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Er is zowat geen Amsterdammer meer 
die in een drumband meespeelt, maar op 
onze oproep om reacties gingen ‘de hek-
ken open’. Vroeger beleefden namelijk 
ontelbare Amsterdammers veel plezier 
aan deze hobby.

Wij schreven dat er volgens mevrouw 
Donker in Amsterdam geen lopende 
drumbands meer zijn, maar blijkbaar is 
de waarheid anders. “Dat er in Amster-
dam geen lopende drumbands bestaan, is 
een misvatting. Er bestaan zeker nog wel 
lopende drumbands! Wel kan ik beamen 
dat er vroeger meer ‘gelopen’ werd door de 
verschillende orkesten dan nu. In principe 
zijn er (naar mijn weten) geen lopende 
harmonieën, fanfares en brassbands. Dit 
komt in de eerste plaats door de vergrijzing 
die heeft toegeslagen binnen de vereni-
gingen. Men kan gewoon niet meer lopen 
met die zware instrumenten”, schrijft 
Wendolien Krul uit Purmerend. Wendolien 
kan het weten, want zij is in 2011 afgestu-
deerd als muzieksocioloog in de richting 
amateurmuziek. Tijdens haar studie heeft 
ze zich voornamelijk beziggehouden met 
de wereld van de harmonie, fanfare en 
brassband (kortweg hafabra). “Drumbands 
horen eigenlijk ook onder deze noemer 
thuis, omdat ze vaak samen met een har-
monie of fanfare onderdeel waren van één 

(grote) vereniging.” De korpsen die er nog 
zijn, zijn Marchingband-ATM (de grootste 
in Amsterdam), Drumfanfare van de Ver-
eniging de Noorderspeeltuin, Drumfanfare 
Ons Genoegen, Tubantia en het Wierings 
Trompetter Korps. Met andere woorden: 
het fenomeen drumband is niet helemaal 
verdwenen, maar van een kaalslag is 
bepaald sprake.

Tubantia
Komen we bij de herinneringen. Hans 

Hamer was 20 jaar “met veel plezier 
lid van Muziekvereniging Tubantia uit 
Amsterdam-Oost.” Blijkbaar had hij het 
‘in zijn vingers’, want hij schrijft: “Ik ben 
gestart als tamboer bij de jeugddrumband 
en vervolgens bij het seniorenkorps. De 
jeugddrumband bestaat al lang niet meer 
en het seniorenkorps is in april gestopt 
als marcherend korps en gaat een poging 
wagen om als concertkorps bestaansrecht 
op te bouwen. Het seniorenkorps kwam uit 
in de Eredivisie en won menig nationaal 
en internationaal drumbandconcours met 
als één van de hoogtepunten de gouden 
medaille op het Wereld Muziekconcours in 
Kerkrade in 1970.”

Bondsconcours
Tubantia nam elk jaar deel aan het Bonds-
concours in Amsterdam waaraan bijna alle 
Amsterdamse drumbands deelnamen en 
waar Tubantia menigmaal de wisselbeker 
won. “Het deelnemersveld bestond uit zo’n 
25 Amsterdamse drumbands en muziek-
verenigingen. Buiten het bondsconcours 
was er ook een concours van drumbands 
die aangesloten waren bij de Amsterdamse 
Speeltuinvereniging. Beide concoursen 

bestaan niet meer. Volgens mij zijn er nog 
wel enkele marcherende korpsen in Am-
sterdam, al noemen die zich tegenwoordig 
veelal marchingbands.”

Ons Huis
Ilona Oostindier-Hof schrijft: “Bij deze 
stuur ik de foto’s van drumband ‘Ons 
huis’ uit de Rozenstraat. De kleding was 
gemaakt door de moeder van mijn vrien-
din, mevrouw Schuurman. Elke zaterdag 
marcheerden we met veel plezier door 
de buurt en we gingen ook op concours, 
waar we enkele prijzen wonnen. Door het 
vele oefenen werden we steeds beter. Er 
haakten mensen af en er kwamen mensen 
bij: zo wisselde de band voortdurend 
van samenstelling. Aan de Elandsgracht 
was een speeltuinverenging met erbij de 
drumband ‘Ons Genoegen’. Daar moest je 
katholiek voor zijn om lid te mogen wor-
den, al was niet iedereen dat. Je had ook 
nog buurtdrumband ‘Tubantia’. Dat was 
volgens mij de grootste band. Deze wonnen 
vele prijzen, maar uit welke buurt die band 
kwam, dat weet ik niet precies.”

Lees verder op pagina 5

‘Elke zaterdag marcheerden
we met plezier door de buurt’

 

  
 
 

TAWO speelt ter gelegenheid van het 50-jarig 
huwelijksfeest van de grootouders van Hans van 
Gessel.

Het seniorenkorps van Tubantia.

Een enorme matpartij tussen twee drumbands maak je niet elke dag mee. 
Maar het overkwam de leden van Tot Ons genoegen (TOG) en Tog Amu-
seren Wij Ons (TAWO). Daar was een aanleiding voor. Toen bij TOG een 
donker meisje kwam spelen, werd zij als lid geweigerd. Daarom stapten 
tien leden op, onder wie Chris van Gessel, die hun eigen drumband TA-
WEO oprichtten. “De dissidenten rekruteerden her en der nieuwe kinderen 
om in ieder geval al met Koninginnedag te kunnen trommelen en om TOG 
te provoceren”, schrijft Hans van Gessel op www.geheugenvanoost.nl 
hierover. Hans van Gessel kon niet trommelen en werd vaandeldrager. De 
twee drumbands ontmoetten elkaar op de Middenweg, tegenover de Em-
makerk. “Het trommelen werd heviger, plotseling stoven enige ‘ouderen’ 
van beide verenigingen op elkaar toe en het werd een hevige knokpartij. 
Mijn oudste broer had een zeer onhandige grote trom (overslag) op zijn 

buik hangen en 
deelde met twee 
stokken al rond-
draaiend flinke klap-
pen uit. De angst 
sloeg bij mij pas echt 
toe toen twee dames 
om het middel van 
mijn broer hingen, 
een broek terugeisten en probeerden de daad bij het woord te voegen. 
Opeens was daar een politiewagen en de boel werd uit elkaar getrokken. 
De intocht in onze straat was een grootse gebeurtenis, wij hadden gewon-
nen en ik hield het vaandel nog fier.”

TAWO en TOG slaan erop los

Zomerkamp
Ontelbare Amsterdammers heb-
ben als kind een deel van de zo-
mer doorgebracht in een zomer-
kamp of vakantiekamp. Sommige 
in het buitenland, maar de meeste 
ergens in Nederland. Vaak werden 
deze kampen georganiseerd door 
een speeltuinvereniging of anders-
zins, maar niet altijd. Hoe dan ook: 
het moet wemelen van de mooie 
verhalen over dit fenomeen. Over 
prille liefdes, gekke spelletjes, 
de Bonte Avond, slecht slapen, 
spooktochten en sterke verhalen.
In de volgende editie besteden wij 
hier aandacht aan en net als met 
de muziekkorpsen verwachten 
we weer de nodige reacties. Die 
kunnen gestuurd worden naar het 
adres van De Oud-Amsterdammer 
dat u op pagina 3 vindt.
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Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis
of kom even langs in onze winkel

Openingstijden: ma. t/m vrij. 08.30 - 17.00 uur en zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Veldweg 22 - 1404 CV Bussum - Tel: 035-6912905

Miedema & zn. is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf 
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan 
staan !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieur-
adviezen bent u in onze winkels aan het beste adres.

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waar-
mee wij al uw  eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en 
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn ge-
specialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, 
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en 
OISTERWIJK meubelen. 

Leerbewerking
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a stiknaden, 
uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren
banken of stoelen. Uiteraard bekleden wij  met het beste kwaliteit 
leer. Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken. 
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren en herstofferen van o.a. 
CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of 
politoerlagen.
Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. 
Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? 
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten d.m.v. de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien
van een perfect zitcomfort.

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Mogen wij ons even voorstellen ?

Als trotse sponsor van de Artis brilslang geeft Specsavers exclusief bij aankoop van een Amsterdam Bril 20% korting op één Artis toegangskaartje. Bij aankoop van elk montuur vanaf €79 
ontvangt u een 2e bril gratis. Kiest u voor een 2e bril dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type glazen. Dit geldt voor één persoon. Voor glasopties, 
zoals extra dunne glazen, gelden vaste toeslagen. © 2013 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

LIMITED EDITION
AMSTERDAM BRIL

WAS NOU MAAR NAAR SPECSAVERS GEGAAN!
Amsterdam Bijlmerplein Bijlmerplein 147  020 696 6700
Amsterdam Noord Buikslotermeerplein 286  020 494 2828
Amsterdam Ferdinand Bol  Ferdinand Bolstraat 130  020 662 5476

Amsterdam Kinkerstraat Kinkerstraat 193  020 616 5122
Amsterdam Koninginneweg Koninginneweg 224  020 662 2651
Amsterdam Osdorp Tussen Meer 58  020 619 3001
Amsterdam Slotermeer Joop van Weezelhof 20  020 411 8729

Eline de Jong - Studente
Draagt de Amsterdam bril.

NU EXCLUSIEF BIJ SPECSAVERS!

Bob Visser - Marktkoopman
Draagt de Amsterdam bril.

NU EXCLUSIEF BIJ SPECSAVERS!



Portier bij de Nöggerath was een makkie.

Met een tas vol geld over straat, dat kon toen nog

 
Ik verveel me zo!
Toen ik in 1979 het actielied ‘Ik 
verveel me zo in Amsterdam-
Noord’ schreef, kon ik niet be-
vroeden wat dat voor mensen 
zou kunnen betekenen. Het was 
bedoeld om vanuit alle buurten 
in Noord de overheid duidelijk 
te maken dat er wat gebeuren 
moest. De leefomstandigheden 
en de vooruitzichten waren toen 
niet rooskleurig. Het was crisis, 
net als nu. Met dat verschil dat 
men toen nog bereid was actie 
te voeren terwijl nu de angst 
regeert. Het singletje dat we 
maakten werd via de buurthui-
zen verspreid en om de actie 
verder te ondersteunen stuur-
den wij het zelf naar de radio in 
Hilversum en naar Radio Stad 
Amsterdam. Frits Spits (Spits-
uur) draaide het bijna dagelijks 
en zo werd in heel het land wel-
dra bekend dat wij ons verveel-
den in Amsterdam-Noord. Het 
gevolg was dat we ook buiten 
Amsterdam gevraagd werden 

om op te treden. Zo kwamen we 
terecht in een afgeladen feest-
zaal in Wognum. Leuk om jong 
en oud zo door elkaar te zien. 
Er waren ook diehard fans van 
Leekerweide, een woonoord 
voor jongeren met een beper-
king. De regel ‘Alleen een tele-
fooncel en die zullen we slopen, 
want ik verveel me zo’ vatten zij 
nogal letterlijk op. Na het con-
cert voelden zij zich geroepen 
de plaatselijke telefooncel finaal 
aan diggelen te slaan. “Want 
dat moest van Drukwerk.”

Ook tijdens de huidige con-
certen van Drukwerk hoor je 
verhalen van wat teksten met 
mensen kunnen doen. Na een 
succesvol optreden tijdens 
het Dobbefestival in Koudum 
kwam er een man van een jaar 
of vijftig naar me toe die zei: 
“Ik hoopte je altijd nog eens te 
spreken om je te bedanken.” “O, 
waarvoor?” “Dat jij gezorgd hebt 
dat ik 34 jaar geleden mijn ge-
boortegrond niet heb verlaten. 
Ik ben namelijk hier net buiten 
het dorp geboren. Mijn vader 
was een klein boertje. Toen ik 
16 was wilde ik naar de grote 
stad. Amsterdam trok, daar ge-
beurde het, dat was pas leven! 
Tot ik op de radio jullie plaatje 
hoorde en dacht: dat vervelen 
in Amsterdam-Noord zal in de 
rest van die stad wel niet veel 
beter wezen. Ik ben toen toch 
maar in Friesland gebleven en 
ben daar heel gelukkig gewor-
den.”
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door Fons Kuiper

Een van mijn leukste vakantiebaantjes 
was die van portier bij de Nöggerath 
bioscoop in de Reguliersbreestraat. Het 
zal ergens in 1965 zijn geweest. Ook 
al had je 84 keer het einde van James 
Bonds Thunderball gezien, het bleef 
leuk. Als de laatste film was afgelopen, 
was het de kunst om de zaak zo snel 
mogelijk te sluiten. En dan naar de Bow-
ling op het Rembrandtplein. Voor een 
biertje en om nog even te kletsen met 
bekenden. Ik hoefde de volgende dag 
toch niet eerder dan om 16.00 uur te 
beginnen. En ook als ik de vroege dienst 
van 11.00 uur had, dan nóg maakte het 
niet uit als je niet voor enen in bed lag. 
Heerlijke tijd.
Exclusief fooien
Je solliciteerde op het hoofdkantoor van 
Tuschinski, in de Hobbemastraat. Dat 
was binnen tien minuten bekeken. Ik 
kreeg te horen wat ik ging verdienen 
(‘exclusief fooien’), bij wie ik mij om 
hoe laat moest melden, en bij welke 
bioscoop. Dat werd de Nöggerath. Het 
was bij daglicht een wat armoedig aan-
doende bioscoop. Vale stoelen, een niet 
te harden lucht van het vele gerook: een 
hol was het. Maar in het donker zag je er 
niks van. Maar goed ook.
Ik meldde mij bij ene Joop (niet zijn 
echte naam, uit privacy-overwegingen), 
een van de twee vaste portiers. Zijn col-
lega was op vakantie en dus kreeg ik zijn 
lange, donkerrode jas aan en zijn pet op. 
Beide pasten. Nou ja, zo goed als. “Het 

geld dat je verdient, stop je in dit busje. 
Je mag er zelf alvast een derde van hou-
den, de rest krijg je later.” Van het reste-
rende bedrag ging een derde naar Joop, 
een derde naar mij en een derde naar de 
collega die op vakantie was. Er was nog 
een complexe formule om de caissières 
te belonen, maar mij is nooit duidelijk 
geworden hoe dat precies werkte. Het 
zal wel van mijn deel zijn ingehouden, 
denk ik. Het leek me allemaal wel 
redelijk. Totdat een caissière een keer uit 
de school klapte. “Zal ik je eens wat zeg-
gen? Hij belazert je! Hou jij maar lekker 
wat méér in voor jezelf. Dat doet ie zelf 
ook.” Haar advies bleek niet kosteloos. 
Er stond een niet te weigeren opdracht 
tegenover: een ijsje voor haar halen bij 
Gamba, aan de overkant. Elke keer als zij 

en ik dienst hadden, moest er ijs komen. 
Of een kroket van Kwekkeboom. Dat dan 
weer in de avond. Ik héb wat dubbeltjes 
op toonbanken gelegd...

Lachwekkend eenvoudig
Het werk zelf was lachwekkend en 
eenvoudig. De klant vroeg ‘twee stalles’, 
ik riep door het luikje naar de caissière 
‘twee stalles’ en kreeg van haar twee 
kaartjes plus een kleiner kaartje met de 
stoelnummers. Met een niettang maakte 
ik er een volwaardig toegangsbewijs van. 
Op het richeltje naast het spreekvenster 
lagen steevast wat dubbeltjes. Als niet te 
missen signaal aan de klant om van het 
wisselgeld iets aan mij af te staan. Kreeg 
ik niets, dan zei ik niets. Als de klant al 
een verwensing hoorde, kwam die van 
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Het is niet alles goud wat er blinkt
Op een dag werd ik uitgenodigd 
in een van de grootste panden 
op de Herengracht. Om bij het 
entree te komen, moest ik een 
hardstenen trap beklimmen. De 
statige deur werd geopend door 
een oude dame die mij leidde 
naar de kamer-en-suite. Fraaie 
kenmerken als geornamenteerde 
plafonds en een visgraat parket 
verrijkten de woning. De dame 
liet mij plaatsnemen in een le-
deren Chesterfield stoel die zijn 
beste tijd wel had gehad. Terwijl 
zij de thee inschonk, vertelde ze 
met een Amsterdams accent dat 
haar broer hier meer dan 70 jaar 
had gewoond. Zijn kinderen had 
hij al meer dan 40 jaar niet meer 
gezien en ze hadden afstand van 
hem en de bezittingen genomen.
Ze vertelde dat hij het in het in 

leven niet zo nauw nam met geld 
en vrouwen. Zo werd het duidelijk 
dat de kinderen van verschillen-
de vrouwen waren. Ze vervolgde: 
“Ik moet als executeur de zaak 
afhandelen en de inboedel te 
gelde maken.” Elke kamer die ik 
opende straalde de 18e-eeuwse 
sfeer uit met bijzondere blad-
goudschilderingen.

Toen ik na vier uur klaar was, 
deelde ik de dame mee dat de 
inboedel niet veel op een veiling 
zou opbrengen en dat wat antiek 
was de ‘tand des tijds’ niet had 
doorstaan. Enigszins teleurge-
steld gaf zij mij de opdracht de 
woning geheel te ontruimen zo-
dat de woning verkocht kon wor-
den en ze daarmee zijn schulden 
kon aflossen.

Boedelmakelaar

Eric Branger, 
eigenaar/oprichter van 
de Boedelmakelaar, 
maakt in zijn werk veel mee. 
Op deze plek schrijft 
hij erover.

achter het luikje. Als het te vaak achter 
elkaar was dat een klant niets gaf, werd 
de roep om ijs of kroket alleen maar 
groter.

Leren aktentas
Als ik op maandagochtend dienst had, 
kreeg ik van de bedrijfsleider een grote, 
leren aktentas mee, met daarin de 
opbrengst van het weekend. Dat kon 
oplopen tot wel tienduizend gulden. De 
tas was zo groot omdat er nogal veel 
muntgeld in zat. Ik liep ermee naar de 
Amsterdamsche Bank, ingang Heren-
gracht. Als ik aan de beurt was, schoof 
ik de bundeltjes papiergeld en de zakjes 
munten onder de tralies naar de bank-
medewerker. Hij was nooit blij met me 
- al het geld moest ook door hem geteld 
worden. Uiteindelijk constateerde hij 
zuchtend dat alles klopte. Ik kreeg een 
ontvangstbewijs mee, dat de bedrijfslei-
der vervolgens in de kluis legde. Behalve 
die ene keer dat ik met portiersjas aan 

en pet op naar de bank ging. Toen ik 
terugkwam en de bedrijfsleider mij zag, 
schold hij mij de huid vol. “Hoe haal je 
het in je harses om in bedrijfskleding 
naar de bank te gaan. Dan weten ze dat 
je geld bij je hebt. Wil je soms in elkaar 
geslagen worden!?” Het leek me geen 
aantrekkelijke gedachte.

Argwaan
Toen de collega van Joop terugkwam van 
vakantie en zijn deel van het geld zag 
dat ik voor hem had verzameld, toonde 
hij een tevreden blik. Maar er zat ook 
iets van argwaan bij. Het was eigenlijk 
best veel. Het geld dat Joop te verdelen 
had, was altijd minder. Zou de caissière 
dan tóch gelijk hebben gehad? Ik ben 
er nooit achtergekomen. Het maakte 
me niks uit. Ik had een leuke tijd gehad 
en er nog geld aan overgehouden ook. 
Ik kon nu verf kopen om mijn eigen 
zolderkamer te gaan schilderen. Ik wel. 
Nöggerath niet...
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Lichtste 
vouwscoot!

Revolutie in scootmobielland!

Kom proef-
rijden en 
ervaar 
het zelf!

• Zeer geschikt voor op reis
• Makkelijk opvouwbaar
• Snel oplaadbaar

LUGGIE
Prijsknaller topmerk!

PANTHER 3

• Bereik tot 40 km
• Luxe kapiteinsstoel
• Kleine draaicirkel
• Extra veel 
 beenruimte

van        

€ 2.950,-

voor   

€ 1.395,-

van        

€ 2.195,-

voor   

€ 1.895,-
Stabiel met 
luxe zetel!

TIGER 4

• Snelheid tot 17 km
• Bereik tot 50 km
• Stabiele 
 wegligging

PRIMEUR: FR-1 van        

€ 4.916,-

voor   

€ 3.995,-

SCO OT M O BIELEN

Cijfer 8.8K
LA

NTTEVREDENHEID

Bel voor meer informatie GRATIS 0800 40 44 550 of kijk op www.mango4you.nl

O
A

M
2M

S
13

06
1

MEGA SALE 
E-BIKES & SCOOTMOBIELEN

OP=OP! OP=OP!

Super comfort! Ideale compacte fi ets! Super deal! Fiets van het jaar!

EASY SMART URBAN CITY TREND 3

• Bereik tot 120 km
• Krachtige 36V motor 
• Uitneembare accu

• Bereik tot 70 km
• Krachtige motor 
• Ideaal voor op vakantie 
 met de 
 boot of 
 caravan 

• Lichtste fi ets in zijn klasse
• 3 versnellingen
• Gesloten kettingkast

• Bereik tot 120 km
• Snelheid tot 25 km/u
• Krachtige motor

van        

€ 1.449,-

voor   

€ 1.199,-
Ideale compacte fi ets! van        

€ 1.449,-

voor   

€ 1.199,-

van        

€ 1.449,-

voor   

€ 1.249,-

MEGA SALE VAN 11 TOT 20 JUNI! Van der Madeweg 28, 1099 BT Amsterdam - Duivendrecht  (ingang naast 
SternPlaza t.o. de Makro). Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 - 17.30 uur | zaterdag 10.00 - 16.00 uur | zondag gesloten. 

Bent u niet in de gelegenheid langs te komen? Bel dan GRATIS 0800 40 44 550 voor een vrijblijvende thuisdemonstratie.

TE
ST

WINNAAR 2012

ELEKTRISCHE FIETS
E
N

PlusM a g a z i n e

vanaf   

€ 1.799,-

TE HUUR IN AMSTELVEEN

HUREN IN DE EDELSTENEN.NL

LUXE APPARTEMENTEN

DE EDELSTENEN
DE EDELSTENEN

DE EDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENENEDELSTENEN
• Hoek Laan van de Helende Meesters / Groenelaan
• 113 Vrije sector huurappartementen
• 84 tot en met 118 m2

• Ruime balkons en terrassen
• 1 parkeerplaats per appartement
• Vlakbij Stadshart Amstelveen
• Huurprijzen vanaf € 865,- excl. parkeerplaats
• Oplevering voorjaar 2014

Schrijf u nu in!

Jacobus Recourt  T. 020 5 217 217



door Jos Mol en Adrie de Koning

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe 
ons geliefde lijfblad, De Oud-Amsterdam-
mer, in vroeger tijden gemaakt zou zijn?
Het is niet meer voor te stellen hoe 30 
jaar geleden een gedrukt tijdschrift of 
krant tot stand kwam in een drukkerij-

bedrijf. Tegenwoordig gebruikt men voor 
het maken van een krant, een tijdschrift 
of een folder een tekstverwerker plus 
programmatuur. Dit bestaat uit een 
computer met geschikte programma’s 
zoals Canvas, Microsoft Word of Power-
Point, een muis en een toetsenbord. Men 
kan grootte/dikte/kleur/plaats van tekst 

en figuren oneindig variëren. Dit in 
tegenstelling tot wat er in de handzetterij 
gebeurde. Bij de handzetterij ging het om 
het bijeenrapen van letters om zetsels te 
vervaardigen (zie foto).

Bewaard
De letters werden bewaard per soort en 
per grootte in laden die ‘kasten’ werden 
genoemd. Een letterkast was verdeeld in 
een boven- en onderkast die één geheel 
vormden en waarin de letters werden 
opgeborgen volgens praktische overwe-
gingen. In de bovenkast werden de hoofd-
letters bewaard, in de onderkast de kleine 
letters, de leestekens zoals de komma en 
de puntkomma en het letterwit waarmee 
men de ruimte tussen twee woorden 
opvulde. Het gereedschap van de let-
terzetter had feërieke namen als zethaak, 
galei en els. De regels werden bij elkaar 
gevoegd in de galei, waar ze met zetlood 
op hun plaats werden gehouden. Met de 
els wipte men verkeerde letters er uit.

Verschillende soorten zetters
Men kende in de handzetterij de platzet-
ter, de smoutzetter en de tabelzetter. De 
platzetter zette vooral de teksten voor 
kranten, boeken en tijdschriften e.d. De 
smoutzetter maakte vooral zetsels voor 
meer gecompliceerde zaken zoals fami-
lie- en reclamedrukwerk. Tabelzetters 
maakten vooral staats- en tabelwerk zoals 
formulieren, statistieken en dergelijke. 
Tenslotte werd er een eerste drukproef 
gemaakt. Dit ging dan naar de schrijver 
of redacteur ter correctie. De zetsels 
moesten dus bewaard worden totdat de 
drukproef terug kwam. Dan werd het 
zetsel aangepast en meestal ging het 
dan nog een keer terug. Dan pas kon de 
definitieve tekst gedrukt worden.
In Amsterdam hadden we diverse grote 
drukkerijen. Bijvoorbeeld de Stadsdruk-
kerij van de gemeente Amsterdam aan 
de Stadstimmertuinen, Proost en Brandt 
op het Rusland en natuurlijk de vele 
drukkerijen van de diverse kranten die in 

Amsterdam gedrukt werden. Al de won-
derschone technieken van de letterzetter 
worden sinds het verschijnen van de 
computer (aanvang jaren 80) nauwelijks 
meer toegepast.

Eerder verschenen in deze rubriek in respectie-
velijke volgorde: de blauwe girobus, de brieven-
bus aan de tram, kruidenier P. de Gruyter, de 
vuilnisemmer met nummer, de verkeersagent, 
de telefooncel, de Afghaanse jas, de tv-antenne, 
de voddenman, dubbele remmen op de tram, 
de open tramwagen, rieten vloerbedekking, 
de ratelman, de schillenboer, bakkerskar en 
drollenprikker (deze in één aflevering), matten 
kloppen, de ponskaart, de postzegelautomaat, 
‘vleesch voor honden en katten’, de brandmel-
der, de scharensliep, de spaarzegel, het licht- en 
gasmuntje, warmtekrulspelden, drankje Trio 
en aardappelschilcentrifuge (de laatste drie in 
één aflevering), de knijpkat, de looien draaier, 
ijsstaven, het badhuis met badmeester, losse 
melk en de kattenbakcentrale, pruimtabak en 
de triotrack.

Wandelend door de Oudemanhuispoort 
komen we op de Kloveniersburgwal en 
gaan linksaf. Bij de Slijkstraat blijven 
we even staan om naar het tafereeltje 
te bekijken dat de Vlaamse kunstenaar 
Alfred Ost tekende. In het midden de 
Zuiderkerk (beeld onder). U kijkt naar 
de hoek Kloveniersburgwal/Raamgracht. 
De brug met nummer 223 heeft nog een 
houten onderbouw. De Zuiderkerkstoren 
uit 1614 van Hendrick de Keyzer met 
op de voorgrond de brug in het Rusland 
over de Kloveniersburgwal (brug 223). 
Het is een bijzondere brug omdat het 
ontwerp nog het dichtst staat bij dat van 
Jan Galman (1807-1891), de Amsterdamse 
aannemer/constructeur en uitvoerder 
van meer bruggen in Amsterdam die in 
de loop der tijd zijn veranderd, aangepast 
aan het verkeer.

We wandelen de brug over en gaan 
rechtsaf richting de Aluminiumbrug bij 
de Staalstraat. De benaming dankt deze 
brug aan de aluminium onderbouw uit 
1957. Het Doelenhotel staat op een vroe-
ger rondeel in de stadswal uit de 15de 
eeuw met de naam Swyght Utrecht. Hier 
huisde sinds 1522 de Kloveniersschut-
terij, de in wijkcompagnieën ingedeelde 
gewapende burgers. Zij oefenden vanaf 
de schietbaan op het Gasthuisterrein 
waarbij de doelen op een houten galerij 
naast het rondeel waren opgesteld. Na de 
8-jarige oorlog veranderden de schietoe-
feningen in gezelligheidsbijeenkomsten. 
Daarvoor werd op de plaats van de doelen 
een nieuw gebouw opgericht waar de be-
roemde schuttersstukken werden geschil-
derd en opgehangen. De brug verbond 
het Gasthuisterrein met de lakenindus-
trie waar de straat- en grachtnamen nog 
aan herinneren: Staalstraat, Raamgracht, 
Groenburgwal en Verversstraat. De 
ijzeren ophaalbrug stamt uit 1897. Deze 
verving een dubbele basculebrug uit 1875 
die op zijn beurt een houten ophaalbrug 
had vervangen.
In het verlengde van de Nieuwe Doelen-
straat is het torentje zichtbaar van het 
kantoorgebouw van de Assurantiemaat-
schappij tegen Brandschade De Nederlan-
den, dat naar ontwerp van H.P. Berlage 
in 1896 aan het Muntplein, dat toen nog 
Sophiaplein heette, was verrezen. Brug 
222. De volgende keer wandelen we 
verder door de Staalstraat en zien we wat 
er verder op ons pad komt.

Vervolg van de voorpagina

Drumbands hadden vaak geijkte 
namen (zoals Tubantia), maar soms ook 
opvallende namen, zoals Nico de Zwart 
waarvan Liesbeth Steenmeijer lid was. 
“Toen ik negen jaar oud was ben ik lid 
geworden van Drumband Nico de Zwart 
in Amsterdam-West. Daar werd ik opge-
leid tot tamboer. Na veel lessen mocht 
ik meespelen op straat. Een uniform 
werd aangemeten en daar begon het.” De 
drumband heeft Liesbeth veel gebracht. 

“Dankzij deze drumband heb ik veel 
dingen mogen zien in het buitenland. 
Ieder jaar werden we uitgenodigd door de 
gemeente Keulen om mee te spelen in de 
carnavalsoptochten die daar plaatsvon-
den. Een paar dagen verbleven we daar en 
iedere dag liepen we mee in een andere 
optocht. Daar was het altijd erg koud, 
maar het was toch mooi om meegemaakt 
te hebben. Ook gingen we altijd naar 
het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. 
Aangezien wij in de Eredivisie speelden, 
waren de verwachtingen altijd hoogge-
spannen. In Nederland hebben we bij veel 
voetbalclubs in de pauze gespeeld. Ook 
winkels die geopend werden, vroegen ons 
om te komen spelen. Het is inderdaad 

jammer dat al deze bands uit het straat-
beeld verdwenen zijn. Tenminste, ik zie 
ze niet meer.”

Hoornblazer
Ook bij Ton Kompier ging het hart sneller 
kloppen, Hij dook in zijn fotoalbums 
en kwam met een prachtplaat op de 
proppen. “Dit was in 1956. Ik loop achter 
de tamboer maître als hoornblazer: die 
jongen met dat blonde haar (dat is tegen-
woordig zilvergrijs). Dit was harmonie 
van Kliek op Kattenburg en ik was toen 
14 jaar oud. Op de foto zie je ook nog net 
mijn nichtje Baukje.”

Henrick de Keyser
Wim Reiss schrijft: “Bij speeltuinvereni-
ging ‘Henrick de Keyser’ is in het jaar 
1951 een drumband opgericht. Het eerste 
optreden van de trommelclub (zo werd de 
drumband in het begin genoemd) was 12 
oktober 1952. Het was het visitekaartje 
van de speeltuin, want wij traden veel 
op tijdens concoursen. Ook waren we 
actief bij de aubade en serenades en bij 
het inhalen van de wandelclub bij onder 
andere de avondvierdaagse. Ik wil verder 
nog melden dat de speeltuin samen met 
de gemeentelijke commissie Heemkennis 
en Bureau Jeugdzorg 

in 1956 in de Koopmansbeurs het beurs-
trommelen organiseerde.”

Marinestijl en Es-trompetten
Theo van den Berg meende dat hij op 
de foto staat die op de voorpagina werd 
gepubliceerd. “Even dacht ik de foto te 
herkennen. Nagenoeg dezelfde unifor-
men en dezelfde locatie (bordes Tro-
penmuseum). Maar er is een belangrijk 
verschil: op de foto die van onze band is 
gemaakt, staan ook jongens, onder wie 
ikzelf, met de trom op de voorgrond. De 
Amsterdamse Show Drumband, waar ik 
deel van uitmaakte, was zeer bekend. 
Op concoursen in Amsterdam en in 
Noord-Holland haalden we bijna altijd 
de hoogste prijzen. Dit kwam mede 
doordat we een heel eigen stijl hadden. 
In tegenstelling tot de meeste drumbands 
sloegen de tamboers in afwijking van 
het zogeheten landmachtsysteem de veel 
moeilijker marinestijl. Ook werd gespeeld 
op Es-trompetten, terwijl vrijwel alle 
andere bands op Bes-klaroenen bliezen. 
Na enige omzwervingen, eerst in Diemen 
en later bijna 40 jaar op het eiland Texel, 
wonen we nu in Lelystad. Ik zou het leuk 
vinden om van oud-leden uit de jaren 50 
en 60 nog iets te vernemen.”

‘In Nederland liepen we veel 
in de pauze bij voetbalclubs’ 

Brug op, Brug af de Kloveniersburgwal 

De letterzetter

De blonde jongen is Ton Kompier, die inmiddels wat 
grijzer is geworden.
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‘Ons huis’.
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Vouwgordijnen vuil!!!

Gordijnen vuil!!!

Bankhoezen vuil!!!

www.tempocleaning.nl
035 - 694 62 49

Profdent
Een team van 
prothese specialisten

•  Nieuwe kunstgebitten, implantaat 

gebitten, frames, kronen en bruggen

• Pasvormcorrecties en reparaties

• GRATIS behandeling aan huis

• GRATIS nazorg

•  75% vergoeding vanuit uw basisver-

zekering, 25% eigen bijdrage

•  20% korting op eigen bijdrage bij 

een nieuwe, volledige gebitsprothese.

GRATIS VERVOER

 bij implantaties voor een  
klikgebit in onze praktijk

Prinses Beatrixlaan 7
2284 AA Rijswijk ZH
info@profdent.nl
www.profdent.nl
kvk: 27348637

TANDPROTHETISCHE ZORG AAN HUIS

Gratis behandeling aan huis

Werkgebieden:  
Den Haag, Amsterdam,  
Utrecht en Rotterdam

06 28709123 

Wij zijn aangesloten bij de stichting 
garantie fonds mondzorg

www.deoudebrouwerij.nl

Hoofdstraat 53  -   6281 BB Mechelen NL    
T.  +31 (0)43 4 55 1636  info@deoudebrouwerij.nl  

Even gezellig ertussenuit, lekker tot rust ko-
men en ontspannen in het allermooiste stuk-
je van Nederland.... Dat kan! Wij heten u van 
harte welkom bij Hotel de Oude Brouwerij. 
Nieuwe menu’s, kleurrijke suggesties en  

geweldige kamers...
Heerlijk Midweekarrangement

4 overnachtingen / 4 keer uitgebreid ontbijt / 
4 keer driegangen diner en nog veel meer...

-  Prijs vanaf € 216,- p.p. (halfpension)  -
“incl. leuk uitje voor de helft van de prijs!”

Van zondag tot donderdag, of van maandag tot vrijdag. 
Voor meer info zie onze website.

Overnachten in stijl... Overnachten in stijl... 

Kom in september naar de Nationale Taptoe 2013

Bestel uw kaarten online via de officiele website van de Nationale Taptoe (www.nationaletaptoe.nl). 
Entreeprijzen zijn van € 32,- voor de 2e rang tot € 48,- voor de hoofdtribune.

Beleef de kleurrijke show rond Nederlandse militaire muziek waarin mars-, moderne en klassieke muziek elkaar afwisselen. 
Een bezoek aan de Nationale Taptoe is meer dan een muziekvoorstelling alleen. 

Adverteren in 
De Oud-Amsterdammer?

Neem contact op via 
06-11002679/

06-29600679 of kijk op 
www.deoudamsterdammer.nl. 

 Dinsdag 14 mei 2013   

Volgende editie 
dinsdag 28 mei

 Het is volgend jaar 6 juni 50 jaar geleden 
dat The Beatles (achteraf eenmalig) in 
Amsterdam waren. Ongetwijfeld leidt dat 
tot een hausse aan verhalen. Omdat De 
Oud-Amsterdammer eigenwijs is, publi-
ceren wij een jaar eerder (nu dus) al een 
paar mooie bijdragen.

    Op 6 juni 1944 landden de geallieerde troe-
pen in Normandië om Duitsland te verslaan 
(D-Day). Toeval of niet: exact twintig jaar 
later brachten The Beatles een memorabel 
bezoek aan Amsterdam, waar ze verbleven 
in het Doelen Hotel aan de Kloveniersburg-
wal dat eigendom was van Maup Maransa. 
The Beatles kwamen op 5 juni in Nederland 
aan met een Caravelle van Scandinavian 
Airlines. Ze waren niet in de originele 
bezetting, want naast Paul, John en George 
was ene Jimmy Nicol, de vervanger van 
Ringo Starr. Ongeveer vierduizend fans, 
onder wie veel meisjes in Volendammer 
klederdracht, wachtten de pophelden op. 
Die verdwenen direct naar Studio Treslong 
in Hillegom, voor een optreden in een 

VARA-programma dat werd gepresenteerd 
door Herman Stok. Jock van Vliet schrijft 
hierover op beatlesfanclub.nl het volgende: 
“De opname werd bijgewoond door 150 
jongeren. Presentator Herman Stok liet het 
publiek vragen stellen. Daarna begonnen 
The Beatles te spelen. Althans: er werd een 
bandje afgedraaid, waarbij door de bandle-
den af en toe werd meegezongen. Na een 
vrij lauwe ontvangst sloeg het publiek toch 
aan het dansen en tijdens ‘Can’t Buy Me 
Love’ werden John, Paul en George volledig 
door de aanwezigen overrompeld, waarna 
de drie vaste Beatles het toneel verlieten.”

    Rondvaart
Na het optreden gingen de idolen naar 
Amsterdam, waar ze ontvangen werden in 
het Doelen Hotel. Een dag later stond er een 
rondvaart door de Amsterdamse grachten 
op het programma. Het was de bedoeling 
dat dit een rustige trip zou worden, maar de 
planning kwam op straat te liggen (de vaar-
tocht zou om half twaalf van start gaan) en 
er kwamen duizenden gillende meisjes en 

jongens op af die een glimp wilden opvan-
gen van The Beatles. Het werd de op een na 
meest memorabele rondvaarttocht ooit in 
Amsterdam (die van 1988 na het Europees 
Kampioenschap staat op nummer 1).

    Het water in
Fons Schoten, die destijds 16 jaar was en op 
de bedrijfsschool van de KLM zat, was een 
van de jongens die het water indoken. Hij 
vertelt hierover op beatlesfanclub.nl: “Ei-
genlijk moest ik zaterdags nog naar school, 
maar door plotselinge Beatles Koorts 
hoofde ik niet. ‘s Morgens ging ik naar het 
Doelen Hotel, waar The Beatles vertrokken 
voor een rondvaart. Het was een gekke 
bende. Honderden mensen stonden daar, 
veel jongens sprongen in het water, waar-
onder mijn persoontje, maar we kwamen 
niet ver want je werd onmiddellijk door de 
politie uit het water gevist. Met een nat pak 
dus snel naar huis, omkleden en dan naar 
de Admiraal De Ruijterweg in Amsterdam, 
waar de bussen stonden die naar Blokker 
(Noord-Holland) vertrokken.”   

Vervolg op pagina 7.

 ‘Veel jongens sprongen het water 
in, waaronder mijn persoontje’   

 

 
 
 

 The Beatles hadden gekozen voor het NH Doelen Hotel aan de Kloveniersburgwal als logeeradres. 
Dit hotel uit de 17de eeuw is het oudste hotel in Amsterdam en heeft door de eeuwen heen veel 
bekende gasten ontvangen, onder wie keizerin Sissi, koningin Victoria en The Beatles. En natuurlijk 
Rembrandt van Rijn, die hier De Nachtwacht heeft geschilderd. Toen The Beatles in het hotel verble-
ven, was de steenrijke Amsterdamse zakenman Maup Caransa eigenaar. De flamboyante Caransa 
was trots op zijn beroemde gasten en liet zich maar wat graag op het balkon zien toen de pophelden 
uit Liverpool op het balkon verschenen. Ook in het Caransa Hotel aan het Rembrandtplein hebben 
heel wat grote sterren verbleven.       

 Maup Caransa was trots op zijn beroemde gasten   

    Rondvaart
Jaarlijks maken drie miljoen toe-
risten uit binnen- en buitenland 
een tocht met een rondvaart-
boot, waarmee dit de drukst be-
zochte attractie in Nederland is. 

Maar omdat steeds meer mensen 
het water in Amsterdam op willen 
en daardoor schade dreigt te ont-
staan aan de kades en grachten, 
wordt dit verschijnsel aan banden 
gelegd. Van de 120 rondvaartboten 
moeten er tientallen verdwijnen. 
Dat gaat ons aan het hart. En mis-
schien u ook. Bewaart u mooie her-
inneringen aan een rondvaarttocht 
en wit u die delen met oud-Amster-
dammers, dan bent u bij ons aan 
het goede adres. En dat goede 
adres staat op pagina 3 rechts on-
deraan.

     Het spannendste water 
van Amsterdam: de 
Boerenwetering   

pagina 3    

 Kikki de Bruggetrekker   

pagina 9

     ‘Er kwamen steeds 
meer auto’s, dus minder 
ruimte voor de jeugd’   

    pagina 13

     ‘Ons elftal was erop 
gebrand de Europa Cup 
naar Amsterdam te halen’        

    pagina 15

Wachten op The Beatles.

The Beatles zwaaien vrolĳ k terug naar de duizenden fans.

De Oud-Amsterdammer 
is op zoek 

naar afhaaladressen

 Het is volgend jaar 6 juni 50 jaar geleden 
dat The Beatles (achteraf eenmalig) in 
Amsterdam waren. Ongetwijfeld leidt dat 
tot een hausse aan verhalen. Omdat De 
Oud-Amsterdammer eigenwijs is, publi-
ceren wij een jaar eerder (nu dus) al een 
paar mooie bijdragen.

    Op 6 juni 1944 landden de geallieerde troe-
pen in Normandië om Duitsland te verslaan 
(D-Day). Toeval of niet: exact twintig jaar 
later brachten The Beatles een memorabel 
bezoek aan Amsterdam, waar ze verbleven 
in het Doelen Hotel aan de Kloveniersburg-
wal dat eigendom was van Maup Maransa. 
The Beatles kwamen op 5 juni in Nederland 
aan met een Caravelle van Scandinavian 
Airlines. Ze waren niet in de originele 
bezetting, want naast Paul, John en George 
was ene Jimmy Nicol, de vervanger van 
Ringo Starr. Ongeveer vierduizend fans, 
onder wie veel meisjes in Volendammer 
klederdracht, wachtten de pophelden op. 
Die verdwenen direct naar Studio Treslong 
in Hillegom, voor een optreden in een 

VARA-programma dat werd gepresenteerd 
door Herman Stok. Jock van Vliet schrijft 
hierover op beatlesfanclub.nl het volgende: 
“De opname werd bijgewoond door 150 
jongeren. Presentator Herman Stok liet het 
publiek vragen stellen. Daarna begonnen 
The Beatles te spelen. Althans: er werd een 
bandje afgedraaid, waarbij door de bandle-
den af en toe werd meegezongen. Na een 
vrij lauwe ontvangst sloeg het publiek toch 
aan het dansen en tijdens ‘Can’t Buy Me 
Love’ werden John, Paul en George volledig 
door de aanwezigen overrompeld, waarna 
de drie vaste Beatles het toneel verlieten.”

    Rondvaart
Na het optreden gingen de idolen naar 
Amsterdam, waar ze ontvangen werden in 
het Doelen Hotel. Een dag later stond er een 
rondvaart door de Amsterdamse grachten 
op het programma. Het was de bedoeling 
dat dit een rustige trip zou worden, maar de 
planning kwam op straat te liggen (de vaar-
tocht zou om half twaalf van start gaan) en 
er kwamen duizenden gillende meisjes en 

 ‘Veel jongens sprongen het water 
in, waaronder mijn persoontje’   

 The Beatles hadden gekozen voor het NH Doelen Hotel aan de Kloveniersburgwal als logeeradres. 
Dit hotel uit de 17de eeuw is het oudste hotel in Amsterdam en heeft door de eeuwen heen veel 
bekende gasten ontvangen, onder wie keizerin Sissi, koningin Victoria en The Beatles. En natuurlijk 
Rembrandt van Rijn, die hier De Nachtwacht heeft geschilderd. Toen The Beatles in het hotel verble-
ven, was de steenrijke Amsterdamse zakenman Maup Caransa eigenaar. De flamboyante Caransa 
was trots op zijn beroemde gasten en liet zich maar wat graag op het balkon zien toen de pophelden 
uit Liverpool op het balkon verschenen. Ook in het Caransa Hotel aan het Rembrandtplein hebben 
heel wat grote sterren verbleven.       

 Maup Caransa was trots op zijn beroemde gasten   

Wachten op The Beatles.

 Dinsdag 28 mei 2013   

Volgende editie 

dinsdag 11 juni

door Tiny Dragt

 Omdat het te druk wordt in de Amster-

damse grachten wil de gemeente het 

aantal rondvaartboten terugdringen. Dat 

leidde voor ons tot een oproep voor leuke 

herinneringen aan rondvaren door de 

grachten. Tiny Dragt reageerde.

    Toen wij trouwden, werkte mijn man op 

de binnenlandse tankvaart en hij kwam 

meestal alleen in het weekend thuis. Onze 

oudste zoon begon te huilen als hij dan zijn 

vader zag en dat vond mijn man heel erg, 

dus een baan aan de wal gezocht. Na twee 

jaar bij de gemeente gewerkt te hebben, 

kwam hij in dienst bij Bergmann. Eerst op 

het ‘Bergmannbootje’. Daar gingen veel 

Volendammers die in de stad werkten mee 

over. Als het kermis was geweest in Volen-

dam hadden velen een kater of ze waren 

nog niet helemaal nuchter.

Na ongeveer een half jaar kwam mijn 

man op de rondvaart. Zijn eerste boot 

was de Maarten Tromp. Er zouden er in 

latere jaren nog vele volgen. In de zomer 

werkte mijn man in de rondvaart en na het 

seizoen in het onderhoud op het moment 

dat de boten op de werf lagen. Hij heeft 

daar 14 jaar met plezier gewerkt en sprak 

altijd liefkozend over ‘mijn bootje’. Hij 

moest eerst ‘s morgens zorgen dat de boot 

schoon was. Alle ramen lappen (dat kan hij 

nog steeds goed), zowel binnen als buiten, 

de wc schoon maken en ook binnen kijken 

of alles in orde was om de toeristen te 

ontvangen.

     Gezellig met de gidsen 

Het was heel gezellig om samen te wer-

ken met de gidsen die veel over de stad 

konden vertellen in het Frans, Duits en 

Engels. Maar het was een pre als je ook 

nog Spaans, Italiaans of Portugees sprak. 

Voor zeer vreemde talen, zoals Chinees, 

werden speciale mensen ingehuurd. Soms 

gidste mijn man zelf in het Nederlands, 

als er geen gids voor handen was. Een keer 

had hij een christelijke groep aan boord 

die, toen het weer slechter werd op het 

IJ, ‘Scheepje onder Jezus’ hoede’ begon te 

zingen. Ook kreeg hij wel eens speciale 

vaartjes, zoals trouwpartijen. Dan maakte 

hij ook vaak rare dingen mee. Zoals een 

dronken bruidegom of een bruid die ‘nee’ 

zei. Dan ging alleen de familie van de brui-

degom mee terug. Ook mensen die zoveel 

jaar getrouwd waren. Eens kwam mijn 

man zo’n bruidspaar halen, bleek de brui-

degom overleden. Was de familie vergeten 

af te zeggen. Er kwamen ook veel bekende 

mensen bij mijn man aan boord zoals de 

schoonmoeder van de Sjah van Perzië, Jan 

Schaeffer (de veel te vroeg overleden oud-

wethouder) en de oude Koningin Elizabeth 

van België voor wie de hele boot moest 

worden nagekeken of er geen wapens of 

explosieven aan boord waren omdat zij 

een delegatie uit communistisch China bij 

zich had.

   Meisje in een ijzeren long 

Eens vervoerde hij een meisje dat een 

wedstrijd ‘Schilderen met de mond’ van 

de Tor Line had gewonnen. Ze was in een 

ijzeren long aan boord in het hospitaal van 

de Tor Anglia vervoerd en werd in een kist 

met brancard en al met een kraan door het 

open schuifdak aan boord gehesen. Langs 

de grachten reed een ambulance mee, voor 

het geval er iets fout zou gaan. Aan boord 

waren drie fietspompen, waarmee zij in 

geval van nood in leven kon worden ge-

houden. Ook was er eens een echte indiaan 

in volle uitrusting. En fotomodellen die in 

de kou bibberend de zomermode moesten 

presenteren. Geen kleedkamer, dus het 

omkleden gebeurde ook aan boord.

In die tijd was er nog geen communicatie 

mogelijk met het kantoor dus bij calami-

teiten moesten schipper en gids zelf maar 

zien hoe ze die oplosten of ergens aan de 

wal een telefoon zoeken. En dat was mid-

den op het IJ natuurlijk niet mogelijk. Dan 

werd er f link getoeterd waar altijd wel de 

havenpolitie of zo op af kwam.

   Fooien 

Er werden vaak fooien gegeven, die de gids 

in ontvangst nam en later met de schipper 

deelde, net zoals de opbrengst van de ver-

koop van fotoboekjes. In die tijd kon mijn 

man daarvan de verzekering, wegenbelas-

ting en onderhoud van ons autootje beta-

len. Later werden de opbrengsten minder. 

Na 14 jaar stapte mijn man over naar een 

andere rondvaartmaatschappij en eindig-

de als portier van het Van Gogh Museum. 

Daar kwam eens een toerist naar hem 

toe, die in hem de schipper herkende die 

met zijn kleine dochter op schoot achter 

het stuurwiel was gefotografeerd. 

 ‘De kapitein moest maar zien
hoe hij de problemen oploste’   
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 Hoeveel Amsterdammers zullen hun huwelijk luister hebben bijgezet met een tocht op een rond-

vaartboot, zoals Roos en Marius Klippel uit Purmerend. Zij stuurden ons op een eerdere oproep een 

prachtfoto met een leuk verhaal.

“Op 26 september 1973 zijn mijn vrouw en ik getrouwd. De plechtigheid vond plaats in de hulpsecreta-

rie in Nieuwendam. Daarna zijn we aan boord gegaan van de ‘Jan van Riebeeck’ van rederij Berg-

mann. Mijn vader werkte in die tijd bij de Havendienst en de brandblusboot ‘Havendienst 1’ wachtte op 

het IJ de rondvaartboot met fikse waterstralen op. De tocht ging verder over de Amstel naar Ouder-

kerk aan de Amstel. We bewaren nog steeds dierbare herinneringen aan deze prachtige dag.”   

 Rondvaartboot is vaak huwelijksbootje   

 Drumband   

 Mevrouw Donker belde ons. Zij 

was onder meer actief in de we-

reld van de drumbands en zei 

tussen neus en lippen door: “Er 

zijn in Amsterdam geen lopende 

drumbands meer”. 

Wij wisten dat niet. Dit onderwerp 

zou dus zo passen in de rubriek 

‘Dit komt nooit meer terug’, maar 

daarvoor vinden we het te mooi. 

In de volgende editie besteden 

we veel meer aan Amsterdamse 

muziekkorpsen. Op de foto ziet u 

drumband T.O.G. Hoe veel? Dat 

bepaalt u, want met veel reacties 

hebben wij veel stof om te schrij-

ven. Reageren kan via de bestaan-

de adressen onderaan pagina 3.   

 Haring eten bij oma   

 3   

 Jeugdgevangenis: 
‘Waar ben ik in vredes-
naam aan begonnen?        

 5   

 Ooggetuige schiet-
incident op de Dam 
op 7 mei ‘45   

 6   

 Ajax na drie Europa 
Cups over de knie 
gelegd   

 11   

De Oud-Amsterdammer is om meerdere redenen een unieke 
krant voor de Amsterdamse 50-plusser. 

In deze krant staat geen nieuws (dat is op zich al nieuws), maar er staan al-
leen verhalen over het Amsterdam van vroeger. Waarbij vroeger niet te ver 
terug is, want u moet erbij zijn geweest. De Oud-Amsterdammer gaat u raken 
omdat  we terug-kijken naar uw jeugd, naar het Amsterdam van toen het nog 
Amsterdam was. 

Wilt u dat uw bedrijf/winkel afhaaladres wordt 
van De Oud-Amsterdammer? 

Neem dan contact op via 020 - 716 39 79.

Volgende editie 
dinsdag 28 mei

    Rondvaart
Jaarlijks maken drie miljoen toe-
risten uit binnen- en buitenland 
een tocht met een rondvaart-
boot, waarmee dit de drukst be-
zochte attractie in Nederland is. 

Maar omdat steeds meer mensen 
het water in Amsterdam op willen 
en daardoor schade dreigt te ont-
staan aan de kades en grachten, 
wordt dit verschijnsel aan banden 
gelegd. Van de 120 rondvaartboten 
moeten er tientallen verdwijnen. 
Dat gaat ons aan het hart. En mis-
schien u ook. Bewaart u mooie her-
inneringen aan een rondvaarttocht 
en wit u die delen met oud-Amster-
dammers, dan bent u bij ons aan 
het goede adres. En dat goede 
adres staat op pagina 3 rechts on-

meer auto’s, dus minder 
ruimte voor de jeugd’   

gebrand de Europa Cup 
naar Amsterdam te halen’        

Volgende editie 
dinsdag 28 mei

    Rondvaart
Jaarlijks maken drie miljoen toe-
risten uit binnen- en buitenland 
een tocht met een rondvaart-
boot, waarmee dit de drukst be-
zochte attractie in Nederland is. 

Maar omdat steeds meer mensen 
het water in Amsterdam op willen 
en daardoor schade dreigt te ont-
staan aan de kades en grachten, 
wordt dit verschijnsel aan banden 
gelegd. Van de 120 rondvaartboten 
moeten er tientallen verdwijnen. 
Dat gaat ons aan het hart. En mis-
schien u ook. Bewaart u mooie her-
inneringen aan een rondvaarttocht 
en wit u die delen met oud-Amster-
dammers, dan bent u bij ons aan 
het goede adres. En dat goede 
adres staat op pagina 3 rechts on-

meer auto’s, dus minder 
ruimte voor de jeugd’   

gebrand de Europa Cup 
naar Amsterdam te halen’        

Maandag 29 april  2013   

 In Nederland zijn tijdens de oorlog veel illegale kranten verspreid. De meeste daarvan werden in 

Nederland gedrukt, maar niet allemaal. Er werden ook verzetskranten in Engeland gemaakt en die 

werden door de geallieerde vliegtuigen boven Nederland uitgestrooid. Zoals De Wervelwind, een 

maandblad dat volgens O. Monsees het eerste krantje was dat op deze manier bij de Nederlanders 

kwam.

“De Wervelwind had een formaat niet veel groter dan een zakagenda en is maar kort (van 1 april 1942 

tot en met december 1944) uitgestrooid. Het verscheen in Londen en werd verspreid door de Royal Air Force”, schrijft 

Monsees op www.geheugenvanoost.nl.   

 In het Oostelijke havengebied aan de 

Panamakade is het Keesje Brijdeplant-

soen. Dat is vernoemd naar de 13-jarige 

Keesje Brijde die op 11 december 1944 

kolen ging zoeken om zichzelf en de rest 

van het gezin te verwarmen en daarbij 

dodelijk werd getroffen door een kogel. 

Hij overleed twee dagen later. Op het 

plantsoen staat een monument.

    Op de website van het stadsarchief Amster-

dam worden lezers in de rubriek ‘Buurt en 

Stad’ bijgepraat over namen van straten, 

lanen en plantsoenen in Amsterdam. Over 

het Keesje Brijdeplantsoen lezen we: “Bij 

Keesje thuis was het bitterkoud, omdat de 

kachel niet kon branden zonder kolen. In 

het Rietlandpark zocht hij naar brandstof. 

Hij hoopte dat er kolen van treinen waren 

gevallen. Dat mocht niet van de Duitsers. 

Daarom werd Keesje doodgeschoten, 

vanwege een paar kooltjes. Keesje was pas 

dertien toen hij werd vermoord. Hij was 

een van de vele slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog. Het monument voor Keesje 

herinnert ons aan hem.”

Keesje was niet de enige jongen die in 

de barre winter van 1944/45 kolen pikte. 

Onder de titel ‘Kolen pikken’ staat op 

www.geheugenvanoost.nl een groot aantal 

verhalen en reacties van Amsterdammers 

die - ze waren nog kinderen - elke kans aan-

grepen om op kolenjacht te gaan. Cathrien 

Polderman-van Vliet schrijft op de website 

hierover onder andere: “Mijn vader was 

vroeger inspecteur van de vakgroep reini-

gingsbedrijven. In de winter was hij een 

keer uitgegleden in de sneeuw, daarom lag 

hij op bed. Er belden twee glazenwassers 

aan om kolen te gaan pikken aan de Kruis-

laan. Dat deden we in de oorlogstijd. Mijn 

vader kon niet mee, dus vroegen ze mij. Ik 

was daar erg handig in. Zeker één keer per 

week ging ik op de fiets naar de Rietlan-

den. Daar was een spoorwegemplacement 

met wagons vol kolen. Bij elke trein stond 

een Duitser met een geweer. Maar ik had 

kolen ontdekt achter een hoge muur door 

op mijn fiets te gaan staan. Vanaf de weg 

was er niets van te zien. Als ik kolen ging 

pikken bij de Rietlanden klom ik altijd via 

mijn fiets op de muur, daarna takelde ik 

de fiets met een touw (om het zadel en het 

stuur geslagen) omhoog en liet hem aan de 

andere kant weer zakken. Zo was ik hele-

maal uit het zicht. Dan vulde ik een lege 

jutenzak vol met kolen. Ik takelde kolen en 

fiets vervolgens weer over de muur naar de 

andere kant en sprong via de kolenzak op 

de bagagedrager weer op de grond.”

Bij een van die strooptochten was Keesje 

Brijde van de partij, maar hij kreeg op die 

koude dag een fatale kogel in zijn hals. 

Loek Biesbrouck is een zoon van Jansje 

Brijde, een zus van Keesje. Hij weet zich, 

zo meldt hij op www.geheugenvanoost.

nl, nog te herinneren waar hij was toen 

hij hoorde over de dood van Keesje. “Op 

die 13de december werd ik uit de klas 

gehaald. Mijn moeder vertelde dat Keesje 

was doodgeschoten en we zijn toen van de 

Linnaeusschool in de 2e Oosterparkstraat 

naar de Benkoelenstraat gelopen. Mijn 

moeder, Jansje Brijde, was de oudste van 

de 13 kinderen en op het moment dat het 

gebeurde waren er al een paar de deur uit. 

Keesje was opgebaard in de slaapkamer aan 

de Javastraat en daar heb ik afscheid van 

hem genomen. Ik kan uit mijn jonge jaren 

beamen dat Kees een moordgozer was.”

    Landwacht

De tekst op de website van het stadsarchief 

doet vermoeden dat de Duitsers Keesje 

hebben doodgeschoten. Dat is niet waar. 

Op www.zeeburgnieuws.nl staat deze kreet 

van een anonieme Amsterdammer: “Wan-

neer wordt nu eens duidelijk aangegeven 

dat Keesje destijds niet is doodgeschoten 

door een Duitser maar door een Hollandse 

Landwachter die daaropvolgend een enor-

me rotschop van de Duitser mocht ontvan-

gen? Ik was hier namelijk zelf getuige van 

als schoolmaat van Keesje.” (De Landwacht 

was een paramilitaire organisatie die in 

1943 was opgericht ter bescherming van 

NSB’ers). Loek Biesbrouck rept ook over de 

Landwacht. “Wat ik in alle verhalen mis, is 

het feit dat Keesje met twee vrienden naar 

de Rietlanden was om kolen te zoeken. Wat 

ik mij kan herinneren, is dat de kogel van 

de landwacht in de zij van de jongen Gou-

loze was geschoten, dat de jongen Zijlstra 

zich achterover had laten vallen en dat 

daarna Keesje de kogel in zijn hals kreeg.” 

Die kogel werd Keesje fataal.

 Bruinig behang met 
flets bloemmotief in 
Achterhuis   

Maandag 29 april  2013   

“De Wervelwind had een formaat niet veel groter dan een zakagenda en is maar kort (van 1 april 1942 

tot en met december 1944) uitgestrooid. Het verscheen in Londen en werd verspreid door de Royal Air Force”, schrijft 
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F amilie Mayer zat 
ondergedoken in een 
ander achterhuis   
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Het monument voor Keesje Brĳ de.

FOTO: GEHEUGEN VAN OOST.NL/ZEEBURGNIEUWSKeesje Brĳ de (links) op een foto met een klasgenootje van wie de naam niet bekend 

is.

FOTO: JO HAEN
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flets bloemmotief in 
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 ‘We leegden de 

 Begin juni 1964. Honderden, zo 

niet duizenden Amsterdammers 

zullen zich deze week nog herin-

neren. Want het was deze week 

dat The Beatles naar Nederland 

kwamen en dat leidde tot dol-

dwaze taferelen. Naast Paul, John 

en George maakte gelegenheids-

drummer Jimmy Nicol deel uit van 

de groep omdat Ringo ziek was.

Over het bezoek aan Amsterdam 

is veel geschreven. Maar veel 

ongetwijfeld ook niet en die kans 

bieden we u graag. Was u erbij in 

Amsterdam? Heeft u staan gillen 

als tiener? Bent u misschien in 

het grachtenwater gesprongen? 

Wij zoeken deze unieke ervarin-

gen. De adresgegevens vindt u op 

pagina 3.   
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 Dinsdag 16 april 2013   

 ‘Onze Woningnood = de Speculant z’n brood.’ Deze leus stond levensgroot op een container die op 
30 april 1980 in de Van Baerlestraat door krakers was neergezet. De foto is van Yvonne Ravesteijn. 
Of zij op de foto staat is niet helder, maar wel aannemelijk. De foto maakt duidelijk dat de rellen op 
30 maart 1980 zich niet beperkten tot de Dam en omgeving (de Blauwbrug), maar door het hele 
centrum van Amsterdam plaatsvonden. Andere leuzen die dezer dagen in de stad te horen waren, 
waren ‘Kein Haus, kein Claus’, ‘Trix is nix’ en natuurlijk ‘Geen woning geen kroning’. De hevige rellen 
van deze dag staan te boek als de meest heftige rellen in vredestijd en zorgden ervoor dat in de 
eerste helft van de jaren tachtig de strijd tussen krakers en overheid zeer heftig was.        

Oorlog

Volgende editie 
maandag 29 april

 Allereerst: in de vorige editie noemden 
wij de inhuldiging van Willem-Alexander 
tot koning een kroning en dat is fout. Het 
is een inhuldiging. Dat laat onverlet dat 
wij op ons verzoek om herinneringen aan 
30 april een aantal leuke reacties kregen. 
En niet te vergeten: de column van Harry 
Slinger op pagina 3 is ook aan 30 april 
1980 gewijd, maar de foto van dat optre-
den plaatsen we op de voorpagina omdat 
die zo mooi is.

    Marianne van der Ven-Schilte heeft niet 
zozeer een herinnering aan 30 april 1980, 
maar aan een ontmoeting met Koningin 
Beatrix. “In 1958 werd ik uitgenodigd voor 
een lustrum in Leiden. Ik was 17 jaar en 
redelijk verlegen. Mijn moeder en onze 
onvolprezen huisnaaister Mientje waren 
verrukt en gingen meteen aan de slag. De 
avondjurken, cocktailjurken, hoeden en 
weet ik veel wat nog meer van mijn twee 
oudere zussen werden vermaakt: ik was 
namelijk smaller dan zij. Een beeldige 
strapless avondjurk van mijn oudste zus, 
pauwblauwe taftzijde met witte kant over-

trokken en vanaf kuithoogte tot op de grond 
geplisseerde tule moest het worden. Die 
wilde ik niet dragen omdat die meteen zou 
afzakken, maar Mientje vond daar iets op: 
ze maakte hele mooie schouderbandjes.”

    Koffers vol
“Met koffers vol ging ik naar Leiden. De 
vriend door wie ik was uitgenodigd was 
lid van de senaat en dat betekende dat ik 
overal officieel moest aantreden met een 
boeketje in mijn hand. Zo ook die bewuste 
avond waar ik een bijzondere herinnering 
aan heb. Na het officiële gedeelte ging ik 
even naar het toilet. Toen ik mijn handen 
waste, zag ik in de vrij grote ruimte 
prinses Beatrix en prinsen Irene met elkaar 
f luisteren en naar mij kijken. Ik werd er 
wat onzeker van en keek of alles wel goed 
zat. Prinses Beatrix kwam naar me toe en 
verzekerde me dat ik er heel mooi uitzag,. 
Zij en haar zus vroegen waar ik die jurk 
had gekocht. Ik f lapte er meteen uit: ‘O, 
die heeft mijn moeder gemaakt!’ Haar 
reactie zal ik nooit vergeten: ‘Wat lijkt me 
dat geweldig dat je moeder kleren voor je 

maakt.’ Op de dansvloer kreeg ik de hele 
avond een knipoog en een brede glimlach 
van haar.”

    Derdeklassers basisschool
Willem Wierstra was in 1980 actief op een 
basisschool en zat vooraan bij de feeste-
lijkheden. “Alle derdeklassers van de Am-
sterdamse basisscholen waren uitgenodigd 
om de troonswisseling mee te maken op de 
Dam. Het was in die tijd spannend en de 
verwachting dat er rellen zouden uitbreken 
was groot. Mijn zoon was ook een der-
deklasser en de klas ging ook naar de Dam. 
Ikzelf ging mee als begeleider, want de juf 
vond het prettig dat er vijf begeleiders mee-
gingen. Wij werden opgehaald door een 
bus van het GVB en werden afgezet bij het 
Victoria Hotel. Daar was de eerste controle. 
Wij moesten lopen over de trambaan op 
het Damrak richting Dam. Bij de Zoutsteeg 
werden wij weer gecontroleerd en op de 
Nieuwendijk weer. Voordat we op de Dam 

mochten was er nóg een controle.
    Onze plek was achter de perstribune en 
wij konden alles goed bekijken. Op het mo-
ment dat Juliana en Beatrix op het balkon 
verschenen, klonk er een luid f luitconcert. 
Maar alle toeschouwers gingen zo luid het 
Wilhelmus zingen dat het f luitconcert 
werd overstemd. Het was een dag om nooit 
te vergeten!”

      Lees meer op pagina 7   

     Wonen op de 
Elandsgracht was 
een voorrecht!   

 ‘De hele avond kreeg ik een
knipoog van prinses Beatrix’   

 ‘Onze Woningnood = de Speculant z’n brood’    

 

 
 
 

Drukwerk, met Harry Slinger op drums, speelde op 30 april 1980 in een ‘Aktie-
optreden’.

    
Pagina 3

     Diemerzeedijk keek uit 
op een gifbelt   

    Pagina 5

 ‘Iedereen kreeg een 
diploma’   

            Pagina 9

         ‘Pisbak-koffie-
kussentjes’   

        Pagina 10

In de volgende editie plaatsen we 
een uniek verhaal over een onder-
duikadres in hetzelfde blok als het 
Achterhuis zit. En hoewel we in De 
Oud-Amsterdammer eigenlijk nooit 
verder teruggaan dan de jaren 50, 
gaan we in de volgende editie wel 
verder terug, naar de oorlogsjaren 
en de bevrijding. Het aantal men-
sen met unieke verhalen waar ze 
zelf getuige van waren uit die tijd 
wordt elk jaar minder, maar ze zijn 
er nog steeds en wij publiceren ze 
graag. Zaten u of uw ouders in het 
verzet? Was u bij het schietinci-
dent na 5 mei op de Dam? Heeft 
u een verhaal uit die tijd dat nog 
nooit is gepubliceerd, maar dat ze-
ker de moeite waard is om te ver-
tellen? Wij stellen onze kolommen 
er graag voor ter beschikking. De 
contactgegevens staan onder aan 
pagina 3.

De balkonscène na de inhuldiging van Beatrix leverde boegeroep op, maar dat werd 
overstemd door het ingezette Wilhelmus. 
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     Diemerzeedijk keek uit 

In de volgende editie plaatsen we 
een uniek verhaal over een onder-
duikadres in hetzelfde blok als het 
Achterhuis zit. En hoewel we in De 
Oud-Amsterdammer eigenlijk nooit 
verder teruggaan dan de jaren 50, 
gaan we in de volgende editie wel 
verder terug, naar de oorlogsjaren 
en de bevrijding. Het aantal men-
sen met unieke verhalen waar ze 
zelf getuige van waren uit die tijd 
wordt elk jaar minder, maar ze zijn 
er nog steeds en wij publiceren ze 
graag. Zaten u of uw ouders in het 
verzet? Was u bij het schietinci-
dent na 5 mei op de Dam? Heeft 
u een verhaal uit die tijd dat nog 
nooit is gepubliceerd, maar dat ze-
ker de moeite waard is om te ver-
tellen? Wij stellen onze kolommen 
er graag voor ter beschikking. De 
contactgegevens staan onder aan 

 Dinsdag 2 april 2013   

Volgende editie 

dinsdag 16 april

 ‘Na 30 jaar komen ze weer bij elkaar: 

de lassers, de machinebankwerkers, de 

koperslagers, de timmerlieden, de cal-

culatoren enzovoort van de voormalige 

Amsterdamsche Droogdok Maatschappij 

(ADM). Ooit werkten ze bij deze grote 

scheepswerf, die 1500 medewerkers 

telde. Tijdens een reünie laten ze hun 

bedrijf weer een beetje tot leven komen.’ 

Deze aanhef leidde tot een verzoek om 

herinneringen aan de ADM. Eerlijk: heel 

veel leverde het niet op en daar is een 

reden voor.

    “In 1985 werd de ADM failliet verklaard. 

Dat is bijna dertig jaar geleden. Veel 

medewerkers uit die tijd zijn inmiddels 

overleden en om die reden kost het veel 

moeite mensen te vinden die iets kunnen 

vertellen over de geschiedenis en het wer-

ken bij de ADM.” Dit zegt mevrouw Senff, 

die al vele jaren de reünie voor oud-me-

dewerkers van de ADM organiseert. Maar 

toch kregen we een paar zeer bruikbare 

reacties, waaronder die van Rob Philip die 

secretaris was van de ondernemingsraad 

en naar eigen zeggen “Dus alles heeft 

meegemaakt. Keer op keer wisten wij 

grote groepen mensen te mobiliseren om 

te knokken voor het behoud van de werf. 

Bijgaand ziet u een foto van een enorme 

demonstratie door het centrum van 

Amsterdam. Op het meest spannende mo-

ment, begin 1985, had de directie de order 

uitgevaardigd dat er geen pers op het 

werfterrein mocht worden toegelaten. Wij 

van de OR hadden nauwe banden met de 

pers. Velen van ons waren lid van de CPN 

en lazen dagblad de Waarheid. Wij hadden 

een belangrijke ondernemingsraadverga-

dering en zoals gebruikelijk werd    die bij-

gewoond door Bram Hoeksema, redacteur 

van de Waarheid, zodat die meteen verslag 

in de krant kon doen. De directie was des 

duivels en de verantwoordelijke portier 

werd op het matje geroepen bij directeur 

Bosman, die hem onder uit de zak gaf. ‘Ik 

heb nog zo gezegd, geen pers op de werf 

en dan laat je toch iemand toe!’, waarop 

de portier antwoordde: “U heeft gezegd 

geen pers toelaten mijnheer. Ik heb ook 

geen pers toegelaten, alleen maar de 

Waarheid, want die is van ons en voor ons. 

Dat is wat anders en daarom heb ik die 

wel doorgelaten bij de poort.”

    Marc Stegeman heeft geen ervaring als 

medewerker van de ADM, maar als jongen 

met interesse in techniek was hij reghelm-

atig op de werf te vinden. “De openbare 

tewaterlatingen (bij de andere grote werf) 

waren natuurlijk een heel spektakel 

waar velen plezier aan beleefden en zij 

kunnen zich dat nog goed herinneren. 

Maar ook in het dok onder zo’n enorme 

bronzen schroef staan, of het schijnbare 

gemak waarmee al dat zware staal tot een 

schip werd gemaakt, of zo’n gigantische 

Werkspoor (Stork) dieselmotor, dat was 

indrukwekkend voor een technisch 

geïnteresseerd jongetje. Dus vond ik het 

vreselijk jammer dat zo veel van die oude 

‘zware’ industrie uit Noord verdween. Niet 

alleen de NDSM en de ADM, maar ook ma-

chinefabriek de Voorwaarts waar mijn opa 

ooit werkte. En Fokker, waar een oom van 

me werkte voordat ze naar Schiphol-Oost 

gingen. En Werkspoor natuurlijk, maar 

dat is ‘aan deze kant’ (van het IJ).”

      ADM moet open

    Marc Stegeman is in zijn vrije tijd 

actief met het restaureren van antieke 

gevelreclames, waarover onder andere 

het boekje ‘Muurreclames in Mokum’ is 

verschenen. “Op een muur van de Nieuwe 

Egelantiersstraat 161 (bij de Marnixstraat) 

stond geschilderd: ‘ADM moet open 7 dec.’ 

Daar was en ben ik het hartgrondig mee 

eens, maar tevergeefs. Deze hartenkreet 

stamde vermoedelijk uit 1985 en hield 

het lang vol, gedeeltelijk verborgen achter 

een klimop. De bewoonster van 1 hoog 

dacht dat het er omstreeks 1970 op was 

geschilderd en was het met me eens dat 

ook zoiets erfgoed is. Bij de renovatie 

moest de muur zo nodig van klimop ont-

daan worden en schoongemaakt en zo is 

er weer een stukje sociale historie uit ons 

geheugen gewist.”

    Reünie
    De reünie van de ADM vindt plaats op vrij-

dag 19 april van 14.00 - 17.00 uur en alle 

ADM’ers van de werf aan de Meeuwenlaan 

en de werf Westhaven zijn welkom. De lo-

catie is de Baanderij op het NDSM-terrein 

(bij de CS-NDSM pont).   

 ‘Er waren altijd mensen om
    te knokken voor de werf’   

 

 
 
 

De werknemers van de ADM komen in opstand.

 Bij de ADM werkten op het hoogtepunt 1500 mensen en velen van hen waren hun 

leven lang trouw aan hun werkgever. Dat betekent dat er elk jaar tientallen jubilea 

werden gevierd. Daar hoorde een geschenk bij. Op de website ndsm-museumwerf.

nl staat ook veel informatie over de ADM en daar lezen we onder andere: ‘Zoals 

gebruikelijk bij jubilea ontvingen de jubilarissen niet alleen geschenken die door-

dacht waren aangekocht, maar daarnaast ook goedbedoelde prullaria met een knipoog naar de betrokkene. De meegekomen 

echtgenotes van jubilarissen ontvingen bij deze gelegenheid een boeket namens de directie. Door het bedrijf werden ook meer 

specifieke memorabilia uitgereikt zoals een oorkonde, jubileumspeld en een andere tastbare herinnering.’   

 Goedbedoelde prullaria bij jubileum    

 Kroning   
 De kroning van (nu nog) Prins 

Willem-Alexander tot koning van 

ons land vindt op 30 april plaats 

in de Grote Kerk in Amsterdam. 

Anders dan bij de kroning van 

Beatrix ziet het er naar uit dat dit 

een feestelijke dag wordt, zonder 

rellen. En feestelijk, dat willen we 

de volgende editie maken.

Heeft u herinneringen aan de hui-

dige koningin, de nieuwe koning, 

dan wel aan 30 april in 1980 (of 

een andere Koninginnendag) of 

heeft u een bijzondere activiteit, 

etalage of wat dan ook in het 

kader van de kroning, laat het ons 

weten en wij besteden er aan-

dacht aan. Onze adresgegevens 

staan onder aan pagina 3.   

Winkelcentrum Diemerplein Diemen

020-6903727 
www.puttmann.nl
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Het Lloyd Hotel was in de jaren 60 en 
70 een jeugdgevangenis. Ton Mars was 
hier lange tijd werkmeester en beleefde 
er veel. De herinneringen schreef hij op. 
Hieronder deel 2.

door Ton Mars

Mijn eerste dagen in de jeugdgevangenis 
loop ik met de onderhoudsman mee. Ik 
begin het Lloyd-systeem een beetje te be-
grijpen. Er zijn groepsverblijven en werk-
zalen voor de jongens. De groepsruimten 
zijn verdeeld in slaap- en verblijfruimte. 
De slaapcellen zijn voorzien van stalen 
hek, bed, tafel en kast en alles in het be-
ton vastgegoten. De cellen zijn van boven 
dichtgemaakt met betonnetten. Een po 
voor de nacht maakt de cel compleet. 
Beneden in de kelder zijn de werkzalen 
Metaal, Hout en Montage.

Er mag niet gerookt en gepraat worden 
en tijdens de pauze zet de portier de radio 
knetterhard aan. De jongens hangen aan 
de hekken en schreeuwen naar elkaar. In 
de kelder is een toiletruimte en daarom 
zit er een man op de gang die de jongens 
van de werkzaal af haalt als ze naar het 
toilet moeten. Boven zijn tafeltje zit een 
rode knop. Bij een vechtpartij drukt hij 
deze in en een ieder snelt dan naar de 
plek des onheils. Tijdens de halfuurpau-
zes in de morgen en middag moet de 
onderhoudsman de werkleiders af lossen 
en ik loop dan mee.
Het kleine zaaltje dat Montage heet, met 
daarin zes jongens, vind ik het ergste dat er 

is. Klein, donker, met smalle kelderramen, 
een stalen balkon met een zwarte stalen 
trap naar boven met daarop een bureau 
met twee stoelen en wat kasten. Iedere 
keer als ik dit zaaltje betreed, word mijn 
adem afgesneden en heb ik een naar gevoel 

in mijn buik. Vreselijk om daar af te los-
sen. Vaak vliegen de kopjes door de lucht 
of wordt er een dambord door de ruimte 
geslingerd. En juist in deze enge ruimte 
moest ik zelfstandig beginnen en bij voor-
baat breekt het angstzweet me al uit.

Schep versus mes

Mijn eerste dagen 
in de jeugdgevangenis

  Herinneringen aan het Lloyd Hotel

Een cel in het Lloyd Hotel.

Op een dag liep ik met een colle-
ga, een leerling-rechercheur, door 
de Oudebrugsteeg. Opeens kwam 
er een man hard rennend de straat 
inlopen, achterna gezeten door 
een ander. De achtervolger hield 
een schep in zijn handen, de an-
dere een mes. Wij er achteraan. Ik 
toverde mijn pistool tevoorschijn 
en op mijn sommatie: “Sta, of ik 
schiet!” stopten ze. De ‘bewape-
ning’ van beiden was te heftig om 
ze zonder inzet van eigen artillerie 
aan te pakken. We namen ze mee 
naar het bureau, nadat we ze eerst 
de schep en het mes hadden af-
genomen. 

Het verhaal: De dag ervoor liep 
de man die voor de ander wegliep 

door de Lange Niezel. Hij passeer-
de twee stukadoors, die op straat 
in een kuip bezig waren kalk en 
water te mengen. Of dat nou op-
zettelijk of per ongeluk was, maar 
er spatte water vermengd met kalk 
over de pas gepoetste schoenen 
van onze passant. Hij zag er na-
melijk uit om door een ringetje te 
halen. Hij liep in de richting van 
de Walletjes, dus wie weet? Mis-
schien had hij daarom wel zijn 
zondagse kloffie aangetrokken.

Hij werd dus boos en het werd ru-
zie. Nu pak je die wit afgevende 
stukadoors niet zo gauw even aan 
als je er zelf zo mooi bij loopt. Bo-
vendien waren ze met zijn tweeën, 
dus in een machtspositie. Maar het 

zat hem niet lekker. Misschien dat 
hij die nacht moeilijk de slaap heeft 
kunnen pakken, want zijn wraak-
gevoelens hadden de overhand.
De volgende dag besloot hij met 
de stukadoors af te rekenen. Hij 
ging naar een ijzerwinkel op het 
Rokin en kocht daar een flink mes. 
Dat ding moest hem helpen zijn 
wraakgevoelens te bevredigen. 
Die middag liep hij weer door de 
Lange Niezel en ja hoor, daar wa-
ren zijn twee opponenten weer 
bezig met kalk. Voorover gebogen 
mengden zij de kalk, met behulp 
van een schep. Onze beledigde 
vriend pakte het mes onder zijn 
kleding vandaan en haalde uit in 

de richting van de rug van een 
van de stukadoors. Zijn maat die 
tegenover hem bezig was riep een 
waarschuwing, zodat zijn bedreig-
de collega de steek kon ontwijken. 
Hij liet het niet op zich zitten en 
wierp zich met de schep op zijn 
belager, die als een haas het naar 
dat dier genoemde pad koos. Hij 
liep dus met zijn tegenstander in 
de arm van de wet. Dat waren wij.

De man werd poging tot moord, 
subsidiair poging tot zware mis-
handeling met voorbedachten rade 
ten laste gelegd. Hier was duidelijk 
sprake van een voorgenomen han-
deling, na koel en rijp beraad.
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‘Stel je voor dat ze kwaad zouden worden’

Hoofdredacteur Hans Peijs 
schreef in de vorige editie over 
zijn tafeltennisbelevenissen in de 
jeugdgevangenis (als bezoeker 
welteverstaan). Cor Beck en Ruud 
Wees herkenden zich in dit verhaal.

door Cor Beck

Ik (geboren 15 september 1957 in 
Amsterdam) speelde tafeltennis bij 
DSV, later de Burght, op de Jacob 
van Lennepkade in Amsterdam. Bij 
de jeugdcompetitiewedstrijden van 
de NTTB was bij ons ook een team 
van het Lloyd Hotel ingedeeld. 
Ik herken de spanning over de dagen 
ervoor die Hans beschreef toen wij 
daar moesten spelen. Binnen ons 
team vroegen we ons af of het wel 
verstandig was om er echt voor te 
gaan. Want stel dat we zouden win-
nen, zouden die ‘gevaarlijke’ jongens 
dan misschien kwaad worden? Mis-
schien deden ze wel niets waar de 
bewakers bij waren, maar als ze ooit 
vrijkwamen? Er ging een begeleider 
mee met ons, een team van drie 
jongens van wie de twee anderen 
zo goed waren dat we in één van 
de hoogste klassen speelden. Dus 
ook de ‘Lloyd Boys’ (dit was volgens 
mij de officiële naam van hun team) 
speelden een zeer behoorlijk niveau.

Spannend
Ik weet nog hoe spannend het was 
om het gebouw te betreden en dat 
we rekening hielden met allerlei vei-
ligheidsmaatregelen. Ik weet nog dat 
ik erg onder de indruk was van het 
monumentale gebouw toen we voor 
de deur stonden. Binnen was het vrij 

sober en donker. Ook de speelzaal 
was somber in grijs en bruin en was 
kaal van inrichting. Maar vooral de 
lage temperatuur in de zaal weet ik 
me als de dag van gisteren te herin-
neren.

We werden onder begeleiding van 
een man met een hele grote sleutel-
bos naar een kleedkamer gebracht. 
We mochten in onze sportkleding 
met ons batje en een handdoek in de 
speelzaal komen. Er waren in tegen-
overliggende hoeken twee bewakers 
die zich heel relaxed gedroegen. Dit 
gaf ons ook wat rust, vooral toen de 
tegenstanders binnenkwamen, zich 
keurig aan ons voorstelden en heel 
aardig bleken te zijn. We hebben uit-
eindelijk een heerlijke wedstrijd ge-
speeld waar het tot de laatste partij 
spannend bleef en wij uiteindelijk nipt 
hebben gewonnen. Later werd door 
onze begeleider verklaard dat het 
voor deze jongens een gunst was en 
dat ze bij goed gedrag als het ware 
beloond werden met het spelen in 
het team Lloyd Boys. 

Ruud van Wees is als jeugdleider van 
TTV JOVO twee maal als begeleider 
mee geweest met teams die tegen 
de Lloyd Boys moesten spelen. Een 
van de teams had een tijdje daarvoor 
tegen vereniging De Palm gespeeld, 
uit het buurthuis in de Palmstraat. 
Toen ze tegen de Lloyd Boys speel-
den, bleken twee van de tegenstan-
ders uit dat team te komen. Ze waren 
ondertussen gevangen gezet. In een 
clubblad schreef de toen jonge Ruud 
een verslag dat we in de volgende 
editie (ingekort) meenemen.



pagina 8 Dinsdag 11 juni 2013

Horizontaal
1. angeltje aan een vislijn; 7. aanrijding; 12. bloeiwijze; 13. dopheide; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. 
Koninklijke Landmacht (afk.); 17. open plaats in een bos; 19. kus; 21. compagnon (afk.); 22. bijenproduct; 24. 
leesteken; 27. jongensnaam; 28. vulkaan op Sicilië; 30. meisjesnaam; 31. waterplant; 32. jongensnaam; 33. 
plaats in Gelderland; 35. de duivel; 37. paraplu (afk.); 38. verdikte staaf die binnen in een klok hangt; 41. tot 
een oog gedraaid deel van een touw; 42. met een zeis afsnijden; 44. plaats in Noord-Holland; 46. letter van het 
Griekse alfabet; 47. zelfingenomen; 48. periodiek gewijd aan een of ander vak;  49. brandkast; 50. eindstreep 
(m.n. wielrennen); 52. gevaarlijk (verband); 54. santé (cheers); 56. waarnemend (afk.); 58. sierplant; 61. Europe-
aan; 62. omlijsting; 64. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 65. ongewenst bestanddeel in een geluid; 67. 
meestergraad bij judo; 68. Explosieven OpruimingsDienst (afk.); 70. Keuring van Elektrotechnische Materialen 
Arnhem (afk.); 72. vaatwerk; 73. Europeaan; 76. Marokkaans hoofddeksel; 77. in voce (afk.); 78. boomsoort; 
79. spits stootwapen; 81. rivier in Italië; 82. dicht (gesloten); 83. vriend (Lat.); 84. algemene ouderdomswet 
(afk.); 86. ziekte veroorzaakt door een bacteriële wondinfectie; 87. Nederlands weekblad voor vrouwen.

 Verticaal
1. werk van een vakman; 2. Salvation Army (afk.); 3. vestibule; 4. rijstbrandewijn; 5. vermakelijkheid met 
spookhuis, draaimolens enz.; 6. lichtblauw paars; 7. soort trompet of trombone; 8. gespitste mond; 9. Japanse 
munt; 10. titel (afk.); 11. een dof brommend geluid maken; 16. lang, dun en smal stuk hout; 18. algemene 
oorlogsongevallenregeling (afk.); 20. gewicht; 21. Central Intelligence Agency (afk.); 23. (snij)wond; 25. keer 
(telkens); 26. stilstaand water (poel); 27. kledingstuk; 29. moes van gekookte appelen; 32. snoever (pocher); 
34. plechtige belofte; 36. Mohammedaans hoofddeksel; 37. schaakterm; 39. gelooide huid; 40. sanitaire 
inrichting geschikt als bad- en wasgelegenheid; 42. de gezamenlijke pers, radio en televisie; 43. rangtelwoord; 
45. schaakterm; 46. sportattribuut; 51. Europeaan; 53. nationale ziekenhuisraad (afk.); 54. kooivogel; 55. 
voorheen (Lat.); 56. handschoenen zonder vingers; 57. dooreengekneed meelmengsel; 59. vriendelijk (aardig); 
60. vrouw die paard rijdt; 62. geraamte; 63. kudde van edel wild; 66. Unie van Onafhankelijke Vakorgani-
saties (afk.); 67. droog (kaal); 69. deodorant (afk.); 71. klap; 73. wortel; 74. (ver)bond; 75. morsdoekje; 78. 
reuzenslang; 80. herkauwend zoogdier; 82. bekende Nederlandse motorrace; 85. westerlengte (afk.).

‘Bloemetjes in de Jordaan’ was de oplossing van de puzzel in de vorige editie. Tante Leen en Johnny Jordaan 
zongen in mooie bewoordingen over de mooie bloemen die achter tientallen ramen in de Jordaan stonden. 
En staan, want de Jordaan en bloemen, dat is een goed huwelijk.

De kaarten voor ‘Holland zingt Hazes’ op 17 juni gaan naar C.J. Sablerolle in Amsterdam en J. Kracht uit 
Diemen. We rekenen erop dat zij genieten van het spektakel in de Ziggo Dome.

Nieuwe prijs: kaarten voor het Zuiderzeemuseum (3x2)
Voor de nieuwe puzzelwinnaars liggen kaarten (voor drie personen ieder twee) klaar voor het Zuiderzeemu-
seum, Zie verder de tekst naast de puzzel.

Puzzel mee en win kaarten 
voor het Zuiderzeemusem (3x2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

2

32 44 19 55 28 38 3 43 86

63 47 70 35 50 74 35 13 66 25
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32 44 19 55 28 38 3 43 86

63 47 70 35 50 74 35 13 66 25

Stuur uw oplossing met uw naam, adres en telefoonnummer voor vrijdag 21 juni naar (e-mail) oplossing@deoudamsterdammer.nl of naar: De Oud-Amsterdammer, Postbus 5003, 1380 GA Weesp.

Zuiderzeemuseum brengt 
Zuiderzee weer tot leven

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen brengt de 
verhalen van mensen tot leven die vroeger aan de 
Zuiderzee woonden.

Ervaar op een plezierige manier hoe het dagelijks 
leven was voordat de Afsluitdijk in 1932 van de 
Zuiderzee het IJsselmeer maakte. Dit jaar staan de 
gewoonten en rituelen van de Zuiderzeegemeen-
schappen centraal onder de noemer ‘Vissen naar 
verhalen’. Kom achter het echte leven van de bewo-
ners van het buitenmuseum. Zie de dienstmeid de 
stoep schrobben, help de dorpsomroeper het nieuws 
verspreiden en ontwijk de kar van de voddenboer. 
Ga op bezoek bij Urker inwoners of eet mee in het 
huishouden van 1920.

Meer informatie is te vinden op 
www.zuiderzeemuseum.nl.



De Oud-Amsterdammer is meer een podium voor echte Amsterdamse 50-plussers dan een krant. Wij stimuleren lezers hun eigen verhalen in te zenden. Hieronder verhalen die recht uit het 
hart van de lezer geschreven zijn. Heeft u ook een bijzonder verhaal dat u met de lezer wilt delen? Mailen kan naar info@deoudamsterdammer.nl en sturen naar De Oud-Amsterdammer,  
Postbus 5003, 1380 GA Weesp.

Het was soms benauwd in de Cave
Richard Woestenburg plaatste in de vorige editie 
een artikel met erboven de hartenkreet ‘Kent 
iemand danskelder Toulouse-Lautrec?’ Lezers 
kwamen met het antwoord: ja dus.

Kees Enzler laat weten: “Ik kwam daar ook in die 
tijd veel en volgens mij heette de dansgelegenheid 
officieel Cave (de) Toulouse-Lautrec. De beschrijving 
van de inrichting door Richard stemt ongeveer over-
een met wat ik mij herinner, alleen is de muziek 
daar in mijn herinnering verbonden met vooral 
de eerste platen van de Beatles, hoewel ik mij het 
herhaaldelijk draaien van Take Five ook kan herin-
neren. Ik had in de Cave goed contact met één van 
de barkeepers, die volgens mij Gerrit heette.”

Iets vervelends
“Eén avond heb ik er ook nog iets lichts vervelends 
meegemaakt. Ik had bij een kennisje thuis een 
leuke vriendin van haar leren kennen en omdat het 
klikte tussen ons, had ik haar meteen uitgenodigd 
om de eerstvolgende zaterdag naar de Cave te ko-
men. Ik had een leuke avond met haar, maar toen 
zij naar huis wilde gaan, bleek haar jas gestolen te 
zijn. Naar ik achteraf via via vernomen heb, bleken 
haar ouders bij thuiskomst daarmee niet zo blij 
te zijn geweest en ze mocht nooit meer naar de 

Cave toe. Ik heb haar daarna dan ook nooit meer 
gezien.”

Phonobar
“Net als Richard ging ik ook veel naar de Phonobar. 
In de bar werkten twee kalende, stevige mannen 
met hun partners. Zij heetten Otto en Babs (zoals 
ik het altijd heb verstaan, maar de laatste naam 
schijnt Pops te zijn geweest) en Cor en Greet. Het 
laatste stel heeft waarschijnlijk nog lang bij mij in 
de Kinkerbuurt gewoond, want daar kwam ik hen 
nog vaak fietsend of lopend tegen. Vanaf een be-
paald moment kwam ik alleen nog haar tegen, dus 
mogelijk is Cor niet meer onder de levenden.

De Phonobar is verbonden met jazzmuziek en voor 
mij het eerste contact met het verschijnsel drugs. 
Wat ook apart was, was dat je van openings- tot 
sluitingstijd slechts één drankje hoefde te drinken 
en Cor en Otto wisten feilloos te onthouden of je 
die wel of niet genomen had die avond. Ik en ook 
anderen zaten in die tijd op de middelbare school 
en hadden niet zo veel zakgeld, dus het gebeurde 
nog wel eens dat we voordat we dat ene drankje 
konden nemen het bedrag van 75 cent bij elkaar 
moesten lenen/bedelen voor de ingang en dan 
werd er nooit gesproken over: kun je een dubbeltje 

lenen, maar over: kun je een dubbeltje steunen.”

Cave Internationale
Jan Melkert kent de danskelder onder de naam 
‘Cave Internationale’. “Een in de jaren zestig 
beetje alternatieve op de Franse existentialistische 
levensstijl geïnspireerde uitgaansgelegenheid, dit in 
tegenstelling tot de in hetzelfde artikel genoemde 
‘Phonobar’, die een wat rauwere met veel omfloerst 
rood licht gekleurde sfeer uitstraalde. Dit artikel 
geeft dan aanleiding tot herinneringen aan die 
jaren aan allerlei cafés/dansgelegenheden/jazzclubs 
rond het Rembrandtplein/Thorbeckeplein/Leidse-
plein enz. Ik noem bijvoorbeeld de ‘De groene 
Kalebas’ in één van de Weteringdwarsstraten.”

Kees Manders
J. Verouden helpt Richard ook een handje: 
“Toulouse-Lautrec is beslist de verkeerde naam. 
Ik kwam ook met mijn broer en vrienden in ‘Le 
Cave’, zoals deze tent heette. De ondernemer was 
Kees Manders, broer van Tom. Hij liep vaak de hele 
avond op straat om de boel in de gaten te houden. 
Kwam je vroeg in de avond binnen dan rook het 
muffig. Maar omdat er gerookt mocht worden en 
met veel transpiratiegeurtjes werd het er naarmate 
de avond vorderde aardig benauwend.”
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Ome Willem
door Els Polak

Naar aanleiding van het artikel over 
dansles bij Ome Willem kom ik met 
mijn verhaal.

Ik was vroeger dol op dansen en heb 
ook aan volksdansen gedaan. Gewone 
danslessen volgde ik eerst bij dansschool 
Reijers in één van de torens op het Merca-
torplein. Hij was ook onze gymleraar, dus 
na schooltijd kregen wij danslessen. Daar-
na kreeg ik danslessen bij dansschool 
Daniëls op de Admiraal de Ruyterweg en 
daarna bij Wim Bonel op de Rozengracht.
Op een gegeven moment ging ik met de 
brommer naar Cosy Corner waar ik mijn 
partner ontmoette. Volksdansen deed ik 
drie keer per week bij het NIVON. Op vrij-
dag en woensdag in West (verschillende 
adressen) en op maandag in Zuid (Dia-
mantbuurt, die toen wél prettig was).

Boerenwetering
door A. Uthmann

Op pagina 3 in de Oud-Amsterdammer van 
13 mei staat het verhaal van de Boerenwe-
tering. Wij gleden daar elke winter op het 
ijs. Voor schaatsen was geen geld, maar 
we hadden evengoed veel plezier. Mijn 
moeder ging daar met ons grote vloer-
kleed heen. Over de brug van de Ruysda-
elkade klopte ze elke ochtend voor 10.00 
uur het vloerkleed. Melk haalden we in de 
winkel iets verderop, dat was een weduwe. 
Op dezelfde pagina staat het artikel over 
de ijswinkel. Daar ben ik elk jaar op 4 mei 
en ik kan u zeggen dat het elk jaar drukker 
wordt; er komen steeds meer mensen om 
Ernst Cahn en Alfred Kohnburg te herden-
ken.

De Dam
door J. Langereis

Bij de foto waarop de mensen achter de 
lantaarnpaal en de elektrische paal liggen 
en staan, heeft niemand het over dat kind-
je dat daar loopt. Wie is het? Waar zijn de 
ouders? Weet u het? Ik ben erg benieuwd.

Onjuistheid
door ing. R. Jonkman

Ondergetekende, trouw lezer van uw blad 
en sinds 1932 inwoner van de Stadionbuurt 
te Amsterdam, vermoedt een onjuistheid in 
de combinatie van foto en onderschrift bij 
het bedoelde artikel. Mijns insziens toont 
de foto de uitmonding van de Jasonstraat 
op de Stadionkade met op de achtergrond 
de kruising van de eerstgenoemde met de 
Van Tuyll v. Serooskerkenweg en is er van 
de Stadionweg op de foto niets te zien.

Pops serveert drankjes.

Rolling Stones
door Willem de Baer

Zoals u weet bestaan de Rolling Stones vijftig jaar. Ik was met mijn 
vriendin naar het concert in de Amstelhal. Die was uitverkocht, maar 
ik had kaarten gekocht in de Leidsestraat. Het was duwen en trekken 
om binnen te komen, zelfs de panty van mijn vriendin ging kapot. We 
zagen Mick Taylor voor het eerst.

Ik had daarvoor twee weken in spanning gezeten tot het concert zou 
beginnen, maar het was prachtig. 
Na het concert zijn de Stones doorgegaan met hun wereldtournee.



‘Wie wilde er nu in Amsterdam geplaatst worden?’
door Tabe Dolstra

Bij deze wil ik reageren op de bijdrage van Rietje 
Slokker in De Oud-Amsterdammer van 28 mei. Als 
beginnend politieman werd ik in oktober 1974 ge-
plaatst bij de Rijkspolitie te water aan de Wester-
doksdijk in Amsterdam. Met tranen in mijn ogen, 
want wie wil er nu geplaatst worden in Amsterdam 
als er zo veel mooiere plaatsingen in Nederland 
zijn. Maar wat heb ik daar een mooie tijd gehad. 
Als jonggediende werd ik geplaatst bij een afdeling 
met drie oudgedienden, ZV’ers noemden wij ze 
oneerbiedig. Zonder vooruitzichten. Piet Bakker, 
Tinus Woldhuis en Henkie Slokker. Ouwe rotten 
in het politievak. Dus veel geleerd, voornamelijk 
levenservaring. Een goed proces-verbaal konden ze 
niet maken, dat lieten ze liever over aan de jonge 
garde. Maar wel mannen met lef.

Het moet ergens in de zomer in 1976 zijn geweest 
toen we aan boord van de RP 32 mobilofonisch 
het bericht kregen dat er zich in de Sixhaven aan 
boord van een scheepje een vuurwapengevaarlijk 
Duitse bankrover verscholen zat. Wij er naartoe met 
Henk Slokker als bootcommandant. Bij het bewuste 
scheepje aangekomen stond daar 1 man aan dek. 
“Mitkommen”, blafte Henk tegen die man. Gedwee 
liet hij zich arresteren. Op dat moment kregen we 

van de meldkamer bericht dat we niets mochten 
doen, niet aan boord en helemaal niet aanhouden. 
Daar was deze man te gevaarlijk voor en het arresta-
tieteam was al onderweg. Een half uur later hebben 

we deze man overgedragen aan de jongens van de 
gemeentepolitie. Bij de doorzoeking van het scheepje 
werd een doorgeladen dubbelloops jachtgeweer 
gebruiksgereed op de tafel in de kajuit aangetroffen. 

De RP32.

Rupsen 
door F.E. Lenderink

Ik ben van 1941 en opgegroeid in de 
Planciusstraat 57”. Op de foto van de 
Smallepadschool in de krant van 14 mei 
staat een boom die vol zat met rupsen. 

Wij klommen dan over het hek, mijn 
broers en ik, deden onze zakken vol met 
die beesten en gingen dan naar huis. U 
kunt zich voorstellen hoe onze moeder 
daarover dacht. Ook heb ik nog een klas-
senfoto van de kleuterschool op de bin-
nenplaats en nog een paar foto’s van te-
keningen die juffrouw Van der Zwaan ter 
gelegenheid van Sinterklaas op het bord 
gemaakt had.  

Henk Slokker heeft toen op mij een onuitwisbare 
indruk gemaakt. Ik heb vernomen dat Henk Slokker 
nog een aantal moeilijke jaren heeft gehad voor zijn 
overlijden. Maar samen met Piet Bakker en Tinus 
Woldhuis heeft hij de basis gelegd voor mijn latere 
politiewerk. 
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Lezing over Cornelis de Bruin

Amsterdam, cultuur-historische vereniging (AHV) houdt op dinsdag 11 juni 2013 om 20.00 uur een lezing 
over Cornelis de Bruin, een bijzondere Amsterdammer. Deze vindt plaats in Huize Antonius, Kamperfoelie-
weg 207.

Cornelis de Bruin leefde van 1652-1727 en is een vergeten ontdekkingsreiziger. Hij bezocht Italië, trok door 
het Ottomaanse Rijk waar hij als eerste tekeningen van de binnenkant van piramides maakte en bezocht 
ook Jeruzalem. Bij terugkeer in Amsterdam gaf hij zijn reisverslag uit: het eerste boek ter wereld in volle-
dige kleurendruk. Zijn tweede reis voerde hem verder van huis. Hij bezocht het Rusland van Czaar Peter de 
Grote. In Perzië tekende hij als eerste de antieke hoofdstad Persepolis. Via Batavia, waar hij en passant nog 
een soort kangoeroe ontdekte, keerde hij met een VOC-schip terug naar Amsterdam. Jona Lendering, als his-
toricus werkzaam voor Livius onderwijs, ontrukt deze grote Amsterdammer aan de vergetelheid. De lezing 
is gratis voor AHV-leden en Vrienden van Livius, leden/donateurs van de Vereniging Hendrick de Keyser en 
het Museum De Noord, Stadspashouders betalen 2,50 euro en niet-leden 5 euro. Meer informatie op www.
amsterdamhv.nl en www.livius.nl, pr@amsterdamhv.nl of bel Dick Weeda 020-6317309.

Amsterdam en de slavernij in Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam presenteert nog tot en met 31 augustus niet eerder gepubliceerde docu-
menten uit de archieven van de stad, van families en van handelshuizen. Daaruit ontstaat een scherp en 
indringend beeld van de betrokkenheid van onder meer kooplieden en zaakwaarnemers die op bestelling 
in slaven handelden. Amsterdamse notarissen maakten de koopcontracten op waarin deze handel geregeld 
werd. 

In de archieven zijn gegevens teruggevonden over meer dan 300 reizen van slavenschepen waarbij 125.000 
slaven van Afrika naar Amerika werden vervoerd. De aanleiding: op 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden 
dat de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. Op de webpagina www.stads-
archief.amsterdam.nl/slavernij worden ruim vijftig verhalen verteld over handel, plantagearbeid, wrede 
behandeling, verzet en opstand en over nog bestaande sporen van slavernij in Amsterdam. In de Schatka-
mer zijn bijzondere, originele documenten te bekijken. In de Centrale Hal worden een aantal documenten 
nader toegelicht.

Na zo mer weer nieuwe serie In Gesprek in Stadsarchief

Op 6 oktober 2013 start het Stadsarchief Amsterdam aan de Vijzelstraat (gebouw de Bazel) weer met de 
nieuwe reeks ‘Amsterdam In Gesprek’. Elke eerste en derde zondag van de maand worden spraakmakende 
gastsprekers geïnterviewd over onderwerpen uit de Amsterdamse geschiedenis, of een actueel onderwerp 
wordt in historisch perspectief geplaatst. De toegang is gratis, aanvang 15.00 uur.

Het programma voor komend najaar ziet er als volgt uit: zondag 6 oktober: ZZZoem, 100 jaar Amsterdamse 
vereniging ter bevordering van de bijenteelt, met Vinco Suran (imker Artis en Hortus Botanicus) en Ko 
Veltman (was 30 jaar de imker van Artis). Zondag 20 oktober: de Nieuwezijds Kolk en de Nieuwendijk in 
dertiende-eeuws Amsterdam, met Theo Toebosch (journalist/schrijver). Zondag 3 november: ‘De gevoelige 
plaat’, Fotostudio Merkelbach, met Kees Hin (filmmaker/regisseur) en Jan Wouter van Reijen (filmmaker). 
Zondag 17 november: Fotostudio Merkelbach en het familieportret, met Saskia Asser (fotohistoricus) en 
Sandra Heerma van Voss (journaliste). Zondag 1 december: De geschiedenis van de Amsterdamse slaven-
handel, met Leo Balai (onderzoeker/auteur). Zondag 15 december: Het Palingoproer, met Martin Schouten 
(auteur).

Vervolg op pagina 12.

De Oud-Amsterdammer is meer een podium voor echte Amsterdamse 50-plussers dan een krant. Wij stimuleren lezers hun eigen verhalen in te zenden. Hieronder verhalen die recht uit het 
hart van de lezer geschreven zijn. Heeft u ook een bijzonder verhaal dat u met de lezer wilt delen? Mailen kan naar info@deoudamsterdammer.nl en sturen naar De Oud-Amsterdammer,  
Postbus 5003, 1380 GA Weesp.



De wildplakker

Samenstelling: Marian van de Veen-van 
Rijk en Simon van Blokland

In de rubriek ‘Wie het weet, mag het 
zeggen’ tonen wij uit de foto- en kaar-
tencollectie van Marian van de Veen-van 
Rijk en Simon van Blokland een foto 
waarvan wij de lezers vragen waar 
deze is gemaakt en of ze er bijzondere 
herinneringen aan hebben. Een aantal 
inzenders (bij meer dan vijf loten we) 
met een aansprekende bijdrage krijgt 
als tegenprestatie het boekje ‘Amster-
dam op oude prentbriefkaarten’ van 
Simon van Blokland. Hieronder staat de 
foto die wij in de vorige editie plaatsten.

Het was geen makkelijke opgave in de 
vorige editie. Veel twijfelaars en veel 
Amsterdammers die er naast zitten, maar 
gelukkig ook goede inzenders. Voor de 
verandering beginnen we deze keer met 
inzenders die er naastzitten, onder wie 
J. Verouden uit Amstelveen. “Mijn eerste 
ingeving was Haarlemmerstraat, maar bij 
nader inzien denk ik toch aan de Oude 
Weesperstraat die volgens mij van de 
Nieuwmarkt naar het Weesperplein liep.”

Amsterdam-Oost
C. Burger Meijer denkt het eveneens te 
weten: “Volgens mij is het de Ringdijk 
in Amsterdam Watergraafsmeer.” 
Ergens anders in Oost, daar houdt Piet 
van den Vink het op. Hij schrijft zeer 
gedetailleerd:”Volgens mij is deze foto ge-
maakt in de Eerste Oosterparkstraat. Het 
betreft een opname van het gedeelte tus-
sen de Wibautstraat en de Weesperzijde, 
gemaakt vanuit de Wibautstraat richting 
Weesperzijde. Het pand rechts op de foto 
was een café en even verderop was de 
pedicure en schoonheidssalon Colleurs 
gevestigd die later naar een groter pand 
aan de overzijde is verhuisd. Tegenwoor-

dig is de zijde van de foto bijna geheel 
ingenomen door de firma Bomy.”
Anton Veraar is geboren in de Gouds-
bloemstraat en volgens hem is de foto in 
die straat gemaakt. “Op de even zijde van 
deze straat ben ik geboren op nr 44 huis. 
Aan de overkant woonde familie van ons, 
naast de kroeg links op de foto. Daarnaast 
zaten twee winkeltjes en iets verderop zat 
een melkboertje.”

Nieuwe Leliestraat
“Ik denk dat het de Nieuwe Leliestraat in 
de Jordaan is, maar ik kan het helemaal 
mis hebben”, schrijft J.H. Quint. “Mijn 
grootouders gaven daar op zaterdag 4 
april 1925 hun huwelijksfeest in het 
Feestgebouw Amstels Werkman nr 14. Zij 
waren allebei geboren in de Jordaan; hij 
in de Palmdwarsstraat en zij in de Ako-
leienstraat. Toentertijd stond de Nieuwe 
Leliestraat bekend als dé winkelstraat in 
de Jordaan. Ik ben trouwens zelf geboren 
in de Bellamystraat op de hoek van de 
Bellamydwarsstraat.”

Piet Veenboer houdt het op de Witte de 
Wittstraat “En dan aan de rechterkant 
(aan de linkerkant waren geen winkels) 
bekeken vanaf het kruispunt Postjesweg. 
Let eens op de oude vuilnisbakken. Links-
onder op de foto is iets te zien. Dat lijkt 
op een gedeelte tramrails en dat is goed 
mogelijk, want lijn 7 rijdt nog steeds door 
deze straat.”

Koningsstraat
Dan komen we bij de goede inzendingen, 
want die waren er ook (al waren het er 
niet veel deze keer). F. Rumuller slaat de 
spijker op de kop: “De raadplaat in De 
Oud-Amsterdammer van 28 mei 2013 is 
volgens mij de Koningsstraat, beginnend 
rechts vanaf de Nieuwe Markt (vanaf nr. 
2).”
Anneke Huijser heeft het ook goed. “On-
danks het feit dat ik nu zo’n twintig jaar 
in Drenthe woon, vind ik het heel leuk 
om mij met Amsterdam bezig te houden.
Ik ben er geboren en heb tot mijn achtste 
jaar in de binnenstad gewoond, waar ik 
in die tijd veel wandelingen met mijn va-
der (inmiddels 90 jaar) heb gemaakt. Op 
de een of andere manier heb ik kennelijk 
in mijn vroege jeugd diverse stadsbeelden 
opgeslagen. Zo riep deze raadplaat het 
beeld op van de Nieuwmarkt. Als steuntje 
in de rug heb ik de beeldbank van het 

Stadsarchief gebruikt, en ja, dezelfde 
foto van de raadplaat stond erbij! Het 
is de Koningsstraat 2 t/m 8, met rechts 
een gedeelte van het hoekhuis met de 
Nieuwmarkt.”

De nazit
Net zoals bij voorgaande raadplaten 
kwamen er ook over de Paternostersteeg 
nog reacties binnen, zoals die van V.P.M. 
Christiani. “Daar was een ijstent, en 
volgens mij was die van de VAMI. Ik vond 
dit ijs veel beter dan dat van Jamin, wat 
je ook in de buurt kon kopen. Overigens 
hadden wij het altijd over het Katten-
laantje.”
Dick Spruitenburg was destijds po-
litieagent en wist meteen dat het de 
Paternostersteeg betrof. “Ik kreeg uw 
blad onder ogen en zag die foto van twee 
paarden in een steeg. Het betreft hier de 
Paternostersteeg van de Warmoesstraat 
naar de Beursstraat. Het zijn twee poli-
tiepaarden, vastgezet aan ringen aan de 
muur van het toen nieuwe politiebureau 
Beursstraat. De paarden staan met hun 
kont bij de zijdeur van de toen nog hier 
gevestigde koffiehandel Wijs en Co op 
de Warmoesstraat. Die is later verhuisd 
naar de Zeedijk. Zij waren hier niet zo 
gelukkig mee omdat de paarden nog wel 
eens iets produceerden als ze zo een tijdje 
stonden. Er werd vaak gemopperd.”
“Als politieagent bij de Bereden Politie in 
Amsterdam tot 2007, waren wij meestal 
in de binnenstad te vinden. Lunch of 
avondeten werd dan aan een bureau 
genuttigd, waarbij de paarden een tijdje 
aan een ring buiten werden gezet of aan 
het Hoofdbureau Elandsgracht. Niet 
alleen aan de Beursstraat, maar ook 
aan de Nieuwezijds Voorburgwal zitten 
nog steeds deze ringen. Aan het bureau 
Ferdinand Bolstraat liepen wij met de 
paarden door de toegangsdeur naar 
binnen om vervolgens aan het einde van 
de gang naar links op de binnenplaats te 
komen en de paarden aan de muurringen 
te zetten.”
Jeroen van Opstal voegt toe: “Dit is niet 
zo moeilijk: het betreft een foto met 
politiepaarden in de Paternostersteeg met 
het politiebureau in de Beursstraat 33. De 
foto is genomen met de Warmoesstraat 
in de rug en op de achtergrond de 
achterzijde van de Beurs van Berlage met 
haar nooduitgangen. Leuk detail is dat 
de Amsterdamse politiepaarden zich wel 
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In Amsterdam is in 1977 opeens een afficheplakker actief die heel bijzondere 
teksten via muren, gevels en bijvoorbeeld lantaarnpalen onder de aandacht 
brengt. Met regelmaat verschijnen er de meest bizarre korte mededelingen 
waarvan de argeloze Mokumer geen kaas heeft gegeten. Wie is toch die 
mysterieuze plakker die Amsterdam ‘verrijkt’ met deze proza? In de media 
wordt al snel gegist naar de identiteit van deze kunstenaar die in de volks-
mond ‘de wildplakker’ of ‘de Wilde Plakker’ wordt genoemd.

Namen zoals die van W.T Schippers komen voorbij als de vermeende schep-
per van al dit moois. Allerlei omschrijvingen van deze figuur doen de ronde, 
er wordt al hoogdravend gesproken over ‘conceptuele’ kunst en meer van dit 
soort uitspraken. Op een gegeven moment liet de Wilde Plakker de pers we-
ten dat hij zijn identiteit eindelijk bekend zou maken in het Stedelijk Museum. 
De complete pers was aanwezig op die dag (21 maart 1977) en inderdaad 
stapte er een rare man in een blauwe stofjas binnen. Dat moest hem zijn! 
De man ging aan een tafeltje zitten, liet een biertje aanrukken en toen hij 
eindelijk ieders oor had, vertelde hij dat hij ook maar was gestuurd. Dat was 
via via gegaan en hij had er een geeltje (25 gulden) voor gekregen. Sindsdien 
heeft nooit iemand meer van de legendarische Wilde Plakker gehoord.”

Kunt u zich deze teksten nog herinneren en weet u mogelijk wie het was? 
Laat het de redactie van De Oud-Amsterdammer weten, we zijn er benieuwd 
of we dit raadsel kunnen oplossen.

Nieuwe raadplaat

Simon dacht ‘Laten we eens wat kleur brengen in de 
raadplaat.’ En dus is de nieuwe raadplaat een steegje 
met een paar opgeschoten jongens. Een steegje waar-
van er in Amsterdam veel van zijn, maar we rekenen 
weer op een groot aantal inzenders.

Reacties kunt u mailen naar 
info@deoudamsterdammer.nl 
(vergeet uw naam en adres niet) 
of sturen naar

De Oud-Amsterdammer
Postbus 5003 
1380 GA Weesp

Wie het weet, mag het zeggen 11

thuisvoelden op nummer 33… Sinds 1906 
zat de Bereden Politie aan de Overtoom, 
op nummer 33. Eerst waren hier de 
stallen van de paardentram. Steeds meer 
trams gingen op elektriciteit rijden. Dus 
toen waren de stallen niet meer nodig en 
nam de politie het over. Op dit moment is 
het een trendy hotel!”
Christa Aalbers reageert namens haar 
oma, mevrouw A.G. Aalbers-Voskuilen 
die 93 jaar is. “Oma zei gisteren: ‘Christa, 
we moeten gaan schrijven want ik denk 

Een van de eerste affiches in de stad: ‘Blinde harts-
tocht, sombere wolken, eeuwige trouw’.

Een tipje van de sluier? ‘Die wilde orchidee, is drs. 
P’. Zou hij het zijn? Daarnaast gelijktijdig de tekst 
‘Die wilde plakker is een rakker’. Het blijft gissen.

Nog gekker wordt het: 
‘Mooi van lelijkheid, 
vijf trappen op’.

Dan verschijnt deze 
tekst in de stad. Ein-

delijk opheldering??? 
Leest u nog eens de tekst 

in deze rubriek, dan 
weet u: niet dus.

dat ik weet waar dat plaatje met paarden 
is! Dat is de Boerensteeg. Als kind nam 
mijn ome me mee op de paard en kar 
want er waren nog geen auto’s.’ Oma is 
heel benieuwd of ze het goed heeft?”

Foto: Marjan van de veen-van rijk



pagina 12 Dinsdag 11 juni 2013 De Oud Amsterdammer

Amsterdamse uitjes

 Tentoonstelling ‘Mijn jeugd in Noord’

In Museum Amsterdam Noord is op 7 juni de tentoonstelling ‘Mijn Jeugd in Noord’ geopend. Deze borduurt 
voort op het succes van ‘Mijn Buurt, Mijn Leven’ en ‘Honderd jaar trouwen in Noord’. Behalve de verhalen 
over de jeugd van een aantal bewoners zijn er foto’s van hen van vroeger en nu en filmpjes. Aan de leestafel 
kan men alle verhalen rustig doorlezen. Van de kunstenaars Mat Kissing en Stijn Seip hangen er kinder-
portretten. Sophie Walraven (schilderes) en Peter-Jan Soeters (dichter) hebben een serie Schildichten op het 
thema van de tentoonstelling gemaakt. Het museum is elke dag open van 13.00 tot 17.00 uur, behalve maan-
dag. De tentoonstelling duurt tot en met 1 september.

Danspaleis strijkt 

neer in Buikslotermeer

Het Danspaleis strijkt woensdag 12 juni neer in het Huis 
van de Buurt in Het Schouw. De PD (= PlatenDraaier), 
trekt de ouwe krakers uit de koffer zoals Johnny Hoes, 
Louis Prima, Doris Day en vele andere sterren van wel-
eer. Van meezingers tot tranentrekkers, van polonaise 
tot ouderwets rock-en-rollen: met het Danspaleis is het 
altijd bal. Ook buurtbewoners, kinderen en kleinkinde-
ren zijn uitgenodigd tussen 13.30 uur en 15.30 uur in 
het Huis van de Buurt in Het Schouw. De entree, inclu-
sief een drankje, is 2,50 euro .

Foto’s van Brian Duffy bij Foam

Van 20 juni t/m 6 oktober presen-
teert &Foam – Foams projectlocatie 
aan de Vijzelstraat – een exclusieve 
selectie foto’s van David Bowie, ge-
maakt door de legendarische foto-
graaf Brian Duffy. Tussen 1972 en 
1980 werkte Duffy met Bowie aan 
vijf van zijn beroemdste albumco-
vers, inclusief de iconische beelden 
van de albums Aladdin Sane en 
Lodger. De tentoonstelling geeft 
inzicht in het creatieve proces van 
de totstandkoming van de covers 
en toont een uitgebreide selectie 
prints, (waarvan sommige ‘behind-
the-scenes’), contactvellen, pola-
roids, originele albumcovers, foto’s 
uit de film The Man Who Fell to 
Earth en diverse persoonlijke objec-
ten uit het archief van Brian Duffy. 
Meer informatie: www.foam.org.

Verhalenwandeling door Dapperbuurt

Zondag 21 juni houdt Jo Haen weer een verha-
lenwandeling door een buurt in Amsterdam-
Oost. Dit keer is het de Dapperbuurt, waar Jo 
weer schitterende verhalen over vertelt. Het 
vertrekpunt is de Muiderkerk, Linnaeusstraat 
tegenover het Oosterpark. Om 11.00 uur start 
de wandeling en deze zal tot ongeveer 13.00 
uur duren. De kosten bedragen 2,25 euro in-
clusief een kopje koffie na afloop. Graag ge-
past te voldoen. Aanmelden bij Jo Haen 020-
6920720 of j.haen@hetnet.nl.

Het Fontainehofje viert eeuwfeest

Het Fontainehofje aan de Valeriusstraat viert zondag 16 juni het eeuwfeest met een open tuindag, muziek, 
een lezing, uitgave van een boekje ‘Honderd jaar Hofje Zuid’ en de start van een tentoonstelling. 

De aanleiding is dat precies honderd jaar het hofje van het centrum naar Oud-Zuid verhuisde. Hier biedt het 
nog steeds onderdak aan ‘minvermogende alleenstaande vrouwen boven de 50 jaar’. Het oorspronkelijke 
hofje, opgericht in 1754 door Petronella Fontaine-Calkoen, was gevestigd aan de Keizersgracht 47-61 waar 
in bescheiden woninkjes 12 oud-gedienstigen van patriciërsfamilies kosteloos onderdak genoten. In 1913 
besloot het College van Regenten het hofje te verplaatsen naar de toen hypermoderne buurt achter het Con-
certgebouw.

Facebook.nl/JebenteenAmsterdammerals

De Oud-Amsterdammer zorgt elke twee weken voor een karrenvracht aan nostalgie uit ons aller Mokum. 
Maar Amsterdam leeft onder de Amsterdammers niet slechts een keer per twee 
weken, maar elke dag. Om daarin te voorzien heeft De Oud-Amsterdammer een 
Facebookpagina geopend met veel foto’s van vroeger en nu. De boodschap: je bent 
een Amsterdammer als je een bijzondere herinnering bewaart aan een foto, of iets 
herkent of wat dan ook. De redactie van De Oud-Amsterdammer plaatst regelma-
tig foto’s, maar natuurlijk kunt u ook leuk beeld plaatsen. En als het leuk genoeg 
is, besteden wij er weer aandacht aan in De Oud-Amsterdammer.

Stuur uw agendabericht voor  ‘Amsterdamse uitjes’  
naar (e-mail) info@deoudamsterdammer.nl  

of Postbus 5003, 1380 GA Weesp           
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door Jan Wiebenga

Ik ben geboren in de Van der Hoop-
straat nr. 111 huis, in de kamer aan de 
straatkant. Dat gebeurde begin 1942, 
dus in de oorlog. Van die oorlog kan ik 
mij niet zo veel meer herinneren. Het 
enige dat mij bijgebleven is, was een 
enorme knal vlak bij ons huis. Later 
bleek dat er in de Van Bossestraat een 
vliegtuig was neergestort. Dat gebeurde 
ongeveer aan het einde van de oorlog. 
Verder heb ik het van horen zeggen.

Wij hadden thuis een potkachel of al-
lesbrander. Later kregen we een haard cq. 
kolenkachel. De kolen werden gebracht 
door de kolenman. Deze had een loods in 
de Van der Hoopstraat vlak bij het Van 
Limburg Stirumplein. Als de kolen op 
waren, aan het eind van de winter, haal-
den we bij hem ook wel papieren zakjes 
kolen. Maar die waren natuurlijk duurder 
dan losse kolen. Daarom stookten we ook 
wel houtblokken in deze kachel, dat ging 
prima.

Timmerman
Mijn vader was timmerman, dus aan hout 
hadden we meestal geen gebrek. Waar we 
ook geen gebrek aan hadden, waren aard-
appelen. Dat kwam omdat de familie van 
mijn moeder (Koekenbier) in aardappelen 
handelde. Later kwamen daar groenten, 
fruit en conserven bij. De Koekenbieren 
stonden met hun waar op verschillende 
markten in Amsterdam. Ome Rinus stond 
op de Albert Cuyp, ome Jan stond op 
de Dappermarkt, opa Koek stond op de 
Lindengracht met Nico van Heusden, een 
neef. Zijn ouders hadden een melkzaak in 
de Van Beuningenstraat op de hoek van 
de Fannius Scholtenstraat. Ome Gerrit 
vervoerde vanaf de centrale markt aan 
de Jan van Galenstraat aardappelen van 
hot naar her met een vrachtwagen. Ome 
Gijs was commissionair in aardappelen. 
Logisch gevolg was dat op verjaardagen 
nogal eens over aardappelen gesproken 
werd en vooral over de prijs ervan.

Tochthalletje
De woning in de Van der Hoopstraat 
stelde, naar huidige maatstaven, niet zo 
veel voor. Uit het portiek stapte je door 
de voordeur in een klein tochthalletje. 

De deur daarvan gaf toegang tot de gang. 
Meteen links was de slaapkamer van ons 
kinderen en ook de kamer waar de eerste 
drie geboren zijn. Aan het einde van de 
gang was rechts het toilet, rechtuit de 
keuken en links de huiskamer. Tussen de 
slaapkamer en de huiskamer zat nog een 
tussenkamertje dat later bij de huiskamer 
is getrokken. Vader en moeder sliepen 
daar in een opklapbed. De huiskamer was 
niet zo groot. Met verjaardagen moest 
de visite soms op een steigerdeel zitten, 
deze lag dan met de uiteinden op twee 

stoelen. Iedereen kon dan toch zitten! De 
tafel stond in het midden met zes stoelen 
eromheen. Pa had zelf een boekenkast 
gemaakt met glas-in-lood in de twee 
deuren. In de hoek van de kamer stond 
de radio op een oud, eiken tafeltje.

Televisie
Televisie was er niet voor 1951. Wij 
kregen televisie in het begin van 1953. 
We hebben toen de hele watersnoodramp 
gezien. Dat is het eerste dat we op de 
televisie gezien hebben! Dat was dus 
geen bemoedigend begin voor het nieuwe 
apparaat. In de achtergevel zaten twee 
openslaande deuren naar de waranda. Die 
stonden zomers altijd open. De keuken 
was heel eenvoudig met een granieten 
gootsteen. De gootsteen was met zwart-
witte tegeltjes betegeld. Daarboven was 
een pannenrek aangebracht voor potten 
en pannen. In de aanrechtkastjes zaten 
geen deurtjes maar er hing wel een 

gordijntje voor. Aan de andere kant had 
mijn vader een (vr)eetplank tegen de 
muur gemaakt. Daar stonden ook vier 
stoelen. Een koelkast hadden we toen 
niet. De was werd met de hand gedaan in 
een tobbe met wasbord. Een centrifuge 
huurden mijn ouders één keer in de 
week. Die werd dan achter op een fiets 
gebracht door Gering, onze leverancier 
van de tv en radio. Aan het eind van de 
dag kwam hij hem dan weer ophalen. 
Je kon de was niet altijd zomaar buiten 
hangen, het regende toen ook pijpenste-
len. Aan de achterkant van de keuken 
kon je ook weer op de waranda komen. 
Was je daar, dan ging je een trapje van 
drie treden af en stond je op het plaatsje 
en in de tuin. De tuin was ongeveer vier 
meter lang. Dan kreeg je de schuur met 
in het midden een deur. Het was een hele 
grote schuur, ongeveer tien meter lang. 
Daar kon het zomerhuisje of strand-
huisje precies in. We hebben het daar 
wel opgebouwd zonder dak zodat je er in 
de winter aan kon verbouwen. Het werd 
daar ook geschilderd en klaargemaakt 
voor het nieuwe strandseizoen.

Verschillende auto’s
In de jaren vijftig had mijn vader ook 
verschillende auto’s. Hij begon met een 
tweedehands Opeltje. Daar is verschrik-
kelijk veel aan gesleuteld. Op het laatst 
liepen wij, ikzelf en mijn broer en zusjes, 
meer achter de auto te duwen dan dat 
we er mee reden. Dus dat sleutelen had 
ook niet veel geholpen. Toen kocht mijn 
vader een brede zwarte Citroën met de 
reserveband achterop onder het raampje. 
Ook deze wagen mankeerde van alles 
en nog wat. Avond aan avond was mijn 
vader, soms met een monteur, aan die 
Citroën bezig. En dat alleen opdat we 
‘s zondags met de auto naar de kerk 
konden! Van mij had het allemaal niet 
gehoeven, ik ging net zo lief lopen of 
fietsen. Pa heeft nog verschillende auto’s 
gehad maar er mankeerde altijd wel wat 
aan. Wat dat betreft had hij geen geluk. 
Mazzel  had hij wel dat er toen nog geen 
regering was die alle automobilisten aan 
een melkmachine ging aansluiten!
Veel gespeeld

Op straat werd veel gespeeld. Dat kon 
toen nog, want er was haast geen verkeer. 
Je moest alleen uitkijken voor lijn 10. Af 
en toe liep er wel eens iemand tegen de 
rijdende tram of er kwam een hond of 
kat onder het wagenstel. Er verzamelde 
zich dan een menigte mensen rond het 
ongeval. Dan was er reuring in de buurt 
waar nog dagen over gesproken werd. We 
deden dieffie met verlos of schuilhok-
kie, bok-bok-berrie of boksprong, landje 
veroveren, bussietrap, handstand, stand 
in de wand, lummelen, tollen, pinkelen, 
hoepelen, touwspringen, krijten, knik-
keren, hoelahoep, diabolo, hinkelen, 
rolschaatsen, steltlopen, klepperen. Dan 
had je in de winter natuurlijk het schaat-
sen en als het dooide schotsie springen. 
In alle jaargetijden werd er fikkie 
gestookt. En dan vooral op Hartjesdag, 
28 augustus. Dan had je nog luilak op de 
zaterdag voor Pinksteren, Koninginnedag 
op 30 april, Oud en nieuw. Hou maar op, 
ik kom tijd tekort.

Bioscoop
Zondagsmiddags gingen we veel naar de 
bioscoop. Dat was eind jaren veertig en 
begin jaren vijftig. Eerst in een clubhuis 
aan de Van Hallstraat, waar later een 
garage van Gulf zat. Toen in het gebouw 
of clubhuis van Westerkwartier, de 
handbalclub, ook aan de Van Hallstraat. 
In deze clubhuizen stonden dan een 
soort tribunes met houten banken. Als 
de film spannend was, stond iedereen 
boven op die banken te schreeuwen en 
te joelen. Normaal zitten was er niet bij. 
Later gingen we naar de echte bioscopen 
aan de Haarlemmerdijk zoals Hollandia 
en Apollo. Hier stonden wel luxe stoelen 
met een zachte zitting. Daar mocht je 

niet op gaan staan want dan werd je er 
uitgegooid. Maar het kabaal bij een span-
nende film bleef hetzelfde.

Hollandia
Hollandia had ook een achteruitgang die 
uitkwam in de Vinkenstraat. De entree 
bedroeg een dubbeltje tot een kwartje 
in de clubgebouwen en in de bioscopen 
25 tot 50 cent. De films waren meestal 
cowboyfilms en ook wel lachfilms. Ik 
noem Roy Rogers op zijn witte paard en 
Rin Tin Tin de hond, dat waren de span-
nende films. Charlie Chaplin, de Dikke en 
de Dunne, te weten Olivier Hardy en Stan 
Laurel, en Norman Wisdom waren de 
lachfilms. Er waren nog veel meer films, 
maar ik ben de namen vergeten.

Lijn 10
Wij woonden in het laatste stukje van de 
Van der Hoopstraat bij de Van Hallstraat. 
Met een lus ging lijn 10 vanuit de Van 
der Hoopstraat, rakelings langs de winkel 
van Blees, de bocht om de Groen van 
Prinstererstraat in, weer de bocht om de 
Johan Melchior Kemperstraat in en dan 
de bocht van de Van Hallstraat in. In de 
bochten klonk meestal een doordrin-
gend piepend geluid. Daar, in de Van 
Hallstraat, bevond zich het eindpunt. Er 
stond ook een houten huisje op de brede 
stoep waar de conducteurs hun broodje 
aten en koffie dronken. De passagiers 
konden hier ook overdekt wachten tot de 
tram piepend de bocht om kwam. Als je 
‘s avonds in bed lag hoorde je de laatste 
trams altijd. Die vertrouwde geluiden 
vergeet je nooit.

de volgende editie publiceren we op deze plaats 

meer herinneringen van Jan wiebenga.

‘Het eerste dat we op tv zagen was de watersnoodramp,
dat was geen bemoedigend begin van een nieuw apparaat’

Van der Hoopstraat

De bioscoop de Movies.

Roy Rogers was een van de helden van Jan Wiebenga.
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 Dinsdag 2 april 2013   

Volgende editie 
dinsdag 16 april

 ‘Na 30 jaar komen ze weer bij elkaar: de lassers, de machinebankwerkers, de koperslagers, de timmerlieden, de cal-culatoren enzovoort van de voormalige Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM). Ooit werkten ze bij deze grote scheepswerf, die 1500 medewerkers telde. Tijdens een reünie laten ze hun bedrijf weer een beetje tot leven komen.’ Deze aanhef leidde tot een verzoek om herinneringen aan de ADM. Eerlijk: heel veel leverde het niet op en daar is een reden voor.

    “In 1985 werd de ADM failliet verklaard. Dat is bijna dertig jaar geleden. Veel medewerkers uit die tijd zijn inmiddels overleden en om die reden kost het veel moeite mensen te vinden die iets kunnen vertellen over de geschiedenis en het wer-ken bij de ADM.” Dit zegt mevrouw Senff, die al vele jaren de reünie voor oud-me-dewerkers van de ADM organiseert. Maar toch kregen we een paar zeer bruikbare reacties, waaronder die van Rob Philip die secretaris was van de ondernemingsraad en naar eigen zeggen “Dus alles heeft meegemaakt. Keer op keer wisten wij grote groepen mensen te mobiliseren om te knokken voor het behoud van de werf. Bijgaand ziet u een foto van een enorme demonstratie door het centrum van Amsterdam. Op het meest spannende mo-ment, begin 1985, had de directie de order uitgevaardigd dat er geen pers op het werfterrein mocht worden toegelaten. Wij van de OR hadden nauwe banden met de pers. Velen van ons waren lid van de CPN en lazen dagblad de Waarheid. Wij hadden 

een belangrijke ondernemingsraadverga-dering en zoals gebruikelijk werd    die bij-gewoond door Bram Hoeksema, redacteur van de Waarheid, zodat die meteen verslag in de krant kon doen. De directie was des duivels en de verantwoordelijke portier werd op het matje geroepen bij directeur Bosman, die hem onder uit de zak gaf. ‘Ik heb nog zo gezegd, geen pers op de werf en dan laat je toch iemand toe!’, waarop de portier antwoordde: “U heeft gezegd geen pers toelaten mijnheer. Ik heb ook geen pers toegelaten, alleen maar de Waarheid, want die is van ons en voor ons. Dat is wat anders en daarom heb ik die wel doorgelaten bij de poort.”

    Marc Stegeman heeft geen ervaring als medewerker van de ADM, maar als jongen met interesse in techniek was hij reghelm-atig op de werf te vinden. “De openbare tewaterlatingen (bij de andere grote werf) waren natuurlijk een heel spektakel 

waar velen plezier aan beleefden en zij kunnen zich dat nog goed herinneren. Maar ook in het dok onder zo’n enorme bronzen schroef staan, of het schijnbare gemak waarmee al dat zware staal tot een schip werd gemaakt, of zo’n gigantische Werkspoor (Stork) dieselmotor, dat was indrukwekkend voor een technisch geïnteresseerd jongetje. Dus vond ik het vreselijk jammer dat zo veel van die oude ‘zware’ industrie uit Noord verdween. Niet alleen de NDSM en de ADM, maar ook ma-chinefabriek de Voorwaarts waar mijn opa ooit werkte. En Fokker, waar een oom van me werkte voordat ze naar Schiphol-Oost gingen. En Werkspoor natuurlijk, maar dat is ‘aan deze kant’ (van het IJ).”

      ADM moet open
    Marc Stegeman is in zijn vrije tijd actief met het restaureren van antieke gevelreclames, waarover onder andere het boekje ‘Muurreclames in Mokum’ is 

verschenen. “Op een muur van de Nieuwe Egelantiersstraat 161 (bij de Marnixstraat) stond geschilderd: ‘ADM moet open 7 dec.’ Daar was en ben ik het hartgrondig mee eens, maar tevergeefs. Deze hartenkreet stamde vermoedelijk uit 1985 en hield het lang vol, gedeeltelijk verborgen achter een klimop. De bewoonster van 1 hoog dacht dat het er omstreeks 1970 op was geschilderd en was het met me eens dat ook zoiets erfgoed is. Bij de renovatie moest de muur zo nodig van klimop ont-daan worden en schoongemaakt en zo is er weer een stukje sociale historie uit ons geheugen gewist.”

    Reünie
    De reünie van de ADM vindt plaats op vrij-dag 19 april van 14.00 - 17.00 uur en alle ADM’ers van de werf aan de Meeuwenlaan en de werf Westhaven zijn welkom. De lo-catie is de Baanderij op het NDSM-terrein (bij de CS-NDSM pont).   

 ‘Er waren altijd mensen om    te knokken voor de werf’   

 

 
 
 

De werknemers van de ADM komen in opstand.

 Bij de ADM werkten op het hoogtepunt 1500 mensen en velen van hen waren hun 

leven lang trouw aan hun werkgever. Dat betekent dat er elk jaar tientallen jubilea 

werden gevierd. Daar hoorde een geschenk bij. Op de website ndsm-museumwerf.

nl staat ook veel informatie over de ADM en daar lezen we onder andere: ‘Zoals 

gebruikelijk bij jubilea ontvingen de jubilarissen niet alleen geschenken die door-

dacht waren aangekocht, maar daarnaast ook goedbedoelde prullaria met een knipoog naar de betrokkene. De meegekomen 

echtgenotes van jubilarissen ontvingen bij deze gelegenheid een boeket namens de directie. Door het bedrijf werden ook meer 

specifieke memorabilia uitgereikt zoals een oorkonde, jubileumspeld en een andere tastbare herinnering.’   

 Goedbedoelde prullaria bij jubileum    

 Kroning   
 De kroning van (nu nog) Prins Willem-Alexander tot koning van ons land vindt op 30 april plaats in de Grote Kerk in Amsterdam. Anders dan bij de kroning van Beatrix ziet het er naar uit dat dit een feestelijke dag wordt, zonder rellen. En feestelijk, dat willen we de volgende editie maken.Heeft u herinneringen aan de hui-dige koningin, de nieuwe koning, dan wel aan 30 april in 1980 (of een andere Koninginnendag) of heeft u een bijzondere activiteit, etalage of wat dan ook in het kader van de kroning, laat het ons weten en wij besteden er aan-dacht aan. Onze adresgegevens staan onder aan pagina 3.   

Winkelcentrum Diemerplein Diemen020-6903727 www.puttmann.nl

Inkoopoud Goud oud Zilver Gouden/zilveren Munten

DIEMEN

‘Na een paar borrels werd er afbetaald’
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Levenslied leeft volop
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IJsstaven kwamen 
van de Amsterdamse IJs Centrale
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‘Een droom was 
werkelijkheid 
geworden’

            pagina 15

Jubileumspeld. Jubileummunt.

 ‘Na 30 jaar komen ze weer bij elkaar: de lassers, de machinebankwerkers, de koperslagers, de timmerlieden, de cal-culatoren enzovoort van de voormalige Amsterdamsche Droogdok Maatschappij (ADM). Ooit werkten ze bij deze grote scheepswerf, die 1500 medewerkers telde. Tijdens een reünie laten ze hun bedrijf weer een beetje tot leven komen.’ Deze aanhef leidde tot een verzoek om herinneringen aan de ADM. Eerlijk: heel veel leverde het niet op en daar is een reden voor.

    “In 1985 werd de ADM failliet verklaard. Dat is bijna dertig jaar geleden. Veel medewerkers uit die tijd zijn inmiddels overleden en om die reden kost het veel moeite mensen te vinden die iets kunnen vertellen over de geschiedenis en het wer-ken bij de ADM.” Dit zegt mevrouw Senff, die al vele jaren de reünie voor oud-me-dewerkers van de ADM organiseert. Maar toch kregen we een paar zeer bruikbare reacties, waaronder die van Rob Philip die secretaris was van de ondernemingsraad en naar eigen zeggen “Dus alles heeft meegemaakt. Keer op keer wisten wij grote groepen mensen te mobiliseren om te knokken voor het behoud van de werf. Bijgaand ziet u een foto van een enorme demonstratie door het centrum van Amsterdam. Op het meest spannende mo-ment, begin 1985, had de directie de order uitgevaardigd dat er geen pers op het 
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‘Een droom was ‘Een droom was 

 Dinsdag 16 april 2013   
 ‘Onze Woningnood = de Speculant z’n brood.’ Deze leus stond levensgroot op een container die op 

30 april 1980 in de Van Baerlestraat door krakers was neergezet. De foto is van Yvonne Ravesteijn. 

Of zij op de foto staat is niet helder, maar wel aannemelijk. De foto maakt duidelijk dat de rellen op 

30 maart 1980 zich niet beperkten tot de Dam en omgeving (de Blauwbrug), maar door het hele 

centrum van Amsterdam plaatsvonden. Andere leuzen die dezer dagen in de stad te horen waren, 

waren ‘Kein Haus, kein Claus’, ‘Trix is nix’ en natuurlijk ‘Geen woning geen kroning’. De hevige rellen 

van deze dag staan te boek als de meest heftige rellen in vredestijd en zorgden ervoor dat in de 

eerste helft van de jaren tachtig de strijd tussen krakers en overheid zeer heftig was.        

Oorlog

Volgende editie 
maandag 29 april

 Allereerst: in de vorige editie noemden wij de inhuldiging van Willem-Alexander tot koning een kroning en dat is fout. Het is een inhuldiging. Dat laat onverlet dat wij op ons verzoek om herinneringen aan 30 april een aantal leuke reacties kregen. En niet te vergeten: de column van Harry Slinger op pagina 3 is ook aan 30 april 1980 gewijd, maar de foto van dat optre-den plaatsen we op de voorpagina omdat die zo mooi is.

    Marianne van der Ven-Schilte heeft niet zozeer een herinnering aan 30 april 1980, maar aan een ontmoeting met Koningin Beatrix. “In 1958 werd ik uitgenodigd voor een lustrum in Leiden. Ik was 17 jaar en redelijk verlegen. Mijn moeder en onze onvolprezen huisnaaister Mientje waren verrukt en gingen meteen aan de slag. De avondjurken, cocktailjurken, hoeden en weet ik veel wat nog meer van mijn twee oudere zussen werden vermaakt: ik was namelijk smaller dan zij. Een beeldige strapless avondjurk van mijn oudste zus, pauwblauwe taftzijde met witte kant over-

trokken en vanaf kuithoogte tot op de grond geplisseerde tule moest het worden. Die wilde ik niet dragen omdat die meteen zou afzakken, maar Mientje vond daar iets op: ze maakte hele mooie schouderbandjes.”
    Koffers vol
“Met koffers vol ging ik naar Leiden. De vriend door wie ik was uitgenodigd was lid van de senaat en dat betekende dat ik overal officieel moest aantreden met een boeketje in mijn hand. Zo ook die bewuste avond waar ik een bijzondere herinnering aan heb. Na het officiële gedeelte ging ik even naar het toilet. Toen ik mijn handen waste, zag ik in de vrij grote ruimte prinses Beatrix en prinsen Irene met elkaar f luisteren en naar mij kijken. Ik werd er wat onzeker van en keek of alles wel goed zat. Prinses Beatrix kwam naar me toe en verzekerde me dat ik er heel mooi uitzag,. Zij en haar zus vroegen waar ik die jurk had gekocht. Ik f lapte er meteen uit: ‘O, die heeft mijn moeder gemaakt!’ Haar reactie zal ik nooit vergeten: ‘Wat lijkt me dat geweldig dat je moeder kleren voor je 

maakt.’ Op de dansvloer kreeg ik de hele avond een knipoog en een brede glimlach van haar.”

    Derdeklassers basisschoolWillem Wierstra was in 1980 actief op een basisschool en zat vooraan bij de feeste-lijkheden. “Alle derdeklassers van de Am-sterdamse basisscholen waren uitgenodigd om de troonswisseling mee te maken op de Dam. Het was in die tijd spannend en de verwachting dat er rellen zouden uitbreken was groot. Mijn zoon was ook een der-deklasser en de klas ging ook naar de Dam. Ikzelf ging mee als begeleider, want de juf vond het prettig dat er vijf begeleiders mee-gingen. Wij werden opgehaald door een bus van het GVB en werden afgezet bij het Victoria Hotel. Daar was de eerste controle. Wij moesten lopen over de trambaan op het Damrak richting Dam. Bij de Zoutsteeg werden wij weer gecontroleerd en op de Nieuwendijk weer. Voordat we op de Dam 

mochten was er nóg een controle.    Onze plek was achter de perstribune en wij konden alles goed bekijken. Op het mo-ment dat Juliana en Beatrix op het balkon verschenen, klonk er een luid f luitconcert. Maar alle toeschouwers gingen zo luid het Wilhelmus zingen dat het f luitconcert werd overstemd. Het was een dag om nooit te vergeten!”

      Lees meer op pagina 7   

     Wonen op de 
Elandsgracht was 
een voorrecht!   

 ‘De hele avond kreeg ik eenknipoog van prinses Beatrix’   

 ‘Onze Woningnood = de Speculant z’n brood’    

 

 
 
 

Drukwerk, met Harry Slinger op drums, speelde op 30 april 1980 in een ‘Aktie-

optreden’.

    
Pagina 3

     Diemerzeedijk keek uit op een gifbelt   

    Pagina 5

 ‘Iedereen kreeg een diploma’   

            Pagina 9

         ‘Pisbak-koffie-
kussentjes’   

        Pagina 10

In de volgende editie plaatsen we een uniek verhaal over een onder-duikadres in hetzelfde blok als het Achterhuis zit. En hoewel we in De Oud-Amsterdammer eigenlijk nooit verder teruggaan dan de jaren 50, gaan we in de volgende editie wel verder terug, naar de oorlogsjaren en de bevrijding. Het aantal men-sen met unieke verhalen waar ze zelf getuige van waren uit die tijd wordt elk jaar minder, maar ze zijn er nog steeds en wij publiceren ze graag. Zaten u of uw ouders in het verzet? Was u bij het schietinci-dent na 5 mei op de Dam? Heeft u een verhaal uit die tijd dat nog nooit is gepubliceerd, maar dat ze-ker de moeite waard is om te ver-tellen? Wij stellen onze kolommen er graag voor ter beschikking. De contactgegevens staan onder aan pagina 3.
De balkonscène na de inhuldiging van Beatrix leverde boegeroep op, maar dat werd 

overstemd door het ingezette Wilhelmus. 
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 Allereerst: in de vorige editie noemden wij de inhuldiging van Willem-Alexander tot koning een kroning en dat is fout. Het is een inhuldiging. Dat laat onverlet dat wij op ons verzoek om herinneringen aan 30 april een aantal leuke reacties kregen. En niet te vergeten: de column van Harry Slinger op pagina 3 is ook aan 30 april 1980 gewijd, maar de foto van dat optre-den plaatsen we op de voorpagina omdat die zo mooi is.

    Marianne van der Ven-Schilte heeft niet zozeer een herinnering aan 30 april 1980, maar aan een ontmoeting met Koningin Beatrix. “In 1958 werd ik uitgenodigd voor een lustrum in Leiden. Ik was 17 jaar en redelijk verlegen. Mijn moeder en onze onvolprezen huisnaaister Mientje waren verrukt en gingen meteen aan de slag. De avondjurken, cocktailjurken, hoeden en weet ik veel wat nog meer van mijn twee oudere zussen werden vermaakt: ik was namelijk smaller dan zij. Een beeldige strapless avondjurk van mijn oudste zus, pauwblauwe taftzijde met witte kant over-

trokken en vanaf kuithoogte tot op de grond geplisseerde tule moest het worden. Die wilde ik niet dragen omdat die meteen zou afzakken, maar Mientje vond daar iets op: ze maakte hele mooie schouderbandjes.”
    Koffers vol
“Met koffers vol ging ik naar Leiden. De vriend door wie ik was uitgenodigd was lid van de senaat en dat betekende dat ik overal officieel moest aantreden met een boeketje in mijn hand. Zo ook die bewuste avond waar ik een bijzondere herinnering aan heb. Na het officiële gedeelte ging ik even naar het toilet. Toen ik mijn handen waste, zag ik in de vrij grote ruimte prinses Beatrix en prinsen Irene met elkaar f luisteren en naar mij kijken. Ik werd er wat onzeker van en keek of alles wel goed zat. Prinses Beatrix kwam naar me toe en verzekerde me dat ik er heel mooi uitzag,. Zij en haar zus vroegen waar ik die jurk had gekocht. Ik f lapte er meteen uit: ‘O, die heeft mijn moeder gemaakt!’ Haar reactie zal ik nooit vergeten: ‘Wat lijkt me dat geweldig dat je moeder kleren voor je 

maakt.’ Op de dansvloer kreeg ik de hele avond een knipoog en een brede glimlach van haar.”

    Derdeklassers basisschoolWillem Wierstra was in 1980 actief op een basisschool en zat vooraan bij de feeste-lijkheden. “Alle derdeklassers van de Am-sterdamse basisscholen waren uitgenodigd om de troonswisseling mee te maken op de Dam. Het was in die tijd spannend en de verwachting dat er rellen zouden uitbreken was groot. Mijn zoon was ook een der-deklasser en de klas ging ook naar de Dam. Ikzelf ging mee als begeleider, want de juf vond het prettig dat er vijf begeleiders mee-gingen. Wij werden opgehaald door een bus van het GVB en werden afgezet bij het Victoria Hotel. Daar was de eerste controle. Wij moesten lopen over de trambaan op het Damrak richting Dam. Bij de Zoutsteeg werden wij weer gecontroleerd en op de Nieuwendijk weer. Voordat we op de Dam 

mochten was er nóg een controle.    Onze plek was achter de perstribune en wij konden alles goed bekijken. Op het mo-ment dat Juliana en Beatrix op het balkon verschenen, klonk er een luid f luitconcert. Maar alle toeschouwers gingen zo luid het Wilhelmus zingen dat het f luitconcert werd overstemd. Het was een dag om nooit te vergeten!”

    Lees meer op pagina 7   

 ‘De hele avond kreeg ik eenknipoog van prinses Beatrix’   

Drukwerk, met Harry Slinger op drums, speelde op 30 april 1980 in een ‘Aktie-

optreden’.

De balkonscène na de inhuldiging van Beatrix leverde boegeroep op, maar dat werd 

overstemd door het ingezette Wilhelmus. 
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werfterrein mocht worden toegelaten. Wij van de OR hadden nauwe banden met de pers. Velen van ons waren lid van de CPN en lazen dagblad de Waarheid. Wij hadden 
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uitgevaardigd dat er geen pers op het werfterrein mocht worden toegelaten. Wij van de OR hadden nauwe banden met de pers. Velen van ons waren lid van de CPN en lazen dagblad de Waarheid. Wij hadden 
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Maandag 29 april  2013   
 In Nederland zijn tijdens de oorlog veel illegale kranten verspreid. De meeste daarvan werden in 

Nederland gedrukt, maar niet allemaal. Er werden ook verzetskranten in Engeland gemaakt en die 

werden door de geallieerde vliegtuigen boven Nederland uitgestrooid. Zoals De Wervelwind, een 

maandblad dat volgens O. Monsees het eerste krantje was dat op deze manier bij de Nederlanders 

kwam.
“De Wervelwind had een formaat niet veel groter dan een zakagenda en is maar kort (van 1 april 1942 

tot en met december 1944) uitgestrooid. Het verscheen in Londen en werd verspreid door de Royal Air Force”, schrijft 

Monsees op www.geheugenvanoost.nl.   

 In het Oostelijke havengebied aan de Panamakade is het Keesje Brijdeplant-soen. Dat is vernoemd naar de 13-jarige Keesje Brijde die op 11 december 1944 kolen ging zoeken om zichzelf en de rest van het gezin te verwarmen en daarbij dodelijk werd getroffen door een kogel. Hij overleed twee dagen later. Op het plantsoen staat een monument.

    Op de website van het stadsarchief Amster-dam worden lezers in de rubriek ‘Buurt en Stad’ bijgepraat over namen van straten, lanen en plantsoenen in Amsterdam. Over het Keesje Brijdeplantsoen lezen we: “Bij Keesje thuis was het bitterkoud, omdat de kachel niet kon branden zonder kolen. In het Rietlandpark zocht hij naar brandstof. Hij hoopte dat er kolen van treinen waren gevallen. Dat mocht niet van de Duitsers. Daarom werd Keesje doodgeschoten, vanwege een paar kooltjes. Keesje was pas dertien toen hij werd vermoord. Hij was een van de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het monument voor Keesje herinnert ons aan hem.”Keesje was niet de enige jongen die in de barre winter van 1944/45 kolen pikte. Onder de titel ‘Kolen pikken’ staat op www.geheugenvanoost.nl een groot aantal verhalen en reacties van Amsterdammers die - ze waren nog kinderen - elke kans aan-

grepen om op kolenjacht te gaan. Cathrien Polderman-van Vliet schrijft op de website hierover onder andere: “Mijn vader was vroeger inspecteur van de vakgroep reini-gingsbedrijven. In de winter was hij een keer uitgegleden in de sneeuw, daarom lag hij op bed. Er belden twee glazenwassers aan om kolen te gaan pikken aan de Kruis-laan. Dat deden we in de oorlogstijd. Mijn vader kon niet mee, dus vroegen ze mij. Ik was daar erg handig in. Zeker één keer per week ging ik op de fiets naar de Rietlan-den. Daar was een spoorwegemplacement met wagons vol kolen. Bij elke trein stond een Duitser met een geweer. Maar ik had kolen ontdekt achter een hoge muur door op mijn fiets te gaan staan. Vanaf de weg was er niets van te zien. Als ik kolen ging pikken bij de Rietlanden klom ik altijd via mijn fiets op de muur, daarna takelde ik de fiets met een touw (om het zadel en het stuur geslagen) omhoog en liet hem aan de andere kant weer zakken. Zo was ik hele-maal uit het zicht. Dan vulde ik een lege jutenzak vol met kolen. Ik takelde kolen en fiets vervolgens weer over de muur naar de andere kant en sprong via de kolenzak op de bagagedrager weer op de grond.”Bij een van die strooptochten was Keesje Brijde van de partij, maar hij kreeg op die koude dag een fatale kogel in zijn hals. Loek Biesbrouck is een zoon van Jansje 

Brijde, een zus van Keesje. Hij weet zich, zo meldt hij op www.geheugenvanoost.nl, nog te herinneren waar hij was toen hij hoorde over de dood van Keesje. “Op die 13de december werd ik uit de klas gehaald. Mijn moeder vertelde dat Keesje was doodgeschoten en we zijn toen van de Linnaeusschool in de 2e Oosterparkstraat naar de Benkoelenstraat gelopen. Mijn moeder, Jansje Brijde, was de oudste van de 13 kinderen en op het moment dat het gebeurde waren er al een paar de deur uit. Keesje was opgebaard in de slaapkamer aan de Javastraat en daar heb ik afscheid van hem genomen. Ik kan uit mijn jonge jaren beamen dat Kees een moordgozer was.”
    Landwacht
De tekst op de website van het stadsarchief doet vermoeden dat de Duitsers Keesje hebben doodgeschoten. Dat is niet waar. 

Op www.zeeburgnieuws.nl staat deze kreet van een anonieme Amsterdammer: “Wan-neer wordt nu eens duidelijk aangegeven dat Keesje destijds niet is doodgeschoten door een Duitser maar door een Hollandse Landwachter die daaropvolgend een enor-me rotschop van de Duitser mocht ontvan-gen? Ik was hier namelijk zelf getuige van als schoolmaat van Keesje.” (De Landwacht was een paramilitaire organisatie die in 1943 was opgericht ter bescherming van NSB’ers). Loek Biesbrouck rept ook over de Landwacht. “Wat ik in alle verhalen mis, is het feit dat Keesje met twee vrienden naar de Rietlanden was om kolen te zoeken. Wat ik mij kan herinneren, is dat de kogel van de landwacht in de zij van de jongen Gou-loze was geschoten, dat de jongen Zijlstra zich achterover had laten vallen en dat daarna Keesje de kogel in zijn hals kreeg.” Die kogel werd Keesje fataal.

 Bruinig behang met flets bloemmotief in Achterhuis   

Maandag 29 april  2013   

“De Wervelwind had een formaat niet veel groter dan een zakagenda en is maar kort (van 1 april 1942 

tot en met december 1944) uitgestrooid. Het verscheen in Londen en werd verspreid door de Royal Air Force”, schrijft  ‘Moordgozer’ Keesje Brijdedoodgeschoten om wat kooltjes   

 Royal Air Force verspreidde De Wervelwind   

 3   

 ‘We leegden de 
vuilniswagens gewoon tussen de bomen’   

 5   

 Arrestatie in 1980 was ‘wel een raar gezicht’   

 7   

F amilie Mayer zat 
ondergedoken in een ander achterhuis   

 12/13   

Het monument voor Keesje Brĳ de.

FOTO: GEHEUGEN VAN OOST.NL/ZEEBURGNIEUWS

Keesje Brĳ de (links) op een foto met een klasgenootje van wie de naam niet bekend 

is.

FOTO: JO HAEN
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 Bruinig behang met flets bloemmotief in Achterhuis   

 3   

 ‘We leegden de 
vuilniswagens gewoon 

 Begin juni 1964. Honderden, zo niet duizenden Amsterdammers zullen zich deze week nog herin-neren. Want het was deze week dat The Beatles naar Nederland kwamen en dat leidde tot dol-dwaze taferelen. Naast Paul, John en George maakte gelegenheids-drummer Jimmy Nicol deel uit van de groep omdat Ringo ziek was.Over het bezoek aan Amsterdam is veel geschreven. Maar veel ongetwijfeld ook niet en die kans bieden we u graag. Was u erbij in Amsterdam? Heeft u staan gillen als tiener? Bent u misschien in het grachtenwater gesprongen? Wij zoeken deze unieke ervarin-gen. De adresgegevens vindt u op pagina 3.   
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Voorsprong op PSV
In 1976 vielen de muntjes eindelijk op 
hun plek en werd Ajax na drie magere 
jaren weer eens eerste in de Eredivisie, 
met vijf punten voorsprong op PSV, zes 
op AZ ‘67 en zeven op Feyenoord. Het 
gevolg: na een aantal magere jaren in de 
UEFA Cup, mocht Ajax weer aantreden 
in de strijd om de Europa Cup. Lillestrøm 
SK werd in de eerste ronde verslagen (0-2, 
4-0), daarna volgde Levski-Spartak (twee 
keer 2-1) om in de kwartfinale te struike-

len over Juventus (1-1, 1-1, nederlaag na 
strafschoppen). Natuurlijk hoopte men 
dat Ajax hierna weer aan een nieuwe 
gouden periode zou beginnen, maar dat 
gebeurde niet. Het bleek een opleving 
van één seizoen. PSV werd dat jaar weer 
eerste en ging spelen om de Europa 
Cup, terwijl Ajax door de tweede plaats 
wederom mocht aantreden in de strijd 
om de UEFA Cup waar Boedapest Honvéd 
SE uiteindelijk te sterk was.

Uit de schatkamer van Ajax

De successen van Ajax staan in ‘Uit de 
schatkamer van Ajax’ centraal. Logisch, 
want geen andere club in Nederland 
boekte zo veel successen als ‘ons aller 
Ajax.’ In de vorige editie belandden we 
bij onze reeks door de jaren heen echter 
bij een minder succesvolle periode die 
in 1974 begon.

Het is bijna niet voor te stellen, maar na 
de gouden periode belandde Ajax in een 
dip die liefst vier seizoenen zou duren. 
Eerst was het Feyenoord dat Ajax de hie-
len liet zien en daarna brak een gouden 
periode aan bij PSV. Het gevolg: de slag 
met eerst Feyenoord (1973/74, 1974/75) 
en vervolgens PSV (1974/75 en 1975/76) 
werd door Ajax duidelijk verloren. Ajax 
werd drie keer op rij 3de in de competitie 
(1973/74, 1974/75, 1975/76) en Europees 
verbleekte de club tot een magere mid-
denmoter. Er waren en kwamen nog wel 
spelers die echt bij Ajax hoorden (Willy 
Brokamp, centrumspits Ruud Geels die 
tussen 1974/1975-1977/1978 vier keer op 
rij topscorer werd, rechterspits Tscheu 

La Ling was vanuit Den Haag gekomen), 
maar er waren te veel spelers Ajax-
onwaardig. Het was Rinus Michels die 
ervoor zorgde dat er weer omhoog werd 
gekeken. Michels was in München met 
het Nederlands elftal tijdens het WK 
tweede geworden en had daar nog meer 
faam opgebouwd dan hij bij Ajax en erna 
Barcelona al had gedaan. In het seizoen 
1975/76 kreeg de Amsterdammer weer 
de touwtjes in handen bij Ajax en hij 
zorgde voor een omwenteling die wordt 
omschreven als ‘Het begin van de Deense 
invasie’.

Frank Arnesen
Als eerste werd Frank Arnesen gecon-
tracteerd. Hij was een jonge, totaal 
onbekende voetballer van de Deense club 
Fremad Amager en iedereen struikelde 
over de manier waarop zijn naam moest 
worden uitgesproken, maar Michels zag 
in hem een groot talent. Bovendien nam 
hij zijn linksbenige vriend Søren Lerby 
mee, van wie nog minder werd verwacht. 
Hij was een bijproduct, zeg maar. De in 

1975 frêle (zeg eigenlijk maar broodma-
gere) Arnesen (178 cm, 62 kg) debuteerde 
onder Michels op 7 maart 1976 uit tegen 
FC Utrecht (1-1). Arnesen ontpopte zich 
bij Ajax als een zwervende, aanvallende 
middenvelder die rechts en centraal uit 
de voeten kon. Arnesen was een complete 
voetballer, met een surplus aan techniek, 
spelinzicht, loopvermogen en hij was 
bovendien ijverig. Hij had ook scorend 
vermogen, kon een man uitschakelen 
maar ook omspelen en had een arsenaal 
aan subtiele steekpassen. Samen met 
Tscheu La Ling en de talenten Frank 
Rijkaard, Simon Tahamata en Gerald 
Vanenburg vormde hij een geweldig 
middenveld waarvoor tegenstanders weer 
ontzag toonden.
En dan was er die robuuste Lerby nog, die 
ontbolsterde als een echte ‘balafpakker’. 
Arnesen zou tot 1981 bij Ajax blijven en 
Lerby zelfs tot 1983. In de laatste periode 
was Lerby de onbetwiste leider van Ajax 
en een echte Amsterdammer geworden. 
In 1981 trouwde hij met Willeke Alberti, 
hoe Amsterdams wil je het hebben?

Søren Lerby en Frank Arnesen (links en rechts) met in hun midden Henning Jensen die in 1979 naar Ajax kwam.

Frank Arnesen.

Het begin van de Deense invasie

Lloyd Doesburg

Viel er dan helemaal niets te vieren na de gouden periode? Jawel, er 
was één feestje, op 18 maart 1975. Toen werd het 75-jarig bestaan 
van Ajax gevierd. Niet groots, maar gevierd werd het. Wellicht had de 
bescheiden wijze van vieren te maken met het feit dat de geleerden 
het niet eens waren over de oprichtingsdatum van Ajax. Officieel is die 
18 maart 1900, in café Oost-Indië aan de Kalverstraat. Tussen 1893 en 
1900 was er in Amsterdam echter een club die startte onder de naam 
Union, maar die snel werd omgedoopt in Ajax.
Dat Ajax was echter op sterven na dood, maar Floris Stempel, Han 
Dade en Carel Reiser reanimeerden Ajax en richtten vlak na de eeuw-
wisseling de nieuwe vereniging op. Vandaar dat deze datum de officiële 
oprichtingsdatum van Ajax is.

75 jaar Ajax: toch nog een feestje

Søren Lerby.

Oscar Borghardt schrijft  
op deze plaats over zijn  
herinneringen aan Diemen-
zijde, een van de korte 
zijden van stadion De Meer.

Morgen is het 24 jaar geleden dat 
in Suriname de SLM-ramp plaats 
vond. Een van de slachtoffers was 
Lloyd Doesburg, keeper van Ajax.

Aan boord van het toestel waren 
veel spelers van het Kleurrijk Elf-
tal. Zij zouden in Suriname een 
aantal vriendschappelijke wed-
strijden spelen. Frank Rijkaard, 
Ruud Gullit en Aron Winter waren 
ook uitgenodigd, maar kregen 
geen toestemming van hun clubs 
AC Milan en Ajax. Stanley Menzo 
was zonder toestemming al eer-
der naar Suriname afgereisd.

Er waren 187 inzittenden aan 
boord van het vliegtuig: negen 
bemanningsleden en 178 pas-
sagiers. Bij de ramp kwamen 176 
inzittenden om het leven, onder 
wie 14 spelers van het Kleurrijk 
Elftal. Er waren slechts 11 overle-
venden, van wie drie spelers van 
het Kleurrijk Elftal.

Lloyd Doesburg werd in de zomer 
van 1987 door Ajax-trainer Johan 
Cruijff benaderd om naar Ajax te 
komen. Cruijff zocht een opvolger 
voor reservekeeper Fred Grim, 
die bij Ajax was vertrokken.

Doesburg tekende een contract 
bij Ajax in de wetenschap dat hij 
genoegen moest nemen met een 
plek achter eerste doelman Stan-
ley Menzo. Lloyd Doesburg kreeg 
echter wel speelminuten bij Ajax. 
Hij speelde vijf maal in Ajax 1.

Op 22 juni 1989 werd Lloyd 
Doesburg op 29-jarige leeftijd 
begraven in aanwezigheid van de 
voltallige selectie van Ajax. In de 
perskamer van stadion De Meer 
hing jaren een fraaie foto van de 
te vroeg overleden doelman.

Frank Arnesen en Søren Lerby.
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Druif met oude 
stam (Vitis)
Hoogte 80 cm, zon, 
potmaat 27 cm.

69.-  49.95

Vaderdag
  cadeautip!

Houtskoolbarbecue
Blauw, roze of groen, Ø 30 cm, 
ideaal voor in het park of op de camping. 

 

Per stuk 24.95  14.95

20%
korting
op alle barbecues
M.u.v. lopende aanbiedingen

en barbecue-accessoiresen barbecue-accessoires

Portulaca 
Diverse kleuren, hoogte 15 cm, 
zon, potmaat 12 cm.

Per stuk 2.99

prijsplukker

1+1
gratis

Hoogte 80 cm, zon, 
potmaat 27 cm.

69.-  4

Spaanse Margriet 
 (Osteospermum)
Diverse kleuren,hoogte 25 cm, 
zon, potmaat 12 cm. 

2.49  1.49

prijsplukker

Salvia nemerosa 
Caradonna
Vaste plant, 
hoogte 55 cm, 
halfschaduw, 
potmaat 17 cm.

4.99  2.99

Lupine (Lupinus Russel Hybrids)
Diverse kleuren, hoogte 60 cm, 
halfschaduw, potmaat 19 cm.

6.99   4.994.

Biologische kruiden
Diverse soorten, hoogte 12 cm, 
zon, potmaat 13 cm.

Per stuk 2.99  1.99


