Oosterdok waar beurtschepen en stoomslepertjes af 

Op het Waalseiland huisde vanaf begin 20ste eeuw 
een verkoopkantoor in touw en staaldraad. Trossen 
touw, haspels staaldraad en lossende vrachtwagens 

versperden de stoep voor firma Van der Lee. 

DOOR CAROLUS VAN DOORNEN

Splitser Willem Meijer komt uit de kelder van Prins Hendrikkade 147. 
COLLECTIE CAROLUS VAN DOORNEN
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kroost wel veilig over straat? Er zwalkten dronken 
zeelui, door opgeschoten knapen nageroepen: ‘Hou 
je roer recht!’ Naast de brug bij de Kalkmarkt lagen 
spiritusdrinkers. 
Op kantoor werkte behalve Herman van Doornen 
sinds 1955 ook zijn zoon Johan van Doornen als on-
derdirecteur. ‘In de kelder had je Piet en Willem,’ her-
innerde Johan  zich in 1989. ‘Ras-Amsterdammers, 
die “ome” genoemd werden.’ Piet Meur was geboren 
op Het Klooster, een stel nauwe steegjes bij de 
Kalverstraat. ‘Piet was de magazijnmeester, een oude 
knorrepot. Tegen de chauffeurs van de touwfabriek 
uit Oudewater jende hij: “Weet je wat je voor mijn 
ben? Voor mijn ben je een boer.” Alles buiten de 
Singelgracht was boer.’ Zelf woonde Meur op de 
Marathonweg.
Splitser Willem Meijer woonde op de Binnenkant. 
‘Die was aardig. Voorop de transportfiets bracht hij 
mij naar school,’ vertelt dochter Dorine van Doornen. 
‘In een rieten mand, met een dekzeil erover als het 
regende.’
Onderop de gevel van nummer 147 stond te lezen: 
‘Touw / Staaldraad / Touwfabriek G. van der Lee 
N.V. Oudewater / N.V. Voorheen J.C. Den Haan 
Gorinchem’. Er werd gewoon stevig gewerkt, vond 
men toen, maar in hedendaagse ogen werden de his-
torische panden uitgewoond. De stoep sprak boekde-
len. Die was smerig van vet en olie. Menige tegel was 
gebroken, aan diggels gesmeten bij het lossen van 

en aan voeren. In de opkamer had een oude scheep-
jesklok zijn plek, een Amsterdams staand horloge 
met heen en weer wiegende scheepjes en deinende 
golfjes. Aan de achterkant bood het slaapkamerraam 
een doorkijkje op de Montelbaanstoren. Het hele 
pand was doortrokken van de bitterzoete geur van 
geteerd touw, die zich ook in de kleding van de bewo-
ners had genesteld. 

Dronken zeelui
Vanuit de stad gezien was de buurt een levendige 
maar ruwe uithoek. Op het Waalseiland woonden 
weinig gezinnen met kinderen. De havenbuurt 
had geen goede naam. Als de kinderen van de Van 
Doornens voor een verjaarspartijtje klasgenootjes 
uitnodigden, belden de moeders bezorgd op: kon hun 

Van der Lee 
handelde in touw en 
staaldraad.
COLLECTIE CAROLUS 
VAN DOORNEN

Prins Hendrikkade 147-149 in 1955.
STADSARCHIEF AMSTERDAM

COLLECTIE CAROLUS 
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24
O

N
S 

AM
ST

ER
D

AM
  D

EC
EM

BE
R 

20
21

 -
 JA

N
U

A
RI

 2
02

2 
 



Als de vrachtwagen met aanhanger uit Oudewater 
achteruit moest insteken werd het verkeer op de kade 
stil gelegd. Oom agent verscheen, maar toonde begrip. 
De stoep was laad- en losplaats en soms in gebruik 
voor opslag van voorraden, ’s nachts met een aange-
sjord zeildoek overdekt. Ruimtegebrek noodzaakte het 
bedrijf elders in de buurt magazijnruimtes te huren, op 
een gegeven moment zelfs een binnenvaartschip in het 
Oosterdok. De zaak zat ‘versnipperd’, volgens Johan 
van Doornen. ‘Maar dat went, zoals je went aan een 
kromme trapper van je fiets.’

Sloterdijk
In de jaren vijftig begon de bouw van de IJ-tunnel. De 
Prins Hendrikkade zou als een van de brede toevoer-
wegen gaan dienen. Bovendien verplaatste de haven 
zich westwaarts. Lang koesterde de zaak nog de 
hoop in de buurt te kunnen blijven – ‘Omdat hij hier 
hoorde,’ zei Johan van Doornen. Maar verhuizen werd 
onvermijdelijk. 
In de zomer van 1969 verliet het bedrijf het 
Waalseiland voor een industrieterrein bij Sloterdijk. 
Na bedrijfsfusies (onder meer met de Hollandsche 
Compagnie) omgedoopt tot Staalkabel B.V. betrok de 
firma aan Turbinestraat 17-19 een grote rechthoekige 
fabriekshal met inrijpoort en eigen voorterrein. Een op-
geschilderd scheepsanker sierde een bloemenperkje. 
Na het vertrek van de zaak bleef het echtpaar van 
Doornen in het pand wonen. Een van de twee kort na 
de oorlog geboren zoons woont er met vrouw en kat-
ten nog altijd: op een jaar na driekwart eeuw 

CAROLUS VAN DOORNEN IS KUNSTHISTORICUS EN 
KLEINZOON VAN HERMAN VAN DOORNEN.

zwaar ijzerwerk of vermorzeld door het wentelen van 
grote haspels. ‘Als je er liep werd je kleiner, de stoep 
had een kuiltje,’ zo beschreef Chris Damen, tuiger 
sinds 1964, het ingedeukte trottoir. ‘Maar op de 
blauwe stoep van nummer 129 waren we knap. Geen 
spatje! Die waren van de monumenten.’

Wolken asbest
Milieueisen waren nog onbekend. Op nummer 143 
zat de firma C.W. Todd die handelde in brandvertra-
gende coatings, geluidsisolerende ontdreuningsmat-
ten voor scheepsmotoren en asbestpakkingen om 
stoomleidingen te bekleden. Bij het lossen van de 
asbestplaten wolkten de vezels over straat. Werklui 
droegen de platen op de schouder naar binnen. Na 
afloop schuierden ze hun overalls voor de deur af. 
Op de hoek van Kalkmarkt 1 zat de firma W. Homeijer 
Jr., een lood- en zinkwerkerij die onder meer 
scheepslantaarns vervaardigde. Op de stoep stonden 
kuipen zoutzuur om zink af te bijten. Wolken zoutzuur 
stegen op, de damp sloeg in je neus. 
In het buurpand op nummer 146 zat een koffie- en 
theehandel, eerst de firma Schouten, later de firma 
Louis Koopman. De koffiebranderij zat in het ach-
terhuis. De bouwvallige schoorsteen was tegen een 
zijmuur van nummer 147 gemetseld. Er werden ook 
pinda’s gebrand. Johan van Doornen: ‘De pestilente 
lucht drong bij ons naar binnen. Het zag blauw. Mijn 
moeder liep met tranen in de ogen. Klagen bood geen 
soelaas. Toen hebben we een keer een marmeren 
tegel op de schoorsteen van de branderij gelegd. Al 
gauw sloegen de rookwalmen uit hun ramen. Later is 
Bouw- en Woningtoezicht gekomen. Gedaan was het 
met de overlast! 

De stoep was laad- en 
losplaats en zelfs in 
gebruik voor opslag van 
voorraden. Voetgangers 
moesten zigzaggen om de 
bundels touw. 
COLLECTIE CAROLUS VAN 
DOORNEN
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 De Gouden Leeuw op het IJ 
voor Amsterdam. Schilderij door 
Willem van de Velde de Jonge uit 

1686. AMSTERDAM MUSEUM

Alleen al in Amsterdam waren er in 1650 zo’n 
twintig zeeschilders actief. Maar door talent, 
innovatie en relaties wiste vader en zoon Van de 
Velde zich op sublieme wijze te onderscheiden.

Hét adres  
voor uw  
zeetje

DOOR REMMELT DAALDER

ls ze een bordje aan de gevel hadden gehad zou daar 
iets op hebben gestaan als: ‘Van de Velde & Zoon, 
voor al uw maritieme kunst’. Rond het midden van 
de 17de eeuw gold het atelier van Willem van de 
Velde de Oude en zijn zoon Willem van de Velde de 

Jonge als hét adres voor afbeeldingen met schepen, of dat nu 
een pentekening was, een schilderij of een ontwerp voor een 
wandtapijt. Hun klanten waren Europese vorsten en admira-
len, maar ook gewone burgers die een aardig ‘zeetje’ zochten 
voor hun huis. Voor hen legden de beide Willems de maritie-
me wereld van hun tijd op sublieme wijze vast. Ze verruilden 
Amsterdam in 1673 voor Engeland, maar hun beste werk 
maakten ze in de Republiek. 

Admiraal Tromp
Over de beginjaren van dit familiebedrijf in wording weten 
we weinig. Willem van de Velde de Oude was de zoon van 
een Leidse binnenschipper. Van wie hij tekenles kreeg is niet 
bekend. Uit zijn huwelijk met Judick van Leeuwen, ook uit 
Leiden, werd in 1633 een zoon geboren, Willem van de Velde 
de Jonge. De bloeiende kunstmarkt in Amsterdam lijkt de 
reden te zijn geweest om zich daar kort daarna te vestigen als 
‘scheep teyckenaer’ . Uit de vroegste periode in Amsterdam 
zijn enkele prenten bekend waarvoor Van de Velde de tekenin-
gen leverde. 

A

26
O

N
S 

AM
ST

ER
D

AM
  D

EC
EM

BE
R 

20
21

 -
 JA

N
U

A
RI

 2
02

2 
 



ZEESC
H

ILD
ERS VAN

 D
E VELD

E 



Zoals dat gaat in een familiebedrijf was de oud-
ste zoon voorbestemd om ook kunstenaar te 
worden. Tekenen leerde de jonge Willem thuis, 
in de Korte Koningsstraat. Rond 1652 verhuis-
den de Van de Veldes naar een woning vlak bij de 
Montelbaanstoren. De ouders zagen meer moge-
lijkheden voor hun getalenteerde zoon. Hij moest 
leren schilderen in olieverf, een vaardigheid die 
zijn vader niet beheerste. Bij Simon de Vlieger in 
Weesp, een van de beste zeeschilders van die tijd, 
leerde hij om te gaan met kleur en licht op het wa-
ter, iets waar zijn vader minder mee bezig was. 
Vader en zoon Van de Velde waren bepaald niet 
de enige zeeschilders die om de gunst van kunst-
kopers dongen. Alleen al in Amsterdam waren er 
in 1650 zo’n twintig zeeschilders actief. Hoe kon 
een atelier als dat van de Van de Veldes zich op die 
markt onderscheiden? 

Van de Velde de Oude had daar al een begin mee 
gemaakt met zijn virtuoze pentekeningen, eerst op 
perkament en later op doek en paneel, zogeheten 
penschilderijen. Een goede klant was bijvoorbeeld 
admiraal Cornelis Tromp, die een aantal penschil-
derijen liet maken van de verrichtingen van zijn 
vader Maerten Harpertsz Tromp, maar ook van 
zijn eigen heldendaden. 

Flodderende luchten 
Nadat de jonge Willem zijn leertijd voltooid had, 
kon het atelier zijn assortiment verbreden. Naast 
dure penschilderijen was er nu ook een minder 
arbeidsintensief en dus goedkoper product te koop: 
schilderijen in olieverf. Van de Velde de Jonge was 
bovendien vernieuwend in zijn benadering. ‘Hij had 

een schoone, doorschijnende, en vrolijke schilder-
wijze,’ schreef Jacob Campo Weyerman omstreeks 
1730 in zijn kunstenaarslexicon, ‘zijne scheepen zijn 
konstiglijk getêkent, en wonderlijk geschildert, de 
luchten flodderend, en aanlokkelijk behandelt.’ 
Relaties waren een belangrijke voorwaarde voor 
succes. Een invloedrijk familielid was een zwager 
van Willem de Oude: Jacob Agges, de man van zijn 
zuster Maertgen. Agges was commissaris van de 
Admiraliteit van Amsterdam op Vlieland, waar hij 
voor de oorlogsvloot de formaliteiten afhandelde bij 
vertrek en binnenkomst in het Vlie. Willem van de 
Velde de Oude moet regelmatig bij hem hebben ge-
logeerd en de vlootbewegingen hebben vastgelegd. 
Op Vlieland kon hij zijn penschilderijen aanbieden 
aan hoge marineofficieren. Ook zijn zoon profi-
teerde van die contacten en kreeg opdrachten voor 
scheepsportretten en schilderijen van zeeslagen.
Een goede relatie was verder Pieter Blaeu, zoon van 
de beroemde cartograaf Joan Blaeu, die een groot 
internationaal netwerk had. Via hem sleepte Van 
de Velde de Oude opdrachten in de wacht van leden 
van de familie De’ Medici in Florence.
Vader en zoon hadden een uitgekiende taakverde-
ling. De Oude legde de contacten met belangrijke 
klanten en voorzag het atelier van materiaal voor 
nieuwe kunstwerken. Tijdens zeeslagen en expedi-
ties maakte hij tekeningen op lange vellen papier. 
Hij voer daarvoor regelmatig mee met de oorlogs-
vloot op een galjoot, een klein zeilschip. Terug aan 
land bracht hij aan de hand van zijn schetsen aan 
de marineautoriteiten verslag uit van de gebeurte-
nissen op zee. Die tekeningen dienden vervolgens 
als basis voor zijn eigen penschilderijen en de 
olieverfwerken van de Jonge.

Rampjaar
Het liefdesleven van de Van de Veldes ging niet 
over rozen. Zo liep het huwelijk van de Jonge al 
binnen een jaar op de klippen nadat hij veel te jong 
was getrouwd met een meisje uit Weesp, dat hij 
vermoedelijk had leren kennen tijdens zijn leertijd 
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bij Simon de Vlieger. Notarisakten getuigen van 
allerlei onverkwikkelijke details, zoals overspel en 
nachtelijke ruzies. 
Van de Velde Senior maakte het nog bonter: die zou 
verscheidene buitenechtelijke kinderen hebben 
verwekt, scheidde van tafel en bed en trok enige tijd 
in bij een minnares. Uiteindelijk kwam er rust aan 
het thuisfront. De zoon hertrouwde in 1656 met 
Magdalena Walravens, met wie hij zes kinderen 
kreeg. Zelfs tussen zijn ouders lijkt het goed te zijn 
gekomen. Judick van Leeuwen ging in elk geval 
mee naar Engeland, nadat het atelier daarheen was 
verplaatst. 

Koninklijk jaargeld
Dat laatste was het gevolg van een tegenslag die 
iedereen in de Republiek trof: het Rampjaar 1672. 
De Republiek werd aangevallen door Engeland, 
Frankrijk en enkele Duitse vorsten. Met het leger 
van Lodewijk XIV in Utrecht hadden burgers wel 
wat anders aan hun hoofd dan het kopen van 
kunst. Schilders zagen hun prijzen kelderen, maar 
de Van de Veldes zagen een nieuwe kans: emigratie 
naar Engeland.
In de winter van 1672-1673 staken vader en zoon 
de Noordzee over, op uitnodiging van de Engelse 
koning KareI I. Dat intussen op diezelfde zee de 
oorlog met Engeland werd uitgevochten, lijkt hen 
weinig te hebben gedeerd. Oorlog en kunst zag men 
als gescheiden werelden. 
De Van de Veldes kregen van de koning een vorste-
lijk atelier ter beschikking in Queen’s House, een 
paleisje aan de Theems in Greenwich. Daarnaast 

ontvingen ze een koninklijk jaargeld: honderd pond 
voor ‘William Vande Velde the Elder for taking and 
making draughts of sea fights’ en hetzelfde bedrag 
voor zijn zoon ‘for putting the draughts of sea fights 
into colour’. In Greenwich werkten ze onder meer 
aan de ontwerpen voor een serie wandtapijten van 
de Zeeslag bij Solebay (1672), bestemd voor het 
koninklijke hof. Twee daarvan zijn onlangs aange-
kocht door het Amsterdamse Scheepvaartmuseum.
Het meeste werk dat de Van de Veldes in Engeland 
maakten, wordt door kenners minder hoog aan-
geslagen dan hun Amsterdamse productie. Toch 
zijn er ook uit hun latere jaren enkele sublieme 
schilderijen, vooral van de Jonge. Een groot schil-
derij, het oorlogsschip de Gouden Leeuw op het 
IJ van het Amsterdam Museum, behoort tot zijn 
latere topwerken. Hij maakte het toen hij in 1686 
korte tijd in Amsterdam verbleef, in opdracht van 
de Amsterdamse havenmeesters. Die waren hun 
geëmigreerd stadgenoot kennelijk niet vergeten. 
Willem van de Velde de Oude overleed in 1693 in 
Londen, zijn zoon in 1708. Het familieatelier hield 
op te bestaan, maar niet zonder sporen na te laten. 
Engelse zeeschilders namen het stokje over. Willem 
van de Velde de Jonge werd hun held en inspirator. 
Onder hen was William Turner, die, na het zien 
van een werk van Van de Velde zou hebben gezegd: 
‘This made me a painter.’ 

DIT ARTIKEL IS GEBASEERD OP VAN DE VELDE & ZOON, 
ZEESCHILDERS. HET BEDRIJF VAN WILLEM VAN DE 
VELDE DE OUDE EN WILLEM VAN DE VELDE DE JONGE, 
1640-1707 VAN REMMELT DAALDER (2015/2020). DAT 
BOEK VORMT OOK DE BASIS VOOR DE GROTE VAN DE 
VELDE-EXPOSITIE IN HET SCHEEPVAARTMUSEUM, NOG 
TE ZIEN TOT 27 MAART 2022.
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en vrolijke schilderwijze’. Schilderij door Lodewijk van der 
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Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van design meubelen van onder andere:
Leolux, Artifort, Gelderland, Rolf Benz, Gispen, Jori, De Sede, Oisterwijk

Wij beschikken over een grote collectie leer en sto� en van onder andere:
Ohmann, Designers Guild, Ploeg, Kvadrat, Alcantara, Romo, Sanderson en Saum & Viebahn.

Uw waardevolle meubelen weer als nieuw?

Doorgezakte banken of fauteuils?
Wij vervangen de vullingen!

Gratis halen en brengen 
Levering onder 3 jaar garantie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis of kom even langs in ons atelier.

Mogen wij ons even voorstellen?
Meubelsto� eerderij Miedema & Zn. is een ouderwets 
vertrouwd Hollands bedrijf, waarbij kwaliteit, service 
en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!

Nu ook in Amsterdam 020 244 31 89
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WIE MICHAEL 
HUIJSER 
Directeur van het 
Scheepvaartmuseum. 
Begon in 1993 de 
galerie Hof & Huyser 
in Amsterdam. Was 
oprichter-directeur van 
Art Rotterdam (2000-
2009), directeur van 
het Zuiderzeemuseum 
(2009-2011), Manarat 
al Saadiyat in Abu 
Dhabi (2011) en het 
Rembrandthuis (2014-
2016). Huijser woont in 
Hillegom. 
 

DOOR KOEN KLEIJN 

‘Water verbindt 
werelden’

We wandelen een rondje Oosterdok 
met de directeur van het 
Scheepvaartmuseum. Het gebied is 
boordevol geschiedenis, maar ook vol-
op in ontwikkeling. ‘Ik wil graag dat het 
Scheepvaartmuseum hét centrum wordt 
voor alles wat met water en scheepvaart 
te maken heeft.’

Als Michael Huijser ‘s ochtends met de trein op het 
Centraal Station aankomt om naar zijn werk te wan-
delen heeft hij de keuze tussen twee vaste routes: 
‘linksom’ langs de OBA en Mediamatic en dan over 
de brug naar het Marineterrein, of ‘rechtsom’, over de 
Prins Hendrikkade. We lopen ze allebei: een rondje 
Oosterdok vanaf het Scheepvaartmuseum. 
Huijser is daar sinds 2016 directeur. Voor de foto-
graaf beklimmen we eerst het VOC-schip Amsterdam 
en kijken vanaf de kampanje uit over het Oosterdok 
en het Marineterrein. 
Het schip is vorig jaar helemaal gerestaureerd. 
Huijser wijst op een kleine plaquette op de bezaan-
mast. Leerlingen van het Turingcollege hebben daar 
een ‘tijdschat’ aangebracht, een usb-stickje met 

berichten en voorspellingen voor de toekomst. 
‘Het schip bestaat inmiddels alweer 25 jaar, het is zelf 
al een monument voor een andere tijd,’ zegt Huijser, 
‘gebouwd toen Amsterdam zichzelf nog uit de stag-
natie van de jaren tachtig omhoog aan het werken 
was. In een overleg met de gemeente zei laatst ie-
mand dat de stad tegenwoordig “verloederde”. Nou, 
zei ik, die stad heeft er nog nooit zo goed uitgezien. 
Ik weet nog hoe je vanaf hier over Valkenburg naar 
het Waterlooplein kon kijken, één kale leeggesloopte 
vlakte. Dat was echt een andere wereld.’ 

Historische vergaderkamer
Huijser is voorzitter van Expeditie Oosterdok, een 
samenwerkingsverband van culturele instellingen en 
bedrijven: NEMO, de OBA, het Conservatorium, het 
Bimhuis, et cetera. Sommige hebben een maritie-
me historie. Maar er is nog veel meer geschiedenis 
rond het dok; hij wijst op het oude Zeemanshuis aan 
het Kadijksplein, het gebouw van de Kweekschool 
voor de Zeevaart, de pakhuizen van de VOC en 
WIC, sociëteit Zeemanshoop, het Scheepvaarthuis, 
de Schreierstoren. ‘Wij vinden dat het Oosterdok 
echt de moeite waard is. We willen dat het water 
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terugkeert in de beleving van de stad. “Water ver-
bindt werelden” zeggen we in het museum. We ver-
voeren al ons afval over het water, dat scheelt zeven 
vrachtwagens, dat telt echt op. Ik wil graag dat het 
Scheepvaartmuseum hét centrum wordt voor alles 
wat met water en scheepvaart te maken heeft.’
‘Vroeger kwamen de heren van de ORAM en het 
Havenbedrijf voor hun vergaderingen bijeen op een of 
ander golfterrein; toen heb ik gezegd: jongens, kom 
naar het Scheepvaartmuseum, gebruik onze histori-
sche vergaderkamer. Onlangs was de burgemeester 
bij ons, omdat hier de nieuwe politieboten werden 
gedoopt. Als er ook maar iets gebeurt wat met water 
te maken heeft, dan doen we het hier.’ 

Abu Dhabi
Huijser heeft een gevarieerd en kleurrijk cv. Geboren 
in Zwitserland, deed hij de middelbare school in 
Utrecht, studeerde politicologie in Amsterdam 

en woonde daarna twintig jaar in de Jordaan. Hij 
was medeoprichter van Art Rotterdam en werd 
daarna directeur van het – toen nogal ingeslapen 
– Zuiderzeemuseum. Daar maakte hij tentoonstel-
lingen met jonge designers, die het oude erfgoed 
nieuw leven inbliezen en het museum internationaal 
presenteerden. 
Het leidde tot de benoeming als directeur van 
Manarat al Saadiyat (‘Place of enlightenment’) in 
Abu Dhabi, een gigantisch cultuurcentrum met drie 
musea, een kunstbeurs, een theater, enzovoort. De 
benoeming liep uit op een lelijke deceptie: Huijser 
werd al na een paar maanden terzijde geschoven. 
Huijser: ‘Ik had het Midden-Oosten bestudeerd. Toen 
de Arabische lente uitbrak dacht ik: ik wil daarbij zijn, 
ik wil midden in die geschiedenis staan, kijken wat 
daar allemaal gebeurt. Was dat naïef? Ja, maar ik heb 
het wél meegemaakt.’ 
Na zijn terugkeer kreeg Huijser het Rembrandthuis 
onder zijn hoede, dat worstelde met een interne crisis. 
Hij kreeg het museum weer op de been. Al snel meld-
de zich daarna het Scheepvaartmuseum. 

Schietpartij
Huijser: ‘Het Scheepvaartmuseum was net schit-
terend verbouwd, maar het stond er dramatisch 
voor. Je zag het eerder ook bij het Rijksmuseum: na 
een enorme en dure renovatie is het vaak zo dat de 
directeur, die daar heel lang en heel hard aan heeft 
gewerkt, weggaat. Zijn taak zit erop. Dan is zo’n 
museum opeens stuurloos. Er is geen plan voor “wat 
nu?”. Het Scheepvaartmuseum kreeg de naam vooral 
een evenementenlocatie te zijn. Toen kwam daar een 
rampzalige schietpartij overheen. We werden door de 
burgemeester negen maanden gesloten, een drama.’ 
Hoe draai je zoiets om? 
Huijser: ‘Alles begint met een helder beeld van jezelf. 
Een rode lijn, die je gestaag ontwikkelt. Dit is een 
museum waar vooral heel veel kennis zit. Een van de 
eerste dingen die we deden was de bibliotheek weer 
te openen voor het publiek. Vrijwilligers aantrekken, 
contact maken met historische verenigingen, tentoon-
stellingen maken die verbindend werken.
Voor de tentoonstelling over het passagiersschip 

Het Scheepvaart-
museum met op de 
achtergrond Nemo en 
de nieuwe bebouwing 
op de plek van het 
oude postkantoor. Nu 
zitten daar de Open-
bare Bibliotheek en het 
Conservatorium.
FOTO JIM FOREST/
FLICKR.COM (2016)

Decoraties worden 
aangebracht op 
de nok van het 
Scheepvaarthuis, 
dat wordt gezien als 
het eerste gebouw in  
Amsterdamse School-
stijl. Foto Bernard 
Eilers uit 1915/1916.
STADSARCHIEF 
AMSTERDAM
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bezoekers maar commercieel. Kunst moest zich niet 
met geld inlaten. Dat was de tijdgeest, nostalgie 
naar de jaren zestig, een tijd die eigenlijk nooit heeft 
bestaan. De verwevenheid van cultuur met het be-
drijfsleven in Amsterdam spreekt vanzelf, is er altijd 
geweest.’ 

‘Kijk naar het Scheepvaarthuis: het Gemeente-
vervoerbedrijf zat daar en had het aardig uitge-
woond. Veel van de Amsterdamse School-elementen 
waren gewoon gesloopt. Het is gerestaureerd voor 
het Amrath hotel – door Nederlanders, niet door 
Chinese investeerders. Daar spreekt liefde uit, zo’n 
gebouw behoudt daarmee zijn ziel, en een gebouw 
moet een ziel hebben. Tachtig procent van wat er in 
de stad wordt gerestaureerd gebeurt gewoon door 
Amsterdammers zelf.’ 

Gastarbeiders
Het Scheepvaarthuis is – net als het 
Scheepvaartmuseum zelf, of de pakhuizen van de 
WIC – een monument voor de grote zeevaarders van 
weleer. Die historie is vandaag de dag problematisch. 
Hoe gaat het museum daar mee om? 
Huijser: ‘Je moet het laten zien. De scheepvaart raakt 
aan allerlei werelden. Militaire en economische, ja, 
maar ook de zeilvaart, recreatie, de Olympische spor-
ters. Het koloniale verleden, de slavernij, het zit er al-
lemaal in. En net als bij de Gouden Koets moet je dat 
laten zien, in de juist context. Je moet je afvragen hoe 
je de geschiedenis deelt, hoe je bijvoorbeeld duidelijk 
maakt dat ook Turkse migranten een geschiedenis 
hebben die te maken heeft met zeevaart.
Dat moet je ruimhartiger gaan onderzoeken. Het mu-
seum heeft onlangs nog schenkingen gekregen van 
de families van de eerste gastarbeiders in het land, 
Italiaanse en Turkse, die in scheepsbouw hadden 
gewerkt. Daar waren zij trots op. Ook die verhalen 
horen bij ons.’  

Oranje besteedden we aandacht aan de repatriërin-
gen van mensen uit Indië met dat schip. We zochten 
die mensen op, om hun ervaringen vast te leggen. 
Geschiedenis begint immers altijd met de mensen 
zelf, hun eigen geschiedenis.’ 

Pension Homeland
Ondertussen wandelen we langs de imposante muur 
van het Marineterrein, met de plaquette die herinnert 
aan het korte verblijf van Vincent van Gogh. Huijser: 
‘Wij praten mee over de nieuwe publieke bestemming 
van dit terrein. We zijn er mee verbonden, letterlijk: er 
zijn ondergrondse gangen tussen het museum en het 
marinecomplex. Ons depot staat hier, de voorzitter 
van mijn Raad van Toezicht heeft hier nog als com-
mandant gewerkt, onze medewerkers gaan hier gere-
geld in de marinekantine de blauwe hap eten: nasi. 
Een van de eerste dingen die ik heb laten doen was 
het restaureren van de klok op ons gebouw, die uit-
kijkt over het Marineterrein. Ondertussen fantaseer ik 
mee over nieuwe gebruikers van het lange 17de-eeuw-
se complex langs de Kattenburgerstraat.’ 
Een slavernijmuseum misschien? 
‘Wie weet? Wij hebben ook schepen. Die liggen 
nu in opslag, maar daar zouden we in het oude 
Admiraliteitsdok wel wat mee kunnen.’ We wandelen 
langs het voetbalveld, dat gedeeltelijk openbaar moet 
worden. Verderop ligt de marechausseekazerne, waar 
bedreigde mensen als Ayaan Hirsi Ali tijdelijk werden 
ondergebracht. 
Huijser is zeer gecharmeerd van de initiatieven als 
Pension Homeland, een hotel-restaurant in de voor-
malige officierslegering van het Marine Etablissement 
– ‘te gek leuk’ – en zelfs van het zwemmen in het 
oude dok. Maar: ‘De ontwikkelingen moeten wel in lijn 
zijn met het historische karakter. Niet zomaar slopen 
en woningen bouwen. Ook de kloeke jaren-vijftig 
architectuur van de marinegebouwen is beschermd, 
niet alleen de 18de-eeuwse behuizing van restaurant 
Scheepskameel. Het gebied is te divers, te leuk, om er 
een woonwijk van te maken.’ 

Amrath hotel
We steken over naar Dijksgracht, langs Mediamatic, 
en klimmen naar de De Ruijterkade. Huijser wordt 
enthousiast over het uitzicht over het IJ. 
‘De ontwikkeling van de IJ-oevers is prachtig, vind ik. 
Wij zijn met het havenbedrijf bezig met de terugkeer 
van het NACO-huisje, het oude rederijkantoortje van 
LaCroix uit 1916. Dat komt hier weer te staan, hopelijk 
als startpunt voor een route over het water naar het 
Oosterdok en het Entrepotdok. Ik heb in mijn collectie 
een schilderij dat precies op deze plek gemaakt is, en 
die plek heeft nog steeds een eigen identiteit.
Toen in de jaren tachtig de Nieuwmarktbuurt werd 
opgebouwd vonden we dat nog leuk, die kleinschalig-
heid, die kleurtjes, die boogjes, maar dat kan nu veel 
beter. Hier zit goede regie op, hier is echt iets gekan-
teld. De torens achter Overhoeks, het Justitiegebouw: 
heel geslaagd.’ 
Wat is er gekanteld? 
Huijser: ‘Toen ik begon met mijn galerie gebruikte ik 
spotjes, in plaats van tl-buizen. Dat vonden sommige 

‘Het gebied is te divers, 
te leuk, om er een 
woonwijk van te maken’  
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De kapiteins zijn allang vertrokken, maar 
het spectaculaire pand op de Buitenkant dat 
hun Collegie Zeemanshoop betrok in 1828 
staat er nog altijd. De collectieve verzekering 
bood steun in de bange dagen van hun 
riskante beroep. 

ZORG VOOR 
DE ZEEMAN



DOOR COR SCHOLTEN

In mei 1822 vergaderen achttien koop
vaardijkapiteins in de Nieuwe Stads
herberg aan het IJ  om te komen tot de 
oprichting van een ‘omslagfonds’, een on
derlinge verzekering. De zeevaart is in die 
tijd zó riskant, dat geen enkele gewone 

verzekering wil voorzien in een waarborg 
voor invaliditeit, pensioen of uitkeringen 
aan weduwen en wezen. Riskant is niet 
te veel gezegd: van de achttien oprichters 
zullen er vijf omkomen op zee.
De nieuwe vereniging krijgt de naam 
Collegie Zeemanshoop. Samen beginnen 
de zeelieden een van de eerste sociale 
fondsen in Nederland, het Weldadig 

Zeemansfonds. Het is gebaseerd op 
bijdragen van de kapiteins (en later ook 
stuurlui en matrozen) en wordt onder
steund door ‘honoraire leden’, invloed
rijke Amsterdamse burgers afkomstig uit 
de koophandel, de rederij en het assuran
tiewezen. Elke kapitein krijgt een eigen 
nummervlag, die hij bij speciale gelegen
heden trots in de top van de fokkemast 
van zijn schip hijst. 
Zwaartepunt van het werk ligt bij het 
innen van de contributies, boetes en 
schenkingen, en de toekenning van 
uitkeringen uit het Zeemansfonds voor 
de verzorging ‘van de oude en gebrek
kige zeelieden, derzelver weduwen en 
weezen’. Maar het Collegie betoont zich 
ook maatschappelijk zeer betrokken. 
De kapiteins nemen in hun statuten een 
tweede doel op: ‘De bevordering van den 
bloei der Nederlandsche Zeevaart’. 
Het Collegie Zeemanshoop is meteen 
zeer actief. In 1825 komen de kapiteins 
met hun reddingssloepen, Zeemans
hoopvlaggen in de mast, in actie na de 
overstromingsramp in Waterland van 
donderdag 4 februari. Honderden men
sen worden van daken en schuren gered. 
Een collecte in de stad op 15 februari 
brengt meer dan 200.000 gulden op. Als 
waardering voor hun inzet ontvangen 
de kapiteins van koning Willem I elk een 
grote zilveren medaille en bijbehorend 
getuigschrift. 
In 1831 nemen de leden van Zeemans
hoop ook het initiatief voor een inzame
lingsactie voor de nabestaanden van Jan 
van Speijk, die zichzelf en zijn schip in de 

Het gebouw van Zeemanshoop 
keek uit op het water. Tekening door 
Willem Hekking jr. uit 1855
STADSARCHIEF AMSTERDAM

Voor het eerst 
kunnen kapiteins 

zich verzekeren voor 
invaliditeit, pensioen 

of uitkeringen aan 
weduwen en wezen. 

Penning uit 1822 
AMSTERDAM MUSEUM
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Het bezoek wordt een groot succes; 
naderhand meldt Doeff dat Frederik 
met belangstelling niet alleen het hele 
gebouw heeft gezien, maar ook ‘de 
gehele inrigting, het doel van het college 
heeft vernomen en door het bestuur 
van tijd tot tijd attent [is] gemaakt op 
enige onderwerpen van belang voor de 
zeevaart, die zonder vrucht zijn gebleven. 
Hetgeen zijne Hoogheid minzaam heeft 
aangehoord en daarna onderzoek heeft 
toegezegd’.

Leesinrichting
De behoefte van kapiteins aan informatie 
over alles wat betrekking heeft op de zee
vaart, is groot. Veranderingen in routes, 
zeekaarten, en nationale en internationa
le overheidsvoorschriften zijn bij iedere 
thuiskomst onderwerp van aandacht 
voor elke alerte kapitein. In de sociëteit 

ming en klein onderhoud. Daarnaast 
moet het buffet soepel draaien voor de 
maaltijden en drank voor de ‘schoot aan’, 
de dagelijkse borrel voor het eten. 
Bij de ingebruikneming van het gebouw 
wordt een instructie opgesteld voor de 
kastelein, met afspraken over de kwaliteit 
en prijs van de wijnen, het kurkengeld, 
het schoonhouden van het gebouw, 
het recht op vrije woonruimte, vuur en 
lamplicht et cetera. Hij ontvangt een 
vast jaarbedrag waarmee het personeel 
moet worden betaald. De ‘knechten’ 
gaan gekleed in ‘grijze lakensche buis en 
pantalon’. 
In april 1830 wordt door het bestuur 400 
gulden gereserveerd voor een bezoek 
van Prins Frederik, de tweede zoon van 
koning Willem I. CollegePresident Doeff 
verzoekt de heren ‘bij de tegenwoordig
heid van de Prins met rooken te staken’. 

haven van Antwerpen heeft opgeblazen, 
en voor de oprichting van een monu
ment in Egmond aan Zee.

Sociëteit
De eerste zeven jaar van zijn bestaan 
houdt Zeemanshoop de wekelijkse 
ledenvergaderingen in een ‘locaal’ in 
de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ. De 
nieuwe vereniging bloeit; al spoedig is 
er gebrek aan ruimte. Een commissie 
krijgt de opdracht uit te kijken naar iets 
anders, liefst een ‘aan de IJkant gelegen 
localiteit’ waar ruimte is voor een eigen 
bibliotheek. 
In februari 1828 besluiten de leden na 
uitvoerige discussie tot de aankoop van 
een pand aan de Buitenkant tussen de 
Schippersstraat en de Kalkmarkt, nu 
Prins Hendrikkade 142. De historie van 
het pand gaat terug naar 1646. In 1711 
werd het gehuurd door de koopman 
in tabak Jan Agges Scholten, heer van 
Aschat, om er zijn bedrijf te vestigen. Hij 
kocht in 1730 ook het buurpand en liet de 
twee verbouwen tot één herenhuis met 
de naam Scholtenburg. 
Nu moet een grote verbouwing het 
geschikt maken voor de activiteiten van 
Zeemanshoop. Architect Tieleman Suys 
ontwerpt op de eerste verdieping een 
grote sociëteitszaal met een verhoogd 
plafond en een balkon, vanwaar de kapi
teins en de honoraire leden een prachtig 
uitzicht hebben over de haven, het IJ en 
in de verte Waterland. De hoge vooruit
stekende daklijst en witgepleisterde gevel 
maken het gebouw op grote afstand her
kenbaar. Het nieuwe pand wordt door de 
leden nog lang aangeduid als ‘het locaal’, 
een herinnering aan de oude vergader
plek in de Nieuwe Stadsherberg. 

Kastelein
Het grote gebouw heeft op de begane 
grond kamers voor het bestuur, de 
penningmeesters en het bureau van het 
Weldadig Zeemans Fonds, met de kas 
voor de ontvangsten en uitbetalingen. 
De grote vergaderzaal heeft ruimte voor 
driehonderd personen en is versierd met 
de bustes van zeehelden De Ruijter en 
Tromp. Daarachter ligt de zaal voor de 
sociëteit voor kapiteins en andere leden. 
Bijzonder is een wijzerbord dat door een 
verbinding met de windvaan op het dak 
de windrichting aangeeft. Op de tweede 
verdieping bevinden zich kamers voor de 
administratie. 
De kastelein geeft leiding aan het dage
lijkse beheer over het gebouw, de inkoop, 
het verzorgen van lamplicht, de verwar

Iedere kapitein 
had een eigen vlag 
met een nummer. 
Onlangs heeft het 
Koninklijk College 

Zeemanshoop 
de traditie van 

ledenvlaggen in ere 
hersteld.

ZEEMANSHOOP.NL
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hangen die dan ook aan de muur.  
Hier bevinden zich ook de kasten voor 
zeekaarten, de bibliotheek, een tafel 
voor kranten en tijdschriften en een 
biljart en kaarttafels. In april 1852 wordt 
die bibliotheek geformaliseerd tot een 
‘Zeevaartkundige leesinrigting’, die onder 
het beheer komt van de Wetenschappe
lijke Commissie van Zeemanshoop. De 
Almanak van 1859 meldt ‘dat ook deze 
Inrigting zal medewerken tot bevorde
ring van het schoone doel, dat door ons 
Collegie wordt beoogd’.
Dat ‘schoone doel’, de ‘Bevordering van 
den bloei der Nederlandsche Zeevaart’ 
uit zich in aandacht voor veiligheid op 
zee met vuurschepen en vuurtorens, de 
totstandkoming van opleidingen voor 
matrozen, stuurlieden en machinisten, 
en de bouw van een Zeemanshuis, om 
zeelui tussen twee reizen uit de handen 
van louche logementhouders te houden. 
De wetenschappelijke commissie houdt 
zich bezig met de invoering van wind en 

stroomjournalen voor de verbetering van 
zeilroutes, de verbetering van meteo
rologische kennis, een wedstrijd in het 
nauwkeurig bijhouden van kompasjour
nalen, enzovoort. 

Uit de route 
Vanaf het eind van de jaren vijftig neemt 
het bezoek van de honoraire (nietzeeva
rende) leden aan de sociëteit af. De Bui
tenkant ligt een beetje uit de route; het 
bestuur zoekt daarom naar een andere 
locatie, dichter in de buurt van de Beurs 
waar veel van die honoraire leden hun 
zaken doen. De zoektocht leidt in 1862 
tot de huur van een gebouw aan de Dam. 
Het vertrek uit de haven doet de oudere 
kapiteins ongetwijfeld pijn; het gebouw 
aan de Buitenkant had in 1854 nog een 
opknapbeurt ondergaan, en op de voor
gevel prijkt de naam Zeemanshoop in 
volle glorie. Maar de leden stemmen met 
35 vóór en 1 tegen voor de verkoop van 
de Buitenkant en het huren van Grand 

Café Restaurant Mulder, Dam 10, als het 
nieuwe sociëteitsgebouw. De verhuizing 
heeft een gunstig effect; het ledental 
bedraagt in 1872 bij het 75jarig jubileum 
meer dan 2000.
De groei van de stoomvaart eind 19de 
eeuw leidt echter tot een kentering. 
Steeds minder kapiteins worden lid, 
de rederijen zorgen voor eigen sociale 
voorzieningen, waardoor het Weldadig 
Zeemans Fonds overbodig wordt, en het 
verbindingsmiddel van de sociëteit als 
plaats van samenkomst voor kapiteins 
tussen twee reizen verliest zijn functie. 
Na ruim honderd jaar komt er een einde 
aan het Weldadig Zeemansfonds. Het 
ledental daalt naar een dieptepunt. Het 
woord liquidatie valt. 

Spiritueel centrum Kosmos
Zeemanshoop hervindt zich echter op 
een nieuw onderkomen aan de Heren
gracht, en geeft zijn doelstelling nieuwe 
invalshoeken, met een bibliotheek, 
studiebeurzen, lezingen, liefdegiften 
en steun aan instellingen. Het Collegie 
– inmiddels Koninklijk College Zeemans
hoop – bestaat nog altijd, en is gevestigd 
aan de Munt; volgend jaar wordt het 
tweehonderdjarig bestaan gevierd.
In het grote pand aan de Buitenkant 
komt na het vertrek van Zeemanshoop 
een school. In 1968 wordt het een cultu
reel centrum, Fantasio, en daarna spiri
tueel centrum Kosmos. Nog later wordt 
het Nationaal Pop Instituut er gevestigd, 
gevolgd door kunstcentrum De Appel. 
De betimmeringen en de schouw van 
een 18deeeuwse stijlkamer uit het huis 
van Jan Agges Scholten, die in 1899 waren 
verhuisd naar het Stedelijk Museum, zijn 
in 2009 weer aangebracht in het pand. 
Het gebouw aan de Prins Hendrikkade 
wordt nu onder de naam ‘Amsterdamse 
School’ gebruikt als scholingslocatie voor 
gemeenteambtenaren 

DIT ARTIKEL IS ONTLEEND AAN HET BOEK 
STEVIGE ANKERS EN VEERKRACHT. COLLE-
GE ZEEMANSHOOP, 1822-2022 VAN COR 
SCHOLTEN, DAT IN HET VOORJAAR VAN 
2022 VERSCHIJNT.

Het Gebouw 
Zeemanshoop op de 
Dam 10, versierd ter 
gelegenheid van het 
huwelijk van Koning 
Willem III. Aquarel van de 
Gebroeders Grevenstuk 
1879. STADSARCHIEF 
AMSTERDAM
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 Afbraakpand
‘Ik ben geboren op 1 maart 1949 in de Kalverstraat. 
Op 1 oktober 1971 kwam ik via makelaar Sweers 
aan het Sarphatipark in aanmerking voor een twee-
kamerwoning in de Oostenburgervoorstraat, één 
hoog. De huursom was 35,30 gulden per maand, 
te laag voor de gemeentelijke woningtoewijzing. 
Ik mocht er zó in! De vertrekkende bewoner dacht 
daar anders over en eiste een sleutelgeld van 1025 
gulden. Voor de zekerheid ging ik akkoord. De kwi-
tantie heb ik bewaard.
Op 1 april 1974 werd de huurprijs verhoogd met 
4,55 gulden tot f 39,85. Ik weigerde dat, in verband 
met achterstallig onderhoud – het was een echt 
afbraakpand – en het ontbreken van een slot op de 
buitendeur, waardoor om de haverklap de post-
bussen in de hal werden opengebroken. Makelaar 
Sweers ging akkoord! 
Er was toen nog een bakker en een supermarkt-
je, maar vanaf dat moment was de afbraak van 
Oostenburg in volle gang. De fase van trieste 
dichtgetimmerde leegstand werd snel opgevolgd 
door die van ‘hoopvolle’ hondenuitlaatveldjes. Op 
Oostenburg kwam mijn latere vrouw, geboren op 
bierbrouwerij De Gekroonde Valk op de Hoogte 
Kadijk, bij mij wonen. Met rijbewijs: ons eerste 
Citroën-eendje kregen wij op Oostenburg. Het werd 
steeds eenvoudiger om een parkeerplek voor de 
auto te vinden. 
Aan de overkant van ons huis stonden nog leuke 
halsgevelhuisjes waar studenten woonden op basis 
van kraak. Zij kregen van mij elektriciteit via een 
draad over de straat, ik kreeg gezelligheid en kame-
raadschap terug. We boden elkaar veiligheid in de 
steeds verder verpauperende wijk.
Het pand op nummer 59 was zeer gehorig. Boven 
mij woonde een bloemenkoopman die zo hard 
snurkte dat het leek of hij naast je lag – ik moet 
er niet aan denken welke bedgeluiden hij van mij 
hoorde. Onder mij woonde een oude oma die door 
een ongelukkige samenloop van omstandigheden 
terugkwam na een wekenlang verblijf in het zieken-
huis, nét op het moment dat ik een feestje gaf. Haar 
potige zoon woonde in het pand naast ons en kwam 
verhaal halen toen het feestje was afgelopen: een 
bloedneus en huisvredebreuk.
In februari 1976 verhuisden wij naar de nieuw-
bouw op Kattenburg, met een oprotpremie van 
3500 gulden verhuiskosten. De bewoners van de 
afbraakpanden op Oostenburg kregen voorrang bij 
de woningtoewijzing voor Kattenburg. De woning 
die ik achterliet op de Oostenburgervoorstraat staat 
anno 2021 nog steeds fier overeind!’
BART VAN DUINHOVEN 

 De fakir-hamer

In 1953 kon ik via een strenge sollicitatieprocedure 
(ik hoorde gonzen: 300 aanmeldingen) meedoen 
met les op de Paul van Vlissingen-school in de 
Conradstraat. 108 jongens van dertien jaar moch-
ten kijken of het wederzijds klikte voor een baan 
bij Werkspoor. De geheimen van houtbewerken 
werden onthuld door mijnheer Kruisinga, smeden 
leerde je van mijnheer Lem, bankwerken van mijn-
heer Brinkman. 
Die had een nogal sadistische manier om je te leren 
hoe je bij het hakken je hamer moest vasthouden. 
Bevreesd om mis te slaan en de rest van je leven 
met een misvormd jatje te moeten leven greep 
iedereen de steel hoog bij de kop vast, wat, dachten 
we, beter stuurde. Brinkman gaf je dan een hamer 
met een steel van vijf centimeter, zodat je met hak-
ken alleen twee vingers en een duim kon gebrui-
ken. Dat ging dan niet goed dus!
Zijn favoriete methode was nog minder leuk. Als 
je de hamer even liet uitrusten op de werkbank en 
een goed gesprek met de jongen naast je had, sloop 
Brinkman naderbij en verwisselde je hamer met 
een hamer waarvan hij dwars door de steel vijftien 
spijkers had geslagen: een fakirspeeltje. 
Hij gaf dan een daverende klap met jouw hamer 
op de werkbank, en dan greep je geschrokken de 
fakirhamer beet, midden in de spijkers. Waarna 
Brinkman guitig opmerkte: ‘Altijd de steel op het 
end pakken, hè, zeg ik toch?’ Dan kon je naar een 
E.H.B.O.-er om je hand te laten verbinden. 
Humor toch? 
THEO VERKAIK

De Oostenburgervoorstraat in 1972
STADSARCHIEF AMSTERDAM
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Ongeveer zevenhonderd Nederlanders 
hebben tussen 1936 en 1939 meege-
vochten in de Spaanse Burgeroorlog. 
5 December 1938 keren 118 van deze 
‘Spanjestrijders’ per trein terug naar 
Nederland. Op station Amsterdam 
Centraal wacht hen een roerige 
ontvangst. 

Als de trein vol Spanjestrijders bij 
Roosendaal de grens oversteekt, worden 
de raampjes naar beneden gedraaid en 
de hoofden naar buiten gestoken. ‘Zie 

ginds komt de stoomboot, uit Spanje 
weer aan…’ – het is 5 december, en de 
terugkerende soldaten zingen luidkeels 
Sinterklaasliedjes. Hun stemmen galmen 
over het station, dat er verlaten bij ligt. 
De politie heeft het perron leeg geveegd. 
Zelfs journalisten mogen de trein niet 
dichter dan zestig meter naderen.
Hoe anders is dat op het Centraal Station 
van Amsterdam. Daar hebben honderden 
mensen zich verzameld, ondanks het 
verbod op de verkoop van perronkaartjes 
dat al de hele dag geldt. Met een enkeltje 

Weesp of Zaandam weet men toch door 
te dringen tot perron drie, waar om kwart 
over zeven de trein met Spanjestrijders 
wordt verwacht. De sfeer is feestelijk, 
maar ook gespannen. Ook hier is veel 
politie op de been.
De agenten moeten voorkomen dat 
de aankomst uitloopt op een com-
munistische betoging. Onder de 
Spanjestrijders bevinden zich veel 
linksgeoriënteerde arbeiders. In de 
Spaanse Burgeroorlog vochten zij voor de 
Internationale Brigades, een overwegend 

DOOR JANNA TOEPOEL

Terugkeer van 
Nederlandse 

Spanjestrijders

Helden of landverraders?

FOTO HENK THOMAS
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Vrienden en familie zijn dolblij om hun 
geliefden weer in de armen te kunnen sluiten. 
COLLECTIE HET LEVEN/SPAARNESTAD FOTO/

NATIONAAL ARCHIEF

communistisch vrijwilligersleger. De 
regering vreest dat deze mannen hun 
revolutionaire idealen uit de loopgraven 
meenemen naar Nederland. Het is daar-
om zaak dat hun terugkeer zo geluidloos 
mogelijk verloopt, en vooral geen politieke 
manifestatie wordt. 
In Amsterdam ontvangt men de 
Spanjestrijders dus met gemengde 
gevoelens. Sommige Nederlanders zien 
ze als helden die de democratische 
Republiek Spanje verdedigden tegen de 
opstand van de fascistische generaal 
Francisco Franco. Anderen beschouwen 
ze als communistische landverraders 
die dienst namen in een vreemd leger. 
Dit is ook de mening van het kabinet 
Colijn, dat de Spanjestrijders zelfs hun 
Nederlanderschap ontneemt. 

Hollander Piet
Gedurende de lange rit naar Amsterdam 
worden de mannen dan ook streng 
in de gaten gehouden. Bij elk station 
gaan de deuren van de coupés op slot. 
De trein wordt bewaakt door agenten 
van de rijksrecherche en journalisten 
kunnen niet eens in de buurt komen. De 
Spanjestrijders moeten hun militaire 
onderscheidingen inleveren, mogen niet 
over politiek praten en geen communisti-
sche liederen zingen. 
Om te zorgen dat al deze geboden 
gerespecteerd worden, roept de rijks-
recherche de hulp in van Piet Laros, 
of ‘Hollander Piet’. Deze arbeider uit 
Kaatsheuvel is een Spanjestrijder van 
het eerste uur. Als hij in juli 1936 hoort 
van de staatsgreep in Spanje, aarzelt hij 
naar eigen zeggen geen moment. Omdat 
hij geen geld heeft voor een treinkaartje, 
fietst hij naar Parijs. 
Daar meldt hij zich bij het hoofdkan-
toor de Internationale Brigades. Hij 
blijkt een dappere soldaat, en schopt 
het tot commandant van de overwe-
gend Nederlandse compagnie Zeven 
Provinciën. De meeste Spanjestrijders in 
de trein hebben onder hem gediend, en 
zien hem nog steeds als hun leider. 
Hollander Piet heeft toegezegd dat hij in 
Amsterdam de orde zal handhaven, maar 
alleen zolang de politie geen geweld ge-
bruikt. Hoe lastig die taak is, blijkt als de 

trein het station binnenrijdt. De mensen 
op het perron hebben hun vaders, broers 
en zonen soms al twee jaar niet gezien; 
niemand wil nog een seconde langer 
wachten. Een cordon gearmde agenten 
heeft moeite om te voorkomen dat de 
menigte de trein bestormt. 
Dan opent Laros de wagondeur en steekt 
zijn hoofd naar buiten. ‘Amsterdammers!’ 
roept hij. ‘Hier is de compagnie ‘Zeven 
Provinciën. (…) Nou zie je Hollander 
Piet. Ik heb jullie veel dank te brengen, 
maar vraag nu alleen maar; willen jullie 
je een beetje terugtrekken.’ Een gloed-
volle toespraak is het niet, maar er wordt 
naar hem geluisterd. De mensen op 
het perron doen een stapje naar achter 
en de Spanjestrijders kunnen uitstap-
pen. Dat wil zeggen: 43 van hen. Alleen 
Amsterdammers mogen de trein verlaten. 
De rijksrecherche weet dat de commu-
nisten een feestelijke ontvangst hebben 
voorbereid in Krasnapolsky, en ziet het 
liefst zo min mogelijk Spanjestrijders in 
die richting vertrekken.

Vuist tegen het voorhoofd
Hollander Piet heeft de situatie nu 
helemaal onder controle. Hij stelt zijn 
mannen op in rijen van twee en laat 
hen met de koffers op de schouder 
richting Krasnapolsky marcheren. In 
een ‘triomfantelijken optocht’ trekken 
ze over het Damrak. Als de soldaten 

passeren drukken omstanders hun vuist 
tegen het voorhoofd; de groet van de 
Internationale Brigades. Her en der klinkt 
de Internationale. Op het stationsplein 
breekt de bereden politie intussen een 
communistische betoging op. 
Ondanks alle maatregelen slaagt de 
rijksrecherche er dus niet in om de 
aankomst van de Spanjestrijders snel en 
geluidloos te laten verlopen. De verslag-
gever van de conservatieve Telegraaf 
vindt de hele ontvangst een aanfluiting. 
Hij schrijft: ‘De statenloozen zijn op een 
wijze binnengehaald, die toch werke-
lijk eigenaardig aandoet. Het was een 
complete rood-front-demonstratie en het 
leek meer of er menschen binnengehaald 
werden, die voor Nederland iets hadden 
gepresteerd.’ 
Het linksgeoriënteerde Volksdagblad 
slaat vanzelfsprekend een hele andere 
toon aan. De krant bedankt de hoofdstad 
voor haar betrokkenheid, want: ‘Door 
deze ontvangst heeft de Amsterdamse 
bevolking getoond, afkerig te zijn van de 
politiek van Den Haag, van het optreden 
van de regering tegen de vrijwilligers! De 
Amsterdamse bevolking, zij heeft de eer 
van de natie gered door de vrijwilligers te 
ontvangen zoals ze dat verdienden, zoals 
hen waardig was!’ 
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Streamer - Sans
Streamer - slab
Streamer - serif
Streamer - Grande

Stress  
in de flat 
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Modelwoning in 
Hoogoord, 1968. 
STADSARCHIEF 
AMSTERDAM

Er zaten precies acht dagen tussen de momenten 
waarop de eerste palen voor de flats van de 
Molenwijk in Noord en die van de Bijlmermeer 
in Zuidoost de grond in gingen: 5 en 13 december 
1966. De koers van ‘de stad van de toekomst’ was 
ingezet: wijken met hoge woongebouwen en ge-
scheiden functies van wonen, werken en recreëren. 
Alleen een enkeling voorzag problemen. 
Sinds begin van de 20ste eeuw de eerste woonto-
rens in Nederland verrezen, was hoogbouw wel 
omstreden. Maar de discussie ging vooral over 
economische en esthetische aspecten (architect 
Hendrik Wijdeveld sprak over hoogbouw als 
‘kwalijke uiting van geldmagnaten’). Dat hoogbouw 
de toekomst was voor de ‘moderne mens’, dat was 
zeker.
Aanvankelijk was wonen op hoogte nog voorbehou-
den aan beter gesitueerden, maar in de weder-
opbouwperiode werd hoogbouw ook gezien als 
oplossing voor het woningtekort onder mensen met 
lagere inkomens. Er werd in rap tempo fabrieks-
matig gebouwd. In de jaren zestig stegen de kosten 
van bouwgrond en lonen, en daarmee de huurprij-
zen. Om deze stijgingen te compenseren werden 
meer bouwlagen toegevoegd. Hoe meer bouwlagen 
per blok, des te rendabeler de bouw.

Het plan Van Gool, het plan Oostzanerwerf en het 
plan Bijlmermeer vormden een doorbraak naar 
nieuwe opvattingen over bouwen, wonen en woon-
comfort, en de toepassing van een modern ideaal 

DOOR MANON FONTEIJN

Zelfs de vrouw van Rob 
de Nijs, ooit dolgelukkig 
in de Bijlmer, werd er 
uiteindelijk door geteisterd: 
de flatneurose. Wonen in 
hoogbouw zou depressies, 
eenzaamheid en fysiek 
ongemak veroorzaken. Het 
bleek een modeverschijnsel. 

Stress  
in de flat 
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Ook in de nieuwe Amsterdamse hoogbouw kwam 
de kwaal voor, maar wat flatneurose precies wás, 
was onduidelijk. De term dekte zowel geestelijke als 
fysieke problemen en klachten van flatbewoners, 
die voortkwamen uit gevoelens van stress, angst en 
eenzaamheid. 
Zelfs de vrouw van de zanger Rob de Nijs werd 
erdoor geteisterd. Het echtpaar had na ‘een roerige 
periode in Bergen op Zoom’ besloten te verhuizen 
naar een flat in de Bijlmermeer. Een journalist 
tekende toen een rooskleurig beeld op. De Nijs: ‘Ik 
ben nu wel gelukkig, hier in de Bijlmer. Begrijp jij 
waar die mensen over zeuren? Is dit soms geen 
prachtige flat? Met m’n tweedehands Simcaatje 
zit ik overal vlakbij: Amsterdam, Hilversum.’ Drie 
jaar later spijkerde De Nijs zijn mening flink bij in 
Trouw: ‘We werden gek in die Bijlmermeer. Het is 
toch zo’n totaal mislukt plan. Mijn vrouw Elly werd 
er compleet ziek: flatneurose.’

Vooral vrouwen
Geluidsoverlast als gevolg van de goedkope, ge-
horige bouwmethode leek de eerste oorzaak. Het 
Algemeen Handelsblad schreef in mei 1961 dat het 
tegengaan van geluidshinder ‘de enige manier [was] 
om in de grote steden “flatneurose” te bestrijden’. 
In Trouw werd dezelfde oorzaak aangewezen: ‘Er 
zijn er die elk trappelend kindervoetje, elke slaande 
deur, elk radiomuziekje, horen en er zich dag in 
dag uit over opwinden. Groeit door een slechte 
verhouding met de buren die opwinding uit tot een 
dagelijkse ergernis, dan heeft de flatneurose vrije 
toegang.’ 
De neurose trof vooral vrouwen; de gehorigheid 
van flatwoningen zou ‘al ontelbare vrouwenlevens 
versomberd’ hebben; volgens het Handelsblad 

van hoogbouw en functiescheiding: wonen, werken, 
recreëren en vervoer moesten zoveel mogelijk ge-
scheiden worden om optimaal te kunnen leven. Die 
moderne visie werd in de Molenwijk en de Bijlmer 
extreem doorgevoerd: in de Molenwijk bestaat 100 
procent van alle gerealiseerde 1256 woningen uit 
hoogbouw.
Toch klonken tijdens de ontwikkeling van deze 
grootschalige hoogbouwprojecten al kritische 
geluiden van ingenieurs en stedenbouwers, zoals 
het hoofd Stadsontwikkeling van de gemeente 
Amsterdam, Jakoba Mulder. Zij raakte in conflict 
met Siegfried Nassuth, een van de architecten van 
de Bijlmermeer. Het plan was de menselijke maat 
uit het oog verloren, zei Mulder: moeders konden 
vanuit de flats niet op hun kinderen letten. 
Mulder gaf de hoofdarchitect van haar afdeling 
opdracht voor een alternatief, bestaande uit een 
afwisseling van hoog-, laag- en middelhoge bouw. 
Hierdoor zou het percentage hoogbouw van het 
totale plan niet negentig, maar veertig procent 
beslaan. Door dit alternatieve plan van Mulder 
werd echter een streep gezet: toezeggingen aan de 
industriële bouwondernemingen waren al gedaan. 

Angst en eenzaamheid
Ongegrond zou de kritiek van Mulder niet blijken. 
En vanaf de jaren vijftig greep een negatief beeld 
van hoogbouw om zich heen. In 1955 stak de term 
‘flatneurose’ de kop op. In de katholieke krant De 
Tijd werd geconstateerd dat ‘het huisvestings-
probleem’ een ernstige bedreiging vormde voor 
het geestelijk evenwicht: ‘De z.g. flat-neurose, 
veroorzaakt o.m. door de gehorigheid der flatwo-
ningen, is een modern verschijnsel van geestelijke 
stoornis.’

Hoogbouw 
was ruimte- en 
kostenbesparend 
en daarmee de 
toekomst voor de 
moderne mens. 
De Bijlmermeer in 
aanbouw, april 1970.
DIENST PUBLIEKE 
WERKEN/
STADSARCHIEF 
AMSTERDAM
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zouden worden’ begreep hij niet. Waar het volgens 
Willemsen bij zulke mensen om ging was ‘...de 
implicatie dat zij zúlke gevoelige zielen bezitten, 
dat die beschadigd zouden kunnen worden door de 
aanblik van elke omgeving die niet tot in details es-
thetisch verantwoord is of op zijn minst het patina 
der tijd draagt. (...) Tja, we kunnen niet allemaal op 
een gracht of in de Concertgebouwbuurt wonen,’ 
aldus Willemsen.

Eenzaamheid
Niet alleen bewoners en journalisten hielden zich 
met het verschijnsel bezig, maar ook artsen, bouw-
kundigen en politici. Politieke inmenging werd 
onvermijdelijk. Staatssecretaris Kruisinga van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid verzocht in juni 
1970 de Gezondheidsraad om een advies ‘inzake 
de medisch-hygiënische aspecten van wonen in 
hoogbouw’. 
De staatssecretaris schreef dat er veel aandacht 
was voor kennelijk negatieve aspecten van hoog-
bouw, ‘zoals gebrek aan speelmogelijkheden voor 
peuters en kleuters, leermoeilijkheden en concen-
tratiestoornissen voor het oudere kind en gevoelens 
van eenzaamheid en deprivatie voor volwassenen 
of bejaarden’, terwijl er in feite nog maar weinig 
wetenschappelijk onderzoek naar verricht was. 

waren het vooral ‘de meer ontwikkelde, de meer 
intelligente moeders’ die er onder leden. Verveling 
werd gezien als een factor, en door de grote afstand 
tussen de woning en begane grond zouden huis-
vrouwen het contact met leveranciers missen. 
De Leidse Courant beschreef flatneurose in februari 
1971 als ‘een samenvatting van bepaalde verschijn-
selen zoals frustratie, irritatie, depressie en andere 
psychologische verschijnselen’. Dat was ongrijp-
baar, schreef de krant: ‘Er is maar één ding gemeen 
bij degenen die aan flatneurose lijden: ze wonen in 
een flat.’ 

Bijlmerbewoners als de journalist Pierre Heijboer 
spraken de teneur echter tegen. Heijboer, in 1993: 
’Zelf hadden we dat gevoel niet zo. Nachtbrakerij, 
een ongezonde vergaderdrift, burgerlijke on-
gehoorzaamheid – ja, daar leden we aan. Maar 
flatneurose?’ 
Een andere voormalige Bijlmerbewoner, de schrij-
ver August Willemsen, schreef in zijn Braziliaanse 
brieven juist de voorkeur van Amsterdammers voor 
oude stadswijken niet te begrijpen: ‘In die “gezel-
lige” buurten hoorde je de wc, de tv, het geneuk en 
geruzie van de buren; in de Bijlmer heb ik rust.’ 
De kritiek van mensen die op bezoek kwamen 
en dan verklaarden ‘dat ze in de Bijlmer gek 

Juni 1970. In 
de nieuwe wijken 
waren de functies 
van wonen, werken, 
recreëren en vervoer 
gescheiden. Dat 
leverde in de Bijlmer 
onveilige situaties op, 
bijvoorbeeld vanwege 
de vele fiets- en 
voetgangerstunnels 
zonder sociale 
controle. 
DIENST PUBLIEKE 
WERKEN/
STADSARCHIEF 
AMSTERDAM
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meerdere huisartsen onder leiding van de 
Amsterdamse huisarts Paul Knipschild, wees niet 
alleen uit dat flatneurose niet bestond, maar vond 
zelfs dat in vergelijking met laagbouwwoningen 
in de flats ‘eerder minder dan meer mensen met 
psychische problemen’ woonden. In flats werden 
naar verhouding minder kalmerende middelen en 
slaapmiddelen gebruikt. 

Bij gebrek aan bewijs vervaagde de belangstelling 
voor de term flatneurose daarna snel. Wonen in 
flats kon best negatieve effecten hebben, maar 
‘flatneurose’ was ‘een modieus verschijnsel’ ge-
weest; het was eerder ‘het zeer beperkte eenzijdige 
woningaanbod’ dan de flat zelf die tot de proble-
men leidde. 
In het Vrije Volk verscheen het woord nog in de 
rubriek ‘verloren woorden’, als ‘verzamelnaam voor 
een categorie psychische klachten die optreden bij 
huisvesting in hoogbouw’. Bijlmerbewoner August 
Willemsen verklaarde in april 1990 in het NRC 
Handelsblad: ‘Jarenlang stonden kranten vol over 
“flatneurose”. Hoor je niks meer van.’ 

MANON FONTEIJN IS HISTORICA. DIT ARTIKEL IS ONT-
LEEND AAN DE MASTERSCRIPTIE BEDACHT OF BEWE-
ZEN? EEN ONDERZOEK NAAR HET BEGRIP ‘FLATNEU-
ROSE’ (1955-1994) DIE ZE IN 2020 SCHREEF VOOR HET 
AMSTERDAM CENTRE FOR URBAN HISTORY, ONDER 
BEGELEIDING VAN TIM VERLAAN. 

De Gezondheidsraad kwam niet tot een oordeel. 
De conclusie van de onderzoekscommissie luidde 
dat uit de onderzoeken ‘niet altijd gefundeerde ge-
volgtrekkingen zijn te maken’, oftewel: de vraag of 
flatneurose echt bestond was niet te beantwoorden. 
Er werden vervolgonderzoeken gedaan, maar hal-
verwege de jaren zeventig bestond het vermoeden 
dat de kwestie in de doofpot was geraakt. 

Géén ziekmakende factor
Daar kwam een einde aan met de publicatie van 
een onderzoek in 1975 onder 1905 flatbewoners 
door het Nederlands Instituut voor Praeventieve 
Gezondheidszorg TNO. Het onderzoek concludeer-
de: ‘De flatwoning is géén ziekmakende factor.’ 
Men schreef dat ‘gezondheid, klachten op zowel 
lichamelijk als geestelijk terrein, en de aantallen 
bezoeken aan de huisarts bij flatbewoners niet 
significant verschillen van die van bewoners van 
eengezinswoningen’. 
Er zou sprake kunnen zijn van een verhoogd risico 
bij mensen boven 55 jaar, maar daar zou het meer 
gaan om ‘factoren als eenzaamheid, en ontevre-
denheid met de flatwoning.’ De oudere bewoners 
hadden vaker last van lawaai en eenzaamheid, en 
het woontype speelde daarbij ‘een causale rol’, maar 
van groter belang was ‘de leeftijdsfase waarin men 
in een flatwoning terechtkomt en die misschien 
juist gekenmerkt is door minder sociale contacten.’ 
Een ander onderzoek uit 1976, uitgevoerd door 

De Bijlmer in 1970. 
Kritiek was er op 
het verlies van de 
menselijke maat: 
huisvrouwen konden 
hun buiten spelende 
kinderen niet meer in 
de gaten houden.
DIENST RUIMTELIJKE 
ORDENING/
STADSARCHIEF 
AMSTERDAM

VERZETSMUSEUM.ORG

DRIE AMSTERDAMMERS EN  
DE FEBRUARISTAKING

  WEES 
MOEDIG!

47
 D

EC
EM

BER 2021 - JA
N

U
A

RI 2022   O
N

S AM
STERD

AM

FLATN
EU

RO
SE 



Ontdek de grandeur
Bewonder de imposante voorgevel: 
overdadig versierd met ornamenten als 
siervazen, balusters, medaillons en 
beeldhouwwerk. Geniet van de indruk-
wekkende en diverse interieurstijlen. De 
gang in het voorhuis heeft nog prachtig 
stucwerk in Lodewijk XIV-stijl. In de voor-
kamer vind je prachtige behangselschil-
deringen, plafondstukken en een mar-
meren beeldhouwwerk boven de 
schouw.  

Blikvangers
Bijzonder is het rococo houtsnijwerk van 
mahoniehout in de Grote Danszaal. Ook 
de rijk versierde houten trap, die het huis 
nog hoger doet lijken en de bijzondere 
marmeren waterfontein in de eetzaal zijn 
echte blikvangers. Vanuit de historische 
keuken bewonder je met een versgebak-
ken Bartolotti-koekje de mooie diepe 
binnentuin en statige achtergevel.  

Kijken met al je zintuigen 
Uniek is dat de bijzondere interieurs en 
kunstwerken niet zijn afgeschermd. Je 
mag al je zintuigen inzetten om te bele-
ven hoe de erfgenaam van Bartolotti en 
andere bewoners hier hebben gewoond. 
Je waant je letterlijk één van hen. Je mag 
de enorme geheime kasten openen, 
plaats nemen op de bank in de voorka-
mer, even uitrusten in de bestede, of een 
kaart schijven achter het bureau.  

Meer bijzondere verhalen horen over dit 
indrukwekkende Huis? Stap binnen en 
ontdek het zelf! 

Openingstijden 
Donderdag t/m zaterdag: 10 —16 uur.
Zondag: 12 —16 uur. 

Tickets reserveren: 
www.museumhuizen.nl 

Wandel je langs de Herengracht in Amsterdam, dan is Huis Bartolotti op num-
mer 170 niet te missen. Het indrukwekkende koopmanshuis uit 1620 in Hollandse 
Renaissance stijl is al vanaf de bouw een bezienswaardigheid voor Amsterdammers. 

Stap binnen in 
het mooiste 
grachtenpand 
van Amsterdam! 
-

www.museumhuizen.nl
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De toneelwereld bruist in 19de-eeuws Amsterdam. 
Naast de drie grote schouwburgen zijn er talloze 
theatertjes en gezelschappen die allerlei soorten 

vermaak bieden. In de Nieuwe Kerkstraat stond zo’n, 
nu bijna vergeten, komedielokaal. 

‘Voor al uw 
Comedien, 

Concerten en 
Vertooningen’

Nathan Judels stichtte 
de fameuze Salon 
des Variétés. Het 

eerste variététheater 
van Amsterdam is 

toegankelijk voor een 
breed publiek. 

THEATER INSTITUUT 
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In die zaal zou Judels op zijn twaalfde zijn debuut 
gemaakt hebben als violist – invaller in het or-
kestje – en een jaar later als acteur in het stuk Het 
kamertje van een Waschmeisje. Hij bleef er tot zijn 
zestiende spelen, voornamelijk in kinderrollen. 
 
Prullaria
Het theater moet hebben gestaan in wat nu 
de Nieuwe Kerkstraat is, naast de Franse 
Manege. De Nieuwe Kerkstraat werd ook wel 
Weesperkerkstraat of Jodenkerkstraat genoemd. 
Begin 19de eeuw is hier nog veel ruimte. Aan de 
overkant van de Nieuwe Prinsengracht liggen de 
stadsvuilnisbelten waar varkens vrij rondlopen. 
Aan het einde van de Nieuwe Kerkstraat zijn laat 
18de eeuw op het Weesperveld het grote Stads-
Oudemannenhuis en het Lutherse bejaardentehuis 
verrezen. 
In de Franse tijd en daarna is theater in Amster-
dam zeer populair. Naast de Stadsschouwburg 
zijn er de Franse en Hoogduitse theaters die 
vooral hoogwaardige klassieke stukken brengen, 
maar ook opera’s en komedies. De drie grote 
schouwburgen ondervinden flinke concurrentie 
van wat ‘liefhebberij-komediën’ wordt genoemd. 
Oorspronkelijk zijn dat amateurgezelschappen die 
een paar keer per jaar voor eigen plezier optreden. 
Daarna worden er de kleine schouwburgen mee 
bedoeld, bespeeld door semiprofessionele gezel-
schappen met namen als Leerzaam Vermaak en 
Kunst en Vlijt. 
Rond 1830 bestaan er een tiental van zulke lief-
hebberijkomedies die openbare voorstellingen 
geven, ook in speciale schouwburgtenten tijdens 
de kermis op de Botermarkt. Er zit flink verschil 
in de programmering. De commissarissen die 
voor het stadsbestuur toezicht houden op de 
Stadsschouwburg bewaken daar de ‘echte vader-
landsche taal, zeden en gewoonte’, ofwel: de goede 
smaak. Alle niet-klassieke, volkse toneelstukken 
en komedies worden uit de Stadsschouwburg 
geweerd en betiteld als ‘prullaria’. De uitbaters van 
de liefhebberijkomedies springen in het gat. 
 
Neuen Comedienhause
De oorsprong van het kleine Huis ten Boschs in 
de Nieuwe Kerkstraat is in nevelen gehuld. Uit 
het programma van het Hochdeutsches Theater 
van najaar 1809 blijkt dat dit twee theaters zal 
bespelen. Op 28 oktober staat het stuk Reue und 
Ersatz van Wilhelm Vogel in de grote zaal in de 
Amstelstraat. De komische opera Der Weibliche 
Soldat, oder Was Thut die Liebe Nicht? wordt opge-
voerd in het ‘neuen Comedienhause’ in de Nieuwe 
Kerkstraat. 
De advertentie meldt dat het nieuwe theater met 
die voorstelling voor de eerste keer in gebruik ge-
nomen wordt. In november en december van dat 
jaar staat er nog vier keer een productie van het 
Duitse gezelschap. 
Het is onbekend hoe het theater er precies uit heeft 
gezien en wie er de baas was. In 1829 verkopen 
Samuel Levie Warendorf en Machiel Emanuel 

In 1901 gaat schrijver Justus van Maurik op bezoek 
bij de stokoude acteur Nathan Judels, stichter en 
directeur van de fameuze Salon des Variétés in de 
Amstelstraat. Judels blikt terug op de goede oude 
tijd, toen acteren nog een bijbaantje was, en de 
zalen klein. 
Hij herinnert zich een theatertje dat ‘het Huis 
ten Bosch’ heette: ‘op ‘t Weesperveld, dat is nu de 
Kerkstraat, dicht bij de Weesperstraat, dáár, waar 
vroeger de Fransche manège stond. (...) Er was een 
boschage voor de deur, daarom noemde men het ‘t 
Huis ten Bosch – ‘n nette zaal, keurig ingericht met 
balcon en loges, ruim en goed – en er werd heel 
aardig gespeeld.’ 

De voorstelling van 
26 november 1855 in 
Kunstgenoegen wordt 
gespeeld door een 
klein gezelschap met 
vaste namen. 
STADSARCHIEF 
AMSTERDAM



toneelstukken en treedt ook zelf op: in 1835 is hij 
Graaf Orsino in Montini, of het Kasteel Udolfo. De 
rol is hem blijkbaar op zijn lijf geschreven, want hij 
zal hem meerdere keren spelen. 

Kunst door Vlijt
Over producent Willem (Wilhelmus Gerardus) 
Weddelooper is meer bekend. Bij zijn trouwen in 
1789 woont hij ‘op de Schans bij de Steene Moole bij 
Hogesluys’. De Steene Moole is een hoge molen tus-
sen de Amstel en het Oosteinde, maar ook de naam 
van een café annex danshuis op de andere oever, 
tegenover de plek waar later het Amstel Hotel zal 
verrijzen.
In 1810 koopt Weddelooper voor 700 gulden een 
pand in die buurt, ‘het zevende huis van het 
Weesperplijn (...) in het Groen, met den Opstal van 
Eene Loots, bevorens geweest zijnde eene over-
dekte Kolfbaan, en thans geappropriëerd tot een 
Liefhebberij Toneel.’ Het ligt mogelijk ter hoogte 
van de huidige panden Sarphatistraat 189-193, die 
dan nog Lijnbaansgracht heet. 
Weddelooper gaat er wonen en noemt zijn the-
atertje ‘Kunst door Vlijt’. Hij afficheert zich 
daarna als ‘Tooneel-Directeur’ en leider van een 
troep ‘Amsterdamsche’, ‘Nederduitsche’ dan wel 
‘Nederlandsche Tooneelisten’.
Weddeloopers acteurs staan vooral op kermissen 
in het hele land. In 1825 bijvoorbeeld in Groningen, 
met een programma dat ‘verschillende Treur-, 
Toneel- en Blijspelen’ omvat, steevast gevolgd 
door een opera of ‘vaudeville’ in één akte, verlicht 
met ‘Grieksch Vuur’. Het jaar daarop staat hij 
op de Botermarkt te Haarlem met Monzongo, of 
de Koninklijke Slaaf, een treurspel in vijf bedrij-
ven; in december 1827 in het Utrechtse Hof van 
Holland met Eduard in Schotland of De Nacht eens 
Vluchtelings, gevolgd door De Nacht in een Herberg’ 
(‘blijspel met zang’). In het najaar van 1832 treedt 
hij op voor de Nederlandse troepen in Brabant .

Kermissen 
Jarenlang is Weddepool te gast op de kermissen 
van Utrecht, Haarlem, Zwolle, Sneek, Bolsward, 
Leeuwarden, Groningen, Vlissingen en Middelburg, 
steeds met zijn ‘expresselijk vervaardigde Nieuwe 
Schouwburg’, die een paar weken blijft staan, 

Metzemaker de zaak voor 5000 gulden door aan 
tapper Adrianus Caspers, met als beschrijving: 
‘Opstal van een huis, benevens den opstal van een 
Komedielokaal, en den opstal van een gebouw tot 
het houden van eene koffijkamer met (...) aange-
bouwde keuken’. 
In 1838 biedt Caspers de zaak weer te koop aan, 
en dan beschrijft de notaris deze als ‘het kapitale, 
hechte, sterke en weldoortimmerde COMEDIE-
LOKAAL, algemeen bekend onder den naam van 
HET HUIS IN HET BOSCH, thans genaamd 
KUNSTGENOEGEN’, met een woonhuis ‘waar-
in de Tappers-Affaire met goed succes wordt 
uitgeoefend’. 
Judels’ Huis in het Bosch of Kunstgenoegen be-
staat dus uit een huis aan de Nieuwe Kerkstraat 
met daarin een café, en daarachter een zaal die 
Caspers verhuurt ‘voor het geven van Comedien, 
Concerten, Danspartijen, Bruiloften, Comparitien, 
Vertooningen’. 
 
Negerdansen en pantomime 
Er is van alles te beleven. In maart 1832 staat 
hier bijvoorbeeld het ‘Gezelschap Operisten van 
Dessaur en Fransman’. Zij voeren Der Barbier van 
Sevilla van Rossini op, en een week later Don Juan 
oder der Steinerne Gast van Mozart, tegenwoordig 
beter bekend als de opera Don Giovanni.
In april 1833 zijn er ‘Kunstverrigtingen’ te zien 
van J. von Springer, ‘eerste Mimist en Grotesque 
Danser van het Keizerlijk Hof-Theâter van St. 
Petersburg’, die in het stuk Domi de Amerikaansche 
Aap, of de Negerwraak de rol van de aap zal spelen, 
aangevuld met ‘negerdansen en pantomime’. 
In de annonces zien we onder de producenten 
van al dat vermaak veelvuldig de namen Samuel 
Ximenes, Mozes Saqui, Joseph de Torres, Willem 
Weddelooper en H.G. de Boer, soms in combina-
tie. De kring van producenten is duidelijk klein. 
Nathan Judels maakt zijn debuut bij Weddelooper; 
hij trouwt met Hanna, de dochter van Mozes Saqui, 
die weer geregeld optreedt met Ximenes. 
Ook deze Ximenes kent Judels goed: Samuel Levie 
Ximenes is ‘koffijhuishouder’ in De Manheimer 
Rhijnvaart op de Binnen-Amstel, waar kaartjes 
voor zijn voorstellingen te koop zijn. Hij is een 
handige schrijver van gedichten, lofliederen en 
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Op 5 oktober 1833 
adverteert Adrianus 
Caspers zijn zaal 
Kunstgenoegen 
in het Algemeen 
Handelsblad. 



in de hoofdrol. Deze Bartha van Oosten is de 
echtgenote van Weddeloopers stiefzoon Jacobus 
Wouter van Velzen. Zij krijgen weer vijf dochters, 
van wie er zeker twee het vak in gaan. Henrietta 
Catharina trouwt met Kees Spoor, die vanaf 1850 
aan de Stadsschouwburg is. Catharina Louisa huwt 
acteur en schrijver Rosier Faassen. In 1890 vieren 
zij samen hun 40-jarig toneeljubileum. 
Willem Weddelooper overlijdt op 5 mei 1836. Twee 
weken later maakt zijn stiefzoon Jacob van Velzen 
bekend dat hij de firma overneemt als ‘Schouwburg 
van J.W. van Velzen’. Maar na de zomer komt de 
boedel van Weddelooper toch op de veiling – na 
enig oponthoud, want de spullen staan nog in 
Leeuwarden op de kermis. 
Dan blijkt waar Weddeloopers schouwburg feitelijk 
uit bestaat: ‘Eene Hechte, Sterke Welonderhoudene, 
dubbel betimmerde en Geplafoneerde TENT of 
SCHOUWBURG’, met bijbehorende ‘Decoratie en 
Theatrale benoodigdheden’, een grote partij mu-
ziek- en toneelboekjes, enzovoort. 

Wattenfabriek
Weduwe Weddelooper-Hartrijk overlijdt vier jaar 
later. Nog tot 1850 toert Jacob van Velzen als ‘op-
volger van W.G. Weddelooper’ met een toneelgroep 
door het land. Hij wordt daarna toneelmeester van 
de Stadsschouwburg. 
Theater Kunstgenoegen is in 1843 nog in bedrijf, 
maar in 1844 trekt de wattenfabriek van Bosson in 
het schouwburglokaal. Daar breekt in de nacht van 
7 november een brand uit, die de schouwburg, het 
huis van Caspers en een diamantslijperij verwoest. 
De Fransche Manege kan nog net worden gered 

‘ingerigt als een vast Gebouw’. Weddelooper ver-
koopt dan abonnementen voor meerdere voor-
stellingen in een paar weken. Zijn acteurs kunnen 
kennelijk een grote hoeveelheid verschillende rollen 
achter elkaar spelen. 
Hij is ook geregeld terug in Amsterdam. In no-
vember 1831 zet hij een advertentie waarin hij 
‘Tooneelbeminnaren’ oproept in te tekenen 
op twaalf of vierentwintig voorstellingen in 
Kunstgenoegen. De oproep voor voorverkoop valt te 
begrijpen: in 1831 is de Nederlandse economie in de 
nasleep van de Belgische Opstand zwaar getroffen 
door een blokkade door Frankrijk en Engeland. De 
financiering verloopt niet voorspoedig, toch gaan de 
voorstellingen op 20 november van start. 
Net als Nathan Judels zijn er nogal wat acteurs en 
actrices die bij Weddelooper hun eerste schreden op 
het toneel zetten. Sommigen van hen worden zelfs 
beroemd. De zusjes Sophia en Mina Sablairolles bij-
voorbeeld, maken hier op vijf- en vierjarige leeftijd 
hun debuut.

Toneelfamilie
Zelf wordt Weddelooper ook hoofd van een toneel-
familie. In 1789 huwt hij Elisabeth Meijer, met wie 
hij drie dochters krijgt. In 1807 trouwt hij opnieuw, 
nu met Johanna Hartrijk, weduwe van Pieter van 
Velzen. Zij heeft al vier dochters en drie zoons, 
en krijgt in 1808 met Weddelooper nog een kind, 
Willem jr. 
Veel van die kinderen en hun echtgenoten belanden 
op het toneel. Een van de voorstellingen van Samuel 
Ximenes, Karolina of het Geldersch Landmeisje, 
heeft in 1833 ‘Mejufvr. van Velzen, geb. van Oosten’ 52
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Ook op 
kermissen vinden 
voorstellingen plaats. 
In theatertenten, 
zoals hier op de 
Botermarkt. (nu 
Rembrandtplein). 
Tekening van J.M.A. 
Rieke uit 1872.  
STADSARCHIEF 
AMSTERDAM
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DOOR MARK PONTE

Gerrit van Goedesbergh gaf een spannend 
verhaal uit over een schipbreuk in Azië. De VOC 
had het monopolie op zulke verhalen. Haalde de 

boekhandelaar zich problemen op de hals? 

Zeelui stranden 
in bloedige 

oorlog

p 20 januari 1657 vertelde 
Gerrit van Goedesbergh, 
boekverkoper op het Damrak, 

aan de notaris dat hij van Lijntje 
Wouters een manuscript had ontvangen 
‘overt verongelucken van seker schip 
gedestineerd naar Oostindien’. Lijntje 
Wouters was de echtgenote van Paulus 
Olofsz Rotman, tweede stuurman in 
dienst van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. Ze waren in 1648 ge-
trouwd en woonden in de Runstraat. 
Goedesbergh zou dit manuscript uitge-
ven als Kort verhael, van d’avontuerlicke 
voyagien en reysen van Paulus Olofsz. 
Rotman, zeylende van Batavia na het 
eylant Tywan op het fluytschip de Koe.
De verklaring werd kennelijk afgelegd 
omdat er moeilijkheden waren ontstaan 
met de VOC over de uitgave, of omdat 
Lijntje bang was dat dat zou kunnen 
gebeuren. Het publiceren van dagboe-
ken, reisverslagen, kaarten en andere 
beschrijvingen van Azië door personeel 
van de VOC was streng verboden. De 
compagnie had daarop het alleenrecht. 
Op haar verzoek verklaart de uitgever 
dan ook dat de uitgave ‘buijten weten, or-
dre ende konsent’ van Lijntje Wouters tot 
stand is gekomen. Goedesbergh belooft 
bovendien het echtpaar ‘te indemneren, 
bevrijden, kost- ende schadeloos guaran-
deren tegens de Oostindische Compagnie 
van alle swarigheden en moeijten die 

hen ter sake vant drucken en uijtgeven 
(...) soude mogen overkomen’. Met andere 
woorden: mochten er problemen ont-
staan met de VOC, dan zal Goedesbergh 
Lijntje en haar man vrijwaren, en alle 
kosten voor zijn rekening nemen.

Spannend scheepsjournaal
Het was niet de eerste keer dat Lijntje 
Wouters de hulp van een notaris inriep 
in relatie tot haar mans activiteiten in 
Azië. Drie jaar eerder, op 14 november 
1653, liet zij al eens al eens twee zee-
lieden opdraven, Lamberts de Groot 
van Antwerpen en Cornelis Alberts 
van Oudewater, om een verklaring 
over haar man af te leggen. Er gingen 
in Amsterdam namelijk praatjes rond 
dat Rotman in Azië ‘met een Swartinne 
[waarschijnlijk een Aziatische vrouw] is 
Huijshoudende & alsoo sijn echt gebrooc-
ken heeft’. Allemaal onzin, zeiden de twee 
zeemannen, die onlangs uit Azië waren 
teruggekeerd en stelden Rotman zeer 
goed te kennen. 
Gerrit van Goedesbergh dreef van 1648 
tot zijn dood in 1670 de boekhandel ‘In de 
Delfsche Bijbel’ op ’t Water – het Damrak 
– pal tegenover de Nieuwe Brug. Hij gaf 
van alles en nog wat uit, van religieuze 
literatuur als de Meditatien oft overdenc-
kingen en Gebeden op yder dagh in de 
weeck van Richard Baker tot het blijspel 
De geheymen Minnaer van Catharina 

Questiers. En dus ook dit spannende 
scheepsjournaal van Rotman. 
Want spannend was het. 
Het schip De Koe was een fluit, een 
bolrond vrachtschip van zo’n 360 ton, 
in 1646 in Amsterdam gebouwd voor de 
VOC Kamer van Amsterdam. In decem-
ber van dat jaar vertrok het van Texel 
naar Batavia, waar het zes maanden later 
aankwam. Het jaar daarop maakte het 
een succesvolle reis van Batavia naar 
Deshima in Japan, met een lading sandel-
hout bestemd voor Taiwan. 

Eten met stokjes
Het verhaal van Rotmans ‘avontuerlicke 
voyagie’ vangt aan op 12 juni 1652, als De 
Koe van Batavia vertrekt met 86 zielen 
aan boord, koers ‘recht Noorden’ naar 
Taiwan. Op 16 juli 1652 loopt het schip 
in een vliegende storm aan de grond bij 
Guangzhou (Kanton). Op 20 juli krijgt het 
zoveel water binnen dat het niet meer te 
redden is. 

ALLE AMSTERDAMSE AKTEN
Tientallen vrijwilligers werken mee 
aan het enorme project om de vele 
honderdduizenden notariële akten 
in het depot van het Stadsarchief 
Amsterdam te ontsluiten.  
Doet u ook mee? Meld u aan:  
www.alleamsterdamseakten.nl.54
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Het eiland Formosa met Fort Zeelandia. De 
lucratieve Nederlandse handelspost zou in 

1662 door Coxinga veroverd worden.  
17de-eeuwse tekening door Joan Blaau.

NATIONAAL ARCHIEF

De bemanningsleden geven elkaar met 
‘schreijende oogen de handt’ en ne-
men ‘met droevige harten een eeuwige 
affscheydt van malkander’. Daarna 
springen de mannen over boord. Slechts 
acht ‘kloecke swemmers’ weten de ramp 
te overleven, de rest moest wel door de 
haaien verslonden zijn, aldus Rotman.
Rotman bereikt met zeven anderen de 
kust. De situatie was ernstig. In zijn 
relaas ontpopt hij zich echter als een 
schrijver met gevoel voor het komische 
detail: ‘Wy hadden by ja en by neen maer 
een enckelt Broeckjen aen, soo dat wy ge-
weldigh nae den dagh verlanghden, want 
wy leden groote koude.’ De mannen gaan 
op weg naar de stad Kanton en komen 
onderweg in contact met de Chinezen, die 
nogal van het bezoek opkijken, bijvoor-
beeld als de Nederlanders eten. 
Rotman: ‘...ende zy wilden hebben dat wy 
met stockjes souden eeten, maer wy en 
konden onse part daer niet mede krijgen; 
soo dat wy de stockjes haest nederwier-
pen en speelden [aten] met vier vingeren 
en een duym, daer zy geweldigh om 
lachten, want zy haer leven op sulcken 
fatsoen [manier] niet en hadden sien 
eeten. Ende dat noch meer is: de vrouwen 
staecken hare kinderen om hoogh, jae 
boven op de Huysen om ons te sien 
eeten, gelijck of het een groot Mirakel 
gheweest ware.’ De ontvangst is echter 
niet overal even hartelijk: ‘Wij mochten 
de straet niet ghebruicken of zy wierpen 
ons met steenen, en riepen kleyn en 

groot Ammokau, Ammokau. Dat is te 
zegghen: Roo Hollandtsche Honden: jae 
eenige spoghen ons in ‘t aangesicht en 
dreighden ons te slaen, soo dat wy ‘t niet 
langher en konden verdragen.’

Ming versus Mantsjoe
Een spannend verhaal van kranige 
zeelui in avontuurlijke omstandigheden, 
waarom zou de VOC daar bezwaar tegen 
kunnen hebben? Honderden zeelieden 
zetten hun ervaringen op schrift, want de 
honger naar kennis over de buiten-Eu-
ropese wereld was groot. Boeken met be-
schrijvingen van Azië en Afrika, zoals die 
van Olfert Dapper werden in Amsterdam 
verslonden. 
De VOC had echter een strategisch 
belang. Rotmans verhaal was een 
persoonlijk verslag, maar hij was met 
zijn makkers zonder het te beseffen een 
complete oorlog binnengewandeld. De 
Nederlanders hadden op het eilandje 
Taoyuan bij de huidige stad Tainan 
een fort gebouwd, Fort Zeelandia, een 
handige pleisterplaats in het verkeer 
tussen Indonesië, China en Japan. Het 
huidige Taiwan heette toen Formosa, en 
was voor de Nederlanders een lucratieve 
handelspost.
Op het vasteland werd de heersende 
Ming-dynastie met groot geweld verdre-
ven door de Mantsjoes, maar het zuiden 
van China was nog trouw aan de Ming-
dynastie. Admiraal Zheng Chenggong, 
door de Nederlanders ‘Coxinga’ genoemd, 

vestigde er in naam van de Ming een 
eigen rijkje, dat hij over bijna de hele 
zuidoostkust uitbreidde. Hij maakte van 
Amoy – nu Xiamen – zijn hoofdkwartier. 
Op weg daarheen zag Rotman overal 
bloedige gevechten tussen de troepen 
van Coxinga en de ‘Tarters’, zoals hij de 
Mantsjoes noemde. Gegevens over die 
gespannen situatie waren essentieel voor 
de concurrentiepositie van de Compagnie 
– wie had de macht, met wie konden ze 
zaken doen?
Vanuit Amoy liet Coxinga de acht man-
nen begin januari 1653 met een jonk 
naar Batavia gaan en op den duur moet 
Rotman in Amsterdam zijn teruggekeerd. 
Het is onbekend of zijn Kort Verhael een 
bestseller was, het is evenmin bekend of 
de VOC actie heeft ondernomen. 
Gerrit van Goedesbergh lijkt er in elk 
geval weinig schade van te hebben onder-
vonden. Toen hij overleed in 1670 nam 
zijn zwager Abel Symons van der Storck 
de zaak over; de inventaris werd in ge-
deelten verkocht. Toen ook Van der Storck 
stierf, in 1679, had de boedel van Gerrit 
van Goedesbergh al met al zo’n 30.000 
gulden opgebracht 

MET DANK AAN FREEK VAN EEDEN, ALLE 
AMSTERDAMSE AKTEN-VRIJWILLIGER.
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Geudeker was een 
verwoed hengelaar. 
Drie weken na de 
Duitse inval van 
mei 1940 verscheen 
zijn boek Beet!, een 
handboek voor de 
visser.  Bij deze latere 
uitgave staat hij zelf 
op de omslag.

wee onschuldigen vier jaar in 
de gevangenis’, luidde de kop 
boven een verhaal in Het Volk 
op dinsdag 9 april 1929. Het 

was een van de grootste primeurs in de 
Nederlandse journalistiek. De zaak is wel 
‘de zwarte bladzijde uit de geschiedenis 
van het Nederlandse moordonderzoek’ 
genoemd. Schrijver van het stuk was Kick 
Geudeker, een groentje nog. Eigenlijk was 
hij sportredacteur, maar omdat hoofd-
redacteur Johan Frederik Ankersmit een 
jaarwedde van 3000 gulden te veel vond 
‘voor zoiets onbenulligs als sportnieuws’ 
moest hij er wat bij doen. 
Dat heeft hij gedaan. Geudeker was on-
derzoeksjournalist avant la lettre, auteur 
van een bestseller over hengelsport, in de 
Tweede Wereldoorlog actief in het verzet 
tegen de Duitse bezetter, daarna hoofd-
redacteur van Sport en Sportwereld en 

initiatiefnemer van de aanleg van de Jaap 
Edenbaan, die zestig jaar geleden officieel 
werd geopend. 

Moord op de seinhuiswachter
Christiaan Hendrik ‘Kick’ Geudeker 
werd op 21 januari 1901 geboren in 
Amsterdam. Zijn vader was scheeps-
beschieter bij de Rijksmarinewerf, zeg 
maar timmerman. Hij was een aardige 
voetballer. Midvoor. Niet snel, technisch 
goed. Hij was begonnen bij Blauw-Wit, 
speelde negentien wedstrijden in het eer-
ste van Ajax, en verder kwam Geudeker 
uit voor PSV en Xerxes. In 1926 stopte hij 
met voetbal om sportjournalist te worden 
bij de socialistische krant Voorwaarts. 
Zijn voornaam Kick hield hij over aan het 
voetbal.
De redactieleiding stond niet te springen 
toen Geudeker, toen 28, zich boog over 

DOOR GUUS MATER

Journalist Kick Geudeker schreef over 
rechtszaken, sport en over vissen. In alles 

liet hij zich leiden door een sterk gevoel voor 
rechtvaardigheid.

‘De mooiste 
muziek is die 

van de dobber’  
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‘de moordzaak Giessen-Nieuwkerk’. Twee 
arbeiders, Jan Teunissen en Chris Klunder, 
waren tot vijftien jaar cel veroordeeld voor 
de moord op seinhuiswachter Jacob de 
Jong. Een veroordeling die tot stand was 
gekomen door valse getuigenissen, dwaze 
bewijsconstructies en de eerzucht van een 
superrechercheur. Advocaat H.H. Roobol 
had een verzoek tot revisie ingediend. 
‘Ach, schrijf er maar een stukkie over,’ had 
redactiechef Eduard Polak, bijnaam ‘Eitje’, 
gezegd.
‘Ankersmit kreeg de volgende dag een rol-
beroerte. Een canard, een leugenbericht ... 
Zo’n snotaap van een sportverslaggever, 
die kon de rechters toch niet betrappen 
op een fout?,’ herinnerde Geudeker zich 
later in Het Vrije Volk, de naoorlogse op-
volger van de krant. ‘Ik zou eruit gelazerd 
worden. Zodra vast zou staan dat die 
rechters gelijk hadden, kon ik meteen mijn 
biezen pakken.’ 

Hitlergroet
Geudeker beet zich vast in de zaak, 
verwierf sympathie bij de krant, en in 
de maanden daarna claimde Het Volk de 
zaak als een stukje klassenstrijd: twee 
arbeiders waren geslachtofferd door 
politie en justitie. De belangstelling voor 
het revisieproces bij de rechtbank aan 
de Prinsengracht was overweldigend. 
Journalisten uit binnen- en buitenland 
waren er, onder wie Geudeker die inmid-
dels werd beschouwd als een held van het 
proletariaat. De rechtszaal zat elke dag 
propvol. 
Het Volk spon garen bij de affaire. De 
krant en de Rotterdamse pendant 
Voorwaarts kregen er elke dag tientallen 
abonnees bij. Op 15 september 1929 

sprak mr. Johan Jolles, president van het 
Amsterdamse Hof, Teunisssen en Klunder 
vrij. Duizenden mensen stonden op het 
Leidseplein om Teunissen, Klunder en 
Geudeker toe te juichen. De journalist ver-
geleek het later met de ontvangst van Ajax 
na het winnen van de Europa Cup. 
De zaak Giessen-Nieuwkerk had de naam 
van Geudeker gevestigd. Ybele van der 
Veen, directeur van de Arbeiderspers, 
gaf hem een fikse salarisverhoging en hij 
werd benoemd tot chef van de sportre-
dactie voor beide socialistische kranten. 
In mei 1933, ruim twee maanden na 
de Rijksdagbrand in Berlijn, organi-
seerde Geudeker als voorzitter van de 
Amsterdamse Sportpers een stemming 
om als sportjournalist niet meer naar 
Nazi-Duitsland te reizen. Het voorstel 
wordt verworpen. Sport en politiek moe-
ten gescheiden blijven, was het motief. 
Een jaar later was hij in Leipzig voor de 
wereldkampioenschappen wielrennen en 
zag dat het evenement werd beveiligd 
door mannen in SA-uniform en dat de 
Duitse renners de Hitlergroet brachten. 
Een ‘Sportführer’ vertelde de Nederlandse 
journalisten dat het wel meeviel met de 
Jodenvervolging. Hij overtuigde niet alle 
aanwezigen. In 1936 besloot Geudeker 
dat Het Volk en Voorwaarts geen eigen 
verslaggevers naar de Olympische Spelen 
in Berlijn zou afvaardigen. Hij was een 
uitzondering.                    

Vissen
In zijn vrije tijd zat Geudeker graag aan 
het water. Hij was een verwoed hengelaar 
en hij schreef daar ook over. Drie weken 
nadat de Duitsers Nederland binnenvie-
len, verscheen Beet!, een handboek voor 

de visser dat ondanks de papierschaarste 
al snel werd herdrukt. De klassieker onder 
de boeken voor hengelaars beleefde in 
1971 zijn achtste druk. Met Het Vreselijke 
Visavontuur van professor Hubbel had hij 
eveneens succes.
Vissen, vond Geudeker, ‘maakt de men-
schen vertrouwd met eenzaamheid, ge-
lukkig met de stilte, intiem met zijn betere 
ik.’ Hij adviseerde schrijvers een hengel 
uit te gooien ‘in stee van middelmatige 

Jan Teunissen en 
zijn vrouw verlaten 

de rechtszaal na 
zijn vrijspraak op 

15 september 1929. 
Geudeker werd door 
zijn inspanningen in 
deze zaak een held 

van het proletariaat.
SPAARNESTAD PHOTO

Toen Het Volk onder NSB-bewind kwam 
nam Geudeker ontslag en richtte een 

tijdschrift over sport in Amsterdam op. 
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boeken op de markt brengen.’ Politici zou-
den er beter aan doen te vissen ‘en minder 
onzin brabbelen en onze musici moeten 
begrijpen dat de mooiste muziek die van 
de dobber is.’
In mei 1940, toen Het Volk onder toezicht 
van de NSB-er Rost van Tonningen kwam, 
nam Geudeker ontslag. Dat jaar richtte 
hij het blad Sport in en om Amsterdam op. 
Zijn woning aan de Zuider Amstellaan (nu 
Rooseveltlaan), waar hij zich met vrouw 
en twee zonen had gevestigd, fungeerde 
als redactielokaal. Wie zich abonneerde 
op Geudekers sportblad kreeg ook Beet! 
toegezonden. In de oorlog vond hij ook 
nog tijd om het voetbalboek Karel Knal en 
de wonderschoenen te schrijven. 
Naarmate de oorlog vorderde raakte 
Geudeker meer betrokken bij het verzet. 
Hij liet valse identiteitsbewijzen maken, 
regelde onderduikadressen, verspreidde 
rantsoenbonnen en bracht Joden onder in 
zijn huis. 

Betaald voetbal
Voor het illegale Parool schreef hij onder 
pseudoniem. Af en toe ging dat over sport. 
Naar aanleiding van het wegsturen van 
Joodse scheidsrechters riep de voetbal-
bond ‘arische’ arbiters op zich te melden 
om ‘stagnatie’ te voorkomen. 
‘Ja, stel u voor! Stagnatie in de voetbal-
competitie! Men moet toegeven er wordt 
op het ogenblik een wereldworsteling 
gestreden zoals de menschheid nooit te 
voren beleefd heeft. Het is waar dat intus-
schen dagelijksch duizenden menschen 

sneuvelen in de strijd tegen de Duitse 
verooveraar (…) en er geen dag voorbij 
gaat of de Duitsche schietbanen en kazer-
nebinnenplaatsen daveren van het geknal 
der executiepelotons. Dat is allemaal goed 
en wel, maar wat zou er voor een ramp 
gebeuren als intusschen de voetbalcom-
petitie zou stagneren. Men mag er niet 
aan denken.’
Na de bevrijding begon Geudeker het 
blad Sport, dat later fuseerde tot Sport 
en Sportwereld. Totdat het blad in 1970 
opging in het Algemeen Dagblad was de 
gezaghebbende Geudeker hoofdredac-
teur. Hij was hartstochtelijk pleitbezorger 
van de invoering van betaald voetbal, dat 
veel Europese landen al had veroverd. 
Begin jaren vijftig jaren wilde de KNVB 
daar niets van weten. Vergeefs moet de 
voetbalbond een poging hebben gedaan 
het blad op te kopen om het critici de 
mond te snoeren.

Ontvoering
In 1957 speelde Geudeker een hoofd-
rol in een andere opmerkelijke affaire. 
De spits van Dinamo Zagreb, Vladimir 
‘Bobo’ Sal tekende een ‘voorcontract’ bij 
Ajax. Dé Stoop, toen de voorzitter van 
de BVC Amsterdam, beweerde dat Sal al 
een contract bij zijn club had getekend. 
Daarop verklaarde deze dat hij door het 
Ajax-bestuur was ontvoerd, vastgehou-
den in Hotel Americain, en gedwongen 
te tekenen. De KNVB besloot daarop drie 
bestuursleden van Ajax te schorsen.
Geudeker ontrafelde de zaak. Sal biechtte 

op het verhaal onder druk van Stoop te 
hebben verzonnen. De ontvoering had 
nooit plaatsgevonden. Stoop werd voor 
jaren uit het betaald voetbal verbannen. 
In Sport en Sportwereld schreef Geudeker: 
‘Men zal ons kunnen voorhouden dat wij 
als oud-speler van Ajax niet onbevooroor-
deeld zijn en deze zaak door een Ajax-bril 
bekijken. Daarom deze verklaring dat wij 
Ajax, als deze vereniging zich zozeer zou 
hebben gedragen als thans anderen doen, 
even ongenadig en meedogenloos hadden 
gegeseld als wij thans die anderen doen.’
Een sterk gevoel voor rechtvaardigheid 
had hij in de loop der jaren behouden. 
‘Een democraat ben ik sindsdien altijd 
gebleven’, zei hij in 1973 tegen Nico Polak 
van Het Vrije Volk. ‘Laatst nog stond ik 
bij het gebouw van Het Vrije Volk aan het 
Hekelveld, dat in de dagen van de zaak 
Giessen-Nieuwkerk juist werd gebouwd 
als een symbool van de nieuwe tijd. Jullie 
mogen best weten dat ik erbij heb staan 
grienen.’ De Rode Burcht was gesloopt en 
had plaatsgemaakt voor een hotel.

Weg met die rotzooi
Een maand voor zijn overlijden, op 14 
november 1977, heeft columnist Nico 
Scheepmaker Geudeker bezocht in zijn 
flat aan de Edisonstraat. Van daar kon 
hij de Jaap Edenbaan bijna zien en was 
het maar een kwartier lopen naar het 
Ajaxstadion. Ze spraken over oude en 
overleden sportjournalisten als Han 
Hollander en Joris van den Bergh. 
In de GPD-bladen schreef Scheepmaker 
erover, waarbij hij Geudeker citeerde. 
‘De overname van Sport en Sportwereld 
door het Algemeen Dagblad was zo’n 
nare ervaring, dat ik dacht: weg met die 
rotzooi! En ik heb er geen spijt van. Mijn 
vader was een bewariër, maar ik heb alles 
weggedaan, ook een heel pak brieven van 
Teunissen, ellenlange brieven waarin hij 
zijn onschuld bezwoer. Waar moet je met 
al die dingen naartoe?’ 
Kick Geudeker werd 76 jaar. De dader van 
de moord op seinhuiswachter Jacob de 
Jong is nooit gevonden 

GUUS MATER WAS (SPORT)JOURNALIST BIJ 
HET ANP.

Haya van Someren, Anton 
Geesink en Kick Geudeker 
te gast bij Mies en Scène, het 
programma van Mies Bouman, 
25 oktober 1968.
JAC DE NIJS/ANEFO/NATIONAAL 
ARCHIEF
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De pruik van Egbert 
de Vrij Temminck, 
die hoorde bij de 
absolute elite van de 
stad. AMSTERDAM 
MUSEUM

DOOR ALEX MCQUEEN

anaf circa 1660 maakten pruiken deel 
uit van het modebeeld, en dat bleef zo in 

de hele ‘lange 18de eeuw’, vroeger bekend 
als de Pruikentijd, toen mannen (en vrou-

wen) expressieve kleurrijke kleding droegen, 
én pruiken.

Er zijn talloze verklaringen voor de opkomst en 
de populariteit van de pruik. Verreweg de meeste 

wijzen naar de Franse koning Lodewijk XIV. Vast 
staat dat Lodewijk op relatief jonge leeftijd zijn 
haar verloor, wellicht een symptoom van syfilis. Hij 
droeg een lange donkere gekrulde pruik om zijn 
kalende kruin te bedekken.
Haar is een organisch materiaal dat makkelijk 
vergaat, en dus zijn er niet veel pruiken uit de 
Pruikentijd bewaard gebleven. In Nederland zijn 
er maar twee over, één in het Rijksmuseum en 

één in het Amsterdam Museum. Van die laatste 
is bekend wie de eigenaar was: de prominente 
Amsterdammer Egbert de Vrij Temminck, die 
tussen 1748 en 1784 meer dan twintig keer werd 
verkozen tot burgemeester van Amsterdam. 

Pruikenburg
Temminck was dus lid van de absolute elite van 
de stad, en zeer welgesteld: bij zijn dood liet hij 
290.000 gulden na. Op een ets van Jacob Houbraken 
uit 1759 is hij te zien, mét pruik, en als je de af-
beelding met de pruik in het Amsterdam Museum 
vergelijkt is duidelijk dat ze erg overeenkomen.  
De pruik is er een van het type ´infolio´, wat ‘groot’ 
of ‘gek’ betekende: breed, lang en overdreven 
gekruld. De zware symmetrische krullen waren 
typisch voor de stijl die toen ‘Lodewijk XIV’ werd 

In de 18de eeuw droeg elke Amsterdammer die 
in de stad wat voorstelde een pruik. Een pruik 

betekende status, een pruik was kostbaar, een 
pruik gold zelfs als hygiënisch. Er zijn er nog 

twee over; één daarvan sierde het hoofd van de 
prominente Amsterdamse burgervader Egbert 

de Vrij Temminck.

De pruik  
van de 

burgemeester 
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Het bezit van een ‘infolio’ pruik was een teken dat 
de drager veel kon uitgeven aan uiterlijk vertoon, 
als uiting van rijkdom en status. Vaak werden dit 
soort ‘officiële’ pruiken met de hand gemaakt, van 
paardenhaar (als je heel rijk was van mensenhaar). 
En dat vereiste veel vakmanschap. In 1742 telde 
Amsterdam maar liefst 68 pruikenmakers en 13 
pruikenwinkels. De productie was kostbaar, zeker 
in de eerste helft van de 18de eeuw, toen de mode 
hele lange pruiken voorschreef. 

Ontluizing
De ene pruik was de andere niet. Voor verschil-
lende functies waren er verschillende pruiken, 
met verschillende status. In 1778 adverteerde ‘Mr 
Paruikemaker’ Antonie Renaud in de Opregte 
Haarlemsche Courant als ‘Uitvinder van alle 
zoorten van PARUIKEN’, geschikt voor zowel 
‘Raadsheeren als Predikanten’. Renaud, in de 
Kalverstraat op de hoek van de Taksteeg, zei een 
nieuwe manier te hebben gevonden om de krullen 
‘roerende en speelende’ te maken zonder dat 
ze ‘vastigheid’ verliezen of niet gekamd konden 
worden. 
Met zo’n lange pruik was fysieke arbeid niet mo-
gelijk, en dus was de pruik ook een indicatie dat 
je in jouw sociale klasse veel vrije tijd had. Maar 
sociale klasse en opvallen door geld uitgeven waren 
niet de enige achtergronden van de mode. Pruiken 
golden ook als hygiënischer dan eigen haar. Onder 
een pruik had je namelijk het haar kort geknipt of 
kaalgeschoren, en dat zorgde voor minder luizen. 
Bovendien konden met luizen geïnfesteerde prui-
ken naar een pruikenmaker worden gestuurd voor 
‘ontluizing’; de pruik werd dan gekookt en uitge-
kamd of enkele dagen weggelegd zodat de luizen 
verhongerden. In het Amsterdam Museum wordt 
een luizenkrabber bewaard, een lange zilveren stok 
met een lepelvormig krabbertje waarmee mensen 
onder hun pruik konden krabben.

genoemd: je ziet dezelfde krullen op de gevels van 
Amsterdamse grachtenhuizen.
De pruik in het Amsterdam Museum was waar-
schijnlijk Temmincks ceremoniële pruik, wat 
misschien verklaart waarom het ding de eeuwen 
overleefd heeft. Volgens de gegevens in het mu-
seumarchief is hij na Temmincks dood altijd in 
de familie bewaard gebleven. Temmincks nazaat 
Sigisbert (‘Gijs’) Bosch Reitz had de pruik vanaf 
1913 tentoongesteld in zijn landhuis in Laren. 
Zijn neven en nichten noemden dat daarom 
‘Pruikenburg’, en dat werd de officiële naam. Toen 
Bosch Reitz overleed liet hij zijn bezit, inclusief de 
pruik, na aan zijn neef en petekind, Gijsbert Six, 
heer van Wimmenum. Na Six’ dood belandde de 
pruik in het Amsterdam Museum.  

Een Franse kapper 
en pruikenmaker in 

1762. WELLCOME 
LIBRARY, LONDEN

Egbert de Vrij 
Temminck in 
1759, met pruik. 
RIJKSMUSEUM 
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teken van macht zoals voorheen. Om de visuele 
sociale hiërarchie toch te behouden werd het dure 
haarpoeder steeds populairder onder de welva-
rendste klasse. 

De allerrijkste dragers van poeder beschikten zelfs 
over een poederkamer, een afzonderlijke ruimte 
in het huis ‘waarin men zich poederen laat’. Een 
bediende of een kapper smeerde pommade over de 
pruik, zodat het poeder daarna eraan zou blijven 
plakken. Dat gebeurde met een kleine blaasbalg, die 
met poeder werd gevuld. De klant kreeg eerst een 
poedercape over de schouders, om de rest van zijn 
kleren niet te bederven. 
Dat gepoeder was dus een hele toestand. In de 
Historie van den Heer Willem Leevend van Betje 
Wolff en Aagje Deken schrijft mejuffrouw Christina 
Helder aan mejuffrouw Jacoba Veldenaar over een 
‘soupirant’,  een heer die zich als ijverige amateur 
met de wetenschappen bezighoudt: ‘Hy is ook verre 
in de Mechanica, want hy heeft een hok uitgevon-
den, dat hy over zyn hals doet en er inkruipt, en dat 
hy toesluit, op dat hy, gepoeijerd wordende, toch 
geen stofje op zyn kleeren kryge.’
Het poeder werd vaak gemaakt van bloem, fijn 
gemalen meel. Dat diende de ijdelheid van de 
pruikendrager, terwijl er ook brood van gebakken 

Op Temmincks pruik is nog een poederachtige 
substantie waarneembaar. Haarpoeder werd in 
de tweede helft van de 18de eeuw populair. Poeder 
absorbeerde vuil en vet, beschermde het pruiken-
haar tegen beschadiging, het bestreed luizen en het 
rook lekker. De substantie bestond uit pommade en 
poeder en werd samengesteld door de pruikenma-
kers, die daardoor ook de reputatie van geneeskun-
digen kregen. Haarpoeder was bijzonder duur. De 
boekhouding van Salon Etienne, een haarsalon in 
de Kalverstraat 6, bevat rekeningen uit 1820 waar 
twee pond haarpoeder 14 gulden kostte, een half 
maandsalaris voor een gewone handarbeider. 
Het Stadsarchief bewaart het huishoudboek van 
de Amsterdamse familie Van Leuvenigh Willink. 
Daarin zitten rekeningen voor herhaalde bezoeken 
aan Salon Etienne, tussen 1787 en 1842. Daaruit 
blijkt dat Salon Etienne tot ver in de 19de eeuw 
pruiken voor zijn klanten bleef maken. Ook ver-
leende de salon allerlei andere diensten, waaron-
der scheren, knippen, het maken van toupetten, 
krulspelden van papier en dozen voor pruiken, 
lessen in haarverzorging, pommade en poeder. De 
Van Leuvenigh Willinks betaalden vaak voor allerlei 
diensten tegelijk, eenmaal per jaar, of over een paar 
maanden.

Poederkamer
Tegen het einde van de 18de eeuw kwamen kortere 
pruiken in de mode, en die werden door veel meer 
groepen in de samenleving gedragen, ook uit de 
lagere klassen. Naarmate de eeuw vorderde steeg 
de koopkracht van de gehele burgerij; veel meer 
mensen konden zich nu een pruik veroorloven. Dit 
betekende dat pruiken niet meer golden als een 

Pruiken met luizen werden 
gekookt of weggelegd om het 
ongedierte te verhongeren

Spotprent op het 
passen van pruiken, begin 
19de eeuw. Bovenin 
verschillende pruiken 
voor verschillende 
beroepen. Tekening 
van Jacob Smies. 
RIJKSMUSEUM 
AMSTERDAM
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had kunnen worden. In tijden van schaarste, door 
oorlog op zee of een mislukte graanoogst, werd dat 
controversieel. Als de meelprijs steeg werd daarom 
door veel overheden in pruikdragende landen het 
haarpoeder zwaarder belast, in zogenaamde ‘weel-
de-wetten’. In de Republiek gebeurde dat tussen 
1805 en 1811 in een ‘vermakelijkheids-acte’. 
Om haarpoeder te mogen gebruiken moest de 
drager een jaarlijks ‘patent’ kopen, tegen de prijs 
van een dukaat, ongeveer vijf gulden. De Republiek 
(en andere landen) maakte uitzonderingen voor 
bepaalde groepen, zoals de koninklijke familie, of 
ambtenaren; in Amsterdam zou Egbert Temminck 
waarschijnlijk vrijgesteld zijn van zo’n belasting 
als hij als burgemeester in functie was. Voor de 
mensen die haar wel betaalden kwam de spottende 
term ‘dukatenkop’ in zwang. 

Revolutie 
De belasting op haarpoeder betekende de laatste 
klap voor de pruikenmode, die al geruime tijd in 
verval was. Dat ging gelijk op met een grotere be-
langstelling voor de natuur en ‘natuurlijk gedrag’ in 
de laatste decennia van de 18de eeuw en daarmee 
het afscheid van de weelderige uitdossing van de 
man. De verandering in het modebeeld werd ook 
gevoed door de industriële revolutie, en de groeien-
de afkeer van de aristocratie, die weer leidde tot de 
revolutionaire bewegingen in Amerika, Nederland 
en Frankrijk.

Egbert de Vrij Temminck schaarde zich op hoge 
leeftijd nog onder de ‘patriotten’, die zich tegen de 
macht van de Stadhouder verzetten. Toen hij in 
1778 burgemeester was, werd er op zijn initiatief 
een geheime overeenkomst gesloten met verte-
genwoordigers van het Amerikaanse Congres. De 
Amsterdammers meenden dat de handelsover-
eenkomst legaal zou worden zodra de regering van 
het Verenigd Koninkrijk de onafhankelijkheid van 
de Verenigde Staten van Amerika formeel zouden 
erkennen. Een kopie van het ontwerpverdrag viel 
in 1780 echter in handen van de Britten, die daarop 
de Nederlandse Republiek de oorlog verklaarden.
Temminck zal in die onrustige jaren nog altijd zijn 
pruik hebben gedragen. Hij mocht dan vooruitstre-
vende, republikeinse ideeën hebben gehad, hij was 
nog altijd lid van de oude Amsterdamse oligarchie. 
Andere gezagsdragers die hardnekkig aan hun 
pruik en hun oude status vasthielden, zouden het 
ding in de revolutionaire omwentelingen kwijtra-
ken. Soms verloren ze daarbij ook hun hoofd 

DIT ARTIKEL IS GEBASEERD OP DE MASTER SCRIPTIE 
VAN ALEX MCQUEEN VOOR CENTRAL SAINT MARTIN, 
UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON. 

Als de meelprijs steeg 
werd het haarpoeder 
zwaarder belast
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Een mens weet vaak de gekste dingen. Zo 
weet ik sinds kort dat de Krommert het 
enige kruispunt in de stad is met een naam. 
Andere kruispunten zijn kruispunten, maar 

de Krommert is de Krommert. Een kruispunt dat 
zijn naam eer aan doet, want geen straat is zo krom 
als de Krommert. Maar wat de langste straat van de 
stad is bijvoorbeeld, weet ik weer niet. De langste 
straat van Parijs is de Rue de Vaugirard, en dat die 
lang is weet ik uit eigen ervaring, want ik ben hem 
eens helemaal afgelopen: vijf stralende kilometers. 
Maar de langste straat van Amsterdam? De 
Prinsengracht, denk ik, als de Prinsengracht een 
straat was tenminste, want de Prinsengracht is 
een gracht, en een gracht is geen straat, waarmee 
de Prinsengracht dus afvalt. Tot het tegendeel be-
wezen is, houd ik het op de Ceintuurbaan zoals die 
vanaf het IJ, voortdurend van naam veranderend, 
door de stad reist om ten slotte in het Muiderpoort 
Station te verdwijnen. 
Tasmankade, Houtmankade, Nassauplein, Nassau-
kade, Frederik Hendrikstraat, Bilderdijkstraat, Eerste 
Constantijn Huygenstraat, Van Baerlestraat, Roelof 
Hartplein, Roelof Hartstraat, Ceintuurbaan, Sarp-
hatipark, Ceintuurbaan, Nieuwe Amstelbrug, Eerste 
Oosterparkstraat, Oosterpark, Wijtenbachstraat: een 
Amsterdams gedicht. 
Ik woon inmiddels voor de derde keer niet aan maar 
wel vlakbij de Ceintuurbaan. Aan de eerste bewaar 
ik weinig herinneringen, maar een aantal jaren later 
heb ik in het Helmerskwartier altijd veel plezier ge-
had. Ik zat graag bij de Schouw, om naar de trams 
te kijken en vanwege dat prachtige glas-in-lood. 
Maar ook de kleine misdaad die er welig tierde be-
viel me, net als het tafeltje bij het raam dat aan het 
einde van de middag voor me vrijgehouden werd 
en waarop ik graag een klein beslagen glaasje zag 
staan In de Schouw schenken ze nu koffie zoals bij 
Voorheen Westers hamburgers worden geserveerd. 
En de Muizenval met zijn opgezette snoek in de 
vensterbank en het bordje ‘hier geen rotzooi uit de 
fles/ maar echte sju de rans’ – waar is de Muizenval 
gebleven?
In Frikkendorp waar ik nu woon valt op cafégebied 
weinig te beleven, maar de rivierkreeften lopen er 
over de kade en ook in de Nieuwe Manhuispoort die 
via de Gerard Terborgstraat toegang geeft tot de 
binnentuin achter de Roelof Hartstraat is het nooit 
saai. Onlangs vond ik er Koos Speenhoffs Eerste 
bundel: Liedjes, wijzen en prentjes uit 1916, met 
daarin zijn Ode aan de blauwe zee. Met de onsterfe-
lijke regels, ‘Zacht zingt de zee/ Zangen van wee/ 
Zingt de haring mee/ De haring is een vis/ Die zo 
verfrissend is/ Als men katterig is...’
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De Geïllustreerde 
Geschiedenisvan Amsterdam
Prof. dr. P.J. Rietbergen

Elk van de tien hoofdstukken behandelt drie hoofdthema’s: de 
economische ontwikkeling van de stad en haar demografische 
en sociale achtergrond en gevolgen; haar politieke geschiedenis, 
zowel intern als extern, dat wil zeggen: binnen de nationale en 
internationale context; en de meest opvallende institutionele 
kenmerken.
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P.J. Rietbergen

Geschiedenis 
van Amsterdam

De Geïllustreerde Een ongewone hoofdstad
Elk jaar bezoeken meer dan 17 miljoen toeristen van over de hele wereld Amsterdam: om 
aan boord te gaan van de boten die de legendarische grachten van de stad doorkruisen; om 
naar de statige, zeventiende- en achttiende-eeuwse herenhuizen te staren; om de sensatie 
van de goedkope en bijna legale wiet in de zogenaamde ‘coffeeshops’ te kopen en te erva-
ren; om een wandeling te maken langs de weinige straten die de rosse buurt van de binnen-
stad vormen en zich te vergapen aan de ramen waarin prostituees zich in de schaduw van 
een grote middeleeuwse kerk aan hun gretige ogen presenteren. 
Ze willen ook Rembrandts ‘Nachtwacht’ en de schilderijen van Van Gogh zien, die in de 
verschillende musea van de stad tentoongesteld worden. Ja, Amsterdam is beroemd over 
de vijf continenten: een metropool die veel van zijn ‘premoderne’ schaal en charme heeft 
behouden. Het is een samenvatting van wat specifiek is voor de Nederlandse cultuur en 
samenleving als geheel: de kleinschaligheid, het duidelijk burgerlijke karakter, en de tole-
rantie, al dan niet oprecht gemeend.

Dit boek betekent een schets van de bonte geschiedenis van Amsterdam vanaf het beschei-
den begin in de ‘Lage Landen’ als kleine, dertiende-eeuwse doorvoerhaven, tot de heden-
daagse stad die zowel nationaal als internationaal een grote rol speelt, zowel op economisch 
als op cultureel gebied. 

Elk van de tien hoofdstukken behandelt drie hoofdthema’s: de economische ontwikkeling 
van de stad en haar demografische en sociale achtergrond en gevolgen; haar politieke 
geschiedenis, zowel intern als extern, dat wil zeggen: binnen de nationale en internationale 
context; en de meest opvallende institutionele kenmerken.  

Het boek is zeer toegankelijk, omdat de vele specifiek geselecteerde illustraties naadloos 
aansluiten aan de tekst, zodat de lezer een dieper begrip van deze fascinerende stad kan 
krijgen. 
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Iconische hardloopwedstrijd

Moest hij op de 
Olympische Spelen 
van 1924 in Parijs nog 
genoegen nemen met 
de zevende plaats, 
vier jaar later wist 
Boughéra El Ouafi de 
Olympische mara-
thon in Amsterdam te 
winnen. Na twee uur, 
32 minuten en 57 se-
conden kwam de voor 
Frankrijk uitkomende 
Algerijnse fabrieks-
arbeider als eerste 
over de finish in het 
Olympisch Stadion. 
Het was die dag 
druk langs de route, 

ondanks het slechte weer. De onstuimige wind 
speelt een belangrijke rol Marathon, het nieuwe 
stripboek van Nicolas Debon over die iconische 
hardloopwedstrijd van zondag 5 augustus 1928. 
Los van de fraaie tekeningen van het Olympisch 
Stadion en een paar Amsterdamse straatbeelden 
toont hij in roodbruine en grijstinten vooral het 
gevecht van de 79 renners tegen de elementen 
en hun eigen demonen in het lege polderland-
schap. Amsterdam staat bij Debon ook symbool 
voor het geloof na de Eerste Wereldoorlog in een 
nieuwe wereld vol idealen en vrede.  
Het verstrippen van een groot internatio-
naal sportevenement is Debon niet vreemd. 
Eerder leverde hij een graphic novel af over 
de Ronde van Frankrijk van 1910: Le Tour de 
Géants. Dit wielerepos opende hij met met de 
15 Touretappes ingetekend op de landkaart van 
Frankrijk. In Marathon is het een kaartje van het 
42 kilometer en 142 meter lange polderparcours 
langs de Amstel. 
Met winnaar El Ouafi liep het niet goed af. Hij 
raakte aan de drank en belandde op straat. De 
Olympisch kampioen van Amsterdam werd in 
1959 op een familiereünie doodgeschoten bij een 
nooit opgehelderd vuurgevecht. 
Vooralsnog is Marathon alleen in een Franse 
editie verschenen. Het is nog niet bekend of er 
een Nederlandse vertaling komt. Maar bij Debon 
is het beeld gelukkig belangrijker dan de tekst.
PETER DE BROCK

MARATHON
Nicolas Debon 

- Dargaud 
- 115 blz. 
- € 19,99

Omstreden herdenken

Het nieuwe Namen-
monument aan de 
Weesperstraat op 19 
september 2021, dat dit 
jaar door koning Willem 
Alexander is onthuld, 
kwam er niet zonder slag 
of stoot. Hierover ver-
scheen een klein jaar voor 
de onthulling het kritische 
bundeltje Bedenkt eer gij 
erkent (spoiler: deze re-
censent schreef er ook in). 
En nu is er het vuistdikke 
Vijfhonderd meter namen. 
De Holocaust en de pijn 
van de herinnering van 
Wim de Wagt. 
Het is een wat hybride 
boek, want het gaat én 

over het ontstaan van het Namenmonument en over 
75 jaar herdenken in Nederland, over gedenkplaatsen 
en monumenten, over Anne Frank en Etty Hillesum, 
over geschiedschrijving, over het stilzwijgen of me-
deplichtigheid in Londen, over Roma en Sinti en over 
Joden, ja eigenlijk over alles. En dat is vreemd, want 
er is over al die onderwerpen al veel geschreven. Een 
concentratie op het Namenmonument was het boek 
ten goede gekomen. 
De eerste vier hoofdstukken zijn een overzicht van 
wat er wel en niet gerealiseerd is van een blijvende 
herinnering aan de Holocaust en in hoeverre dat te 
maken heeft met een zwijgcultuur. Dat zijn feitelijke 
en vrij neutrale verhalen. Maar bij het hoofdstuk waar 
het begin van de namenwand ter sprake komt, neemt 
de auteur steeds duidelijker stelling. 
Het monument is een initiatief van het 
Auschwitzcomité. Het ‘verzet tegen het vergeten’ 
kon alleen gestalte krijgen in een nationale namen-
wand in Amsterdam. Wie daar tegenin gaat, krijgt 
geen krediet van de voorzitter van het comité Jacques 
Grishaver en weinig van de auteur. Er wordt wel 
uitgesproken dat protesten een democratisch recht 
zijn, ook door Grishaver en architect Daniel Libeskind 
die het monument ontwierp. Maar eigenlijk deugen 
de tegenstanders niet in hun verzet. Gelukkig geeft 
de auteur ook aan dat de uitspraak dat de tegenstand 
een ‘onderdeel van de wereldwijde ontkenning van de 
Holocaust’ is, op niets is gebaseerd. 
Die uitspraak is van Libeskind, aan wie De Wagt 
een kritiekloos en bewonderend hoofdstuk wijdt. 
De namenwand is er, en er is nu een boek, maar de 
discussie dient voort te gaan.
DAVID BARNOUW

VIJFHONDERD METER 
NAMEN
De Holocaust en de pijn van 
de herinnering
Wim de Wagt

- Boom
- 376 blz.
- € 29,95
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Drankmisbruik en armoede

In zijn debuutroman Voor altijd op de vlucht onderzoekt Angelo Schenkers de 
Amsterdamse wortels van zijn familie. Die gaan terug tot oktober 1895, wanneer 
overgrootouders Uke en Mari hun dorp in Friesland verruilen voor een onzekere 
toekomst in de hoofdstad. Wat volgt is een relaas vol tegenslag, drankmisbruik, 
geweld en schrijnende armoede. Zoals de titel van het boek al doet vermoeden 
zijn Uke en Mari altijd op de vlucht: voor schuldeisers, voor de politie en voor 
jeugdzorg, die vijf van hun (op dat moment) acht kinderen uit huis zal plaatsen. 
Schenkers verweeft de ellendige geschiedenis van Uke en Mari met verhalen 
over zichzelf, zijn ouders en zijn grootouders. Al die levens spelen zich af in 
verdwenen Amsterdam, waar het ruikt naar ‘combinatie van sigaretten, koffie 
en gebakken mosselen’. In deze stad, die bevolkt wordt door kleurrijke figuren 
met namen als Bleke Willem, Annetje de Bochel en Wil de Paardekop, krijgt elke 
generatie het beter dan de vorige. Mari was een ongeschoolde arbeider van wie 
niet eens zeker was of hij kon lezen. Zijn achterkleinzoon studeerde rechten en 
schreef een boek. Zo toont Voor altijd op de vlucht hoeveel er in vier generaties 
kan veranderen: in een stad en binnen een familie. 
JANNA TOEPOEL

VOOR ALTIJD OP  
DE VLUCHT
Een Amsterdams 
familieverhaal 

- Angelo Schenkers 
- 256 pag
€ 19,99

De intocht van Jezus in de Plantage 

Op het grasveldje aan de 
Plantage Westermanlaan 
stond tussen 1880 en 1935 
een van de grootste at-
tracties van de stad, het 
Panoramagebouw. Het 
medium ‘panorama’ had zich 
in heel Europa bewezen als 
een populaire vorm van over-
dracht, zowel voor de elite als 
de massa: het is de voorloper 
van de bioscoopfilm.  
In Amsterdam heeft het 
panorama twee bloeiperioden 
gekend: van 1803 tot 1818 
en van 1880 tot circa 1920. 
In de eerste periode waren 
de panorama’s in tijdelijke, 
relatief kleine houten roton-
des te zien, meestal op de 
kermis, met beelden van de 
eigen stad of gebeurtenissen 
als de Slag bij Waterloo. De 

tweede periode wordt gekenmerkt door een permanent 
panoramagebouw en een vaste maatvoering voor de 
panoramaschilderingen.  
De onderwerpen waren natuurlijk ‘groots’: in Amsterdam 
zijn honderdduizenden gaan kijken naar Het Beleg 
van Haarlem, De Verwoesting van Pompeï, Jerusalem 
en Golgotha, Nova Zembla en De intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Ester Wouthuysen en Silvia L. Alting van 
Geusau hebben in dit jaarboek de complete geschiedenis 
van dat gebouw en het fenomeen panorama tot in detail 
vastgelegd.  
KOEN KLEIJN 

KUNSTZINNIG VERMAAK 
IN AMSTERDAM  
Het Panoramagebouw in 
de Plantage 1880-1935  
 
Sylvia L. Alting van Geusau 
en Ester L. Wouthuysen  
 
- 240 blz. 
-   113de Jaarboek van 

het Genootschap 
Amstelodamum. 

-   te bestellen via  
www.amstelodamum.nl 

Weesperstraters

Rob van het Groenewoud 
beheert een genealogische 
database, waarin hij dui-
zend personen vond die in 
de Weesperstraat hebben 
gewoond. In dit boek 
beschrijft hij de bewoners 
van 254 adressen: hun 
gezinnen, hun ouders, hun 
winkels en bedrijven. 
Bijna niemand overleefde 
de oorlog; het boek is 
daarmee een monument 
voor een verdwenen 
wereld. De Weesperstraat 
raakte door de deportaties 
ontvolkt, panden werden 
geplunderd en daarna ge-
sloopt voor de aanleg van 
een vierbaans snelweg. 
De Weesperstraat heeft 
geen wetenschappelijke 

pretentie, maar is toch zeer bruikbaar, omdat Van het 
Groenewoud een nauwkeurig personenregister heeft 
toegevoegd.
KOEN KLEIJN

DE WEESPERSTRAAT  
VAN JONAS DANIËL 
MEIJERPLEIN TOT  
WEESPERPLEIN
Rob van het Groenewoud

- 231 blz. 
-  Te koop in de 

Stadsboekwinkel en 
het Joods Historisch 
Museum. 

-   Te bestellen door € 20,- 
over te maken op NL59 
ASNB 0707158133 o.v.v. 
Weesperstraat.  
www.rvanhetg.dds.nl
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 EEN MOOIERE WERELD
Honderd-en-één jaar geleden overleed 
Constant: kunstenaar en medeoprichter 
van de COBRA-beweging. Zijn schilderij-
en verbeelden een geloof in een betere, 
vreedzame en creatieve toekomst.
CONSTANT 101. THE FUTURE CAN BE 
HUMANE
Cobra Museum // 5 november 2021 t/m 6 maart 
2022 // cobra-museum.nl

 VERHALEN UIT HET ARCHIEF
Brieven en foto’s – sommige vier eeuwen 
oud – belichten de geschiedenis van de 
familie van Loon. De tentoonstelling stelt 
de vraag: welke objecten zijn het waard 
om te bewaren en waarom?
TOEKOMSTIG VERLEDEN
Museum van Loon // t/m 30 januari 2022 // 
museumvanloon.nl

 ODE AAN PETER VAN STRAATEN
Met humoristische tekeningen legde Peter 
van Straaten het naoorlogse Nederland 
vast. Acht verschillende gastconservatoren,  
onder wie de weduwe van Van Straaten, 
stelden uit zijn enorme oeuvre een tentoon-
stelling samen.
MISSCHIEN VALT ER WAT TE LACHEN
Allard Pierson // 8 december 2021 t/m 13 maart 2022 // allardpierson.nl

 PRESENTATIE 
PANORAMABOEK
In 1880 werd aan de Plantage 
Middenlaan het Panoramagebouw geo-
pend. Een panorama –een cilindervor-
mig schilderij dat de bezoeker omringt 
– gold eind 19de eeuw als een interes-
sante nieuwigheid. Het jaarboek van Amstelodamum belicht de 
geschiedenis van dit ooit zo populaire volksvermaak.
KUNSTZINNIG VERMAAK IN AMSTERDAM
Rijksmuseum // vrijdag 26 november 15.15 - 18.00 uur // tickets via 
eventbrite.nl

 VIJFHONDERD JAAR 
SPOTPRENTEN
De karikatuur is al eeuwen een populair 
middel om machthebbers belache-
lijk te maken. De katholieke kerk, de 
Spanjaarden, de gebroeders de Witt, 
koning Willem I; ze waren allemaal het 
mikpunt van spot. Door kritische tekenaars werden ze  
 afgebeeld als duivels, als vraatzuchtige wolven – of als kaas.
KIKKERS EN KAASKOPPEN
Rijksmuseum // t/m 16 mei // rijksmuseum.nl

DE CHEMIST
De geschiedenis van een 
verdwenen beroepsgroep, 
1600-1820 
Henk Vermande

- Verloren
- 664 blz.
- € 49,00

Chemicaliën en dode vingers

In de lange reeks verdwe-
nen beroepen neemt de 
‘chemist’ een bijzondere 
plaats in. Vanaf de 17de 
eeuw tot circa 1820 
produceerde en verkocht 
deze chemicaliën, met 
name ten behoeve van de 
geneeskunde. Op de far-
maceutische markt con-
curreerden de chemisten 
met apothekers, die voor 
complexere preparaten 
echter afhankelijk waren 
van de producten uit hun 
laboratoria. Het beroep 
kende geen gereguleerde 
opleidingen, corporatieve 
organisatievorm of diplo-
mastructuur en is dan ook 
een stille dood gestorven. 

Het was vooral een Amsterdams métier, al zaten er 
ook chemisten in andere Hollandse steden. 
Naast ‘erkende’ geneesmiddelen verkochten che-
misten ook gedestilleerde geheimmiddelen, zoals 
een poeder tegen jicht, zuren, kleurstoffen, salpeter, 
kamfer, kwikproducten en fosfor. Dat laatste goedje 
extraheerden ze uit urine, gekookt in pannetjes op 
een fornuis in het werkhuis achter de winkel, zo 
lezen we in het proefschrift van civiel ingenieur Henk 
Vermande. Dit lijvige werk bevat de opkomst, ont-
wikkeling en neergang van de beroepsgroep, inclusief 
aardige uitstapjes over bijvoorbeeld de symboliek van 
de Salamander op uithangborden en gevelstenen.
Het grootste leesplezier biedt bijlage 2, waarin 
biografische bijzonderheden over chemisten zijn 
opgenomen. Bijvoorbeeld over Anthony d’Ailly, die 
rond 1800 zijn chemische fabriek op de schans bij de 
Zaagmolenpoort had en onder meer de bewoners 
van Urk van medicamenten voorzag. Op een kwade 
dag in 1809 raakte zijn rechterhand vermorzeld na 
een ongeluk met ontploffend slagzilver (zilvernitride), 
maar de productie bleef onverminderd voortgaan.
De 18de-eeuwse chemist Reijnier van den Bern bezat 
een distilleerderij op de Oude Schans en een bran-
dewijnwinkel om de hoek. Van den Bern verzamelde 
curiosa: in 1717 kocht hij uit de collectie van burge-
meester Witsen de in zout geconserveerde tong van 
raadpensionaris Johan de Wit en de vinger van diens 
broer Cornelis. Via de familie van zijn nicht belandden 
die staatkundige relikwieën uiteindelijk in het Haags 
Historisch Museum, waar ze nog altijd liggen.
MAARTEN HELL
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AM Schreeuwende vrouw
 Jo Haen voegt aan ons artikel over Fré Cohen (OA okto-

ber) toe dat er een brug naar haar is genoemd: Brug 341, 
hoek Middenweg-Zaaiersweg over de Molenwetering. Cohen 
heeft gewoond op Zaaiersweg 125. 

 Hans Perrée las in het artikel over de Sieberg-garage 
(OA Oktober) dat het Algemeen Dagblad over de opening 
berichtte: ‘Het eerste nummer van het Algemeen Dagblad 
verscheen echter pas op 29 april 1946. Bedoeld wordt het 
Algemeen Handelsblad.’ Wij plaatsten bovendien Emden in 
Oost-Duitsland; dat had Oost-Friesland moeten zijn. 

 Bert Veerkamp, oud-medewerker van het Amstellyceum, 
las in hetzelfde nummer het verhaal over de overijverige  
onderwijzer Martien Broekhuijsen, schoolhoofd in de 
Lepelstraat. In najaar 1943 trok een dependance van het 
Amstellyceum in zijn school, schreven wij. Veerkamp: 
‘In 1943 was de naam van deze school nog de Derde 
HBS met vijfjarige cursus. Later werd de naam Van der 
Waalsscholengemeenschap, daarna pas Amstellyceum.’ 

 Fred Geukes Foppen reageert op de herinnering van 
Margo Rens aan de vrouw die begin jaren zestig op de brug 
over de Herengracht bij de Blauwburgwal zat te schreeu-
wen. Zij zou bij het bombardement in mei 1940 haar man 
en zoon hebben verloren. Triest, schrijft Geukes Foppen, 
maar onjuist: ‘Tijdens mijn zoektocht naar de namen van de 
44 doden en 79 gewonden van het bombardement op de 
Blauwburgwal op 11 mei 1940 heb ik gevonden wie er woon-
den in de tot puin gebombardeerde huizen. Er zijn daar geen 
vader en zoon omgekomen. Er zijn vier kinderen gedood: drie 
meisjes en een jongen. Maar die jongen woonde in Den Haag 
en was op bezoek bij zijn opa, die hielp in de winkel op nr. 21.’

 Els van Wageningen leverde in 1967 haar eerste bijdragen 
aan Wiering’s Weekblad (OA november), over de heropening 
van de viswinkel van Busman op de Nieuwmarkt en over de 
verbouwing van een pand van Jacob Hooy. Nog vele artikelen 
en interviews volgden. Van Wageningen: ‘De hoofdredacteur 
van het blad, de heer van Heusden heb ik goed gekend. Hij 
schreef mij eens de volgende brief: “Uw interview met de 
heer Mullegers (directeur van het Olympisch Stadion) is 
heden gepubliceerd. Wij hadden de indruk dat hij aangenaam 
verrast was, dat zoiets uit een door een vrouw gehanteerde 
pen kan komen.” 
In 1968 stond er een serie in het blad met als titel: “Hoe de 
IJ-tunnel tot stand kwam.” Ik deed toen de interviews met 
mensen die bij de werkzaamheden betrokken waren, onder 
wie ingenieur H.v.d. Werff. Ik schreef: “Voor de heer van der 
Werff zijn deze en komende dagen topdagen. De telefoon 
staat roodgloeiend. Hij rent heen en weer tussen Tunnelbouw 
en de Wibautstraat. Als we de portier bij Tunnelbouw mogen 
geloven, heeft meneer van der Werff wel twee secretaresses 
nodig, wil hij ooit klaarkomen.” Wat ben ik daar tijdens de re-
ceptie voor de opening van de IJtunnel door de heren hartelijk 
om uitgelachen! Ook Van Heusden vond het kennelijk leuk 
om dat gewoon te laten staan.’ 
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amsterdamkalender
2022

Elke dag iets verrassends over Amsterdam

Wie was Kikki de Bruggentrekker? Waar 

woont De Liefde? Wie plakt toch overal die 

kleurige monsters in de stad? Wat staat er op de 

billen van Eberhard van der Laan? Waar stond de 

Winkel van Sinkel? En waar staat het wijnchateau 

Amsterdam?

Je leest het allemaal in de Amsterdamkalender 2022.

Het perfecte cadeau voor de feestdagen
De Amsterdamkalender 2022 is een scheurkalender met elke dag iets 
verrassends over Amsterdam: een tip, een weetje, een aan kondiging, 
een bijzonder kunstwerk of een historisch feit. 
Ook met diverse aanbiedingen van Amsterdamse ondernemers. 

Koop hem nu bij de boekhandel of online via 
amsterdamkalender.nu.

Amsterdamkalender 2022
isbn 978-90-9035151-3
www.amsterdamkalender.nu

“De samenstellers hebben met behoedzame inventiviteit een kalender gemaakt met een 
aanstekelijke mix van tijdloos en tijdgebonden Amsterdam.” Kester Freriks in NRC over de Amsterdamkalender 2021

€ 15,95

Wie was Kikki de Bruggentrekker? Waar Het perfecte cadeau voor de feestdagenie was Kikki de Bruggentrekker? Waar Het perfecte cadeau voor de feestdagen



B I J Z O N D E R E  A A N B I E D I N G

Nieuwe historische atlas van Amsterdam
Een wereldstad in zestig kaarten 1200-2025

↓ Stadsgezicht van Amsterdam door Antoon van den Wijngaerde, detail, 1557-1561 (Stadsarchief Amsterdam) 

€ 5,00 korting
tot 10 maart 2022

• Groot formaat | 25 x 33,5 cm
• Gebonden | 80 pagina’s | 150 illustraties
•  Nederlandse editie ISBN 978 90 6868 840 5
•  Engelse editie ISBN 978 90 6868 848 1
•  Uitgeverij THOTH, Bussum

 NU IN DE BOEKHANDEL

Deze atlas laat de ruimtelijke ontwikkeling 
van Amsterdam zien aan de hand van een 
reeks historische en nieuw getekende kaarten, 
vanaf het begin tot onze moderne tijd, vanuit 
internationaal perspectief. Amsterdam wordt 
vergeleken met onder meer Venetië, Londen, 
Parijs en Wenen.
 
WEES ER SNEL BIJ!
Koop deze prachtige atlas tegen de 
introductieprijs van € 24,95 (winkelprijs 
na 10 maart 2022 € 29,95).

Jaap Evert Abrahamse en Reinout Rutte

Advertentie  historische atlas Amsterdam THOTH.indd   1 10-11-21   13:12


