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Politieposthuisje Burgers kozen geregeld de zijde van een arrestant

In het ‘bouwdoossie’
op de Nieuwmarkt
huisden de dienders
Van 1897 tot 1933 stond aan de oostkant van de Nieuwmarkt,
tegenover het huidige gebouw de Flesseman, een eenvoudig
houten politieposthuis. acht agenten waren er ondergebracht,
die orde hielden met de wapenstok of met de ‘blanke sabel’.
ze waren, zacht gezegd, niet erg populair.

→ Het politieposthuisje
voor het gebouw De
Flesseman, hier in 1933.
FOTO STADSARCHIEF

Doorn in het oog
Het posthuisje was een
doorn in het oog van
directeur Frits Flesseman
van textielbedrijf ILFRA.
Het sjofele gebouwtje deed
volgens hem afbreuk aan
de status en stijl van zijn in
1927 geopende monumentale pand, nu De Flesseman. Hij deed bij de
gemeentelijke instanties
dan ook alle mogelijke
moeite om het posthuis
weg te krijgen.

vrij 49

Politieagenten moesten diensten van 48 uur lopen.
Letterlijk: het traject van de agent was tot op een
paslengte van zeventig centimeter uitgerekend
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Vaer wel 1945

Pontonbrug over het IJ

Simon van Blokland en Frans Duivis
AMSTERDAM

In geval van nood

In maart 1896 besloten b. en w. tot de bouw van
vier politieposthuizen: op de Nieuwezijds Voorburgwal (dat staat er nog steeds), de Plantage
Middenlaan, in de Blankenstraat bij de Oostenburgergracht en op de Nieuwmarkt. Er zouden
er daarna nog meer volgen. In januari 1897 werd
begonnen met het plaatsen van een eenvoudig
houten gebouwtje op de Nieuwmarkt in de stijl
van een chalet, dat omschreven werd als
‘bouwdoostype’ en door buurtbewoners weldra
het ‘bouwdoossie’ werd genoemd. Veel meer
dan dat was het ook niet; er werd benadrukt dat

250

→ De 250 agenten van de Amsterdamse
politie halverwege de 19de eeuw waren
uitermate gebrekkig opgeleid.

Toen de beschonkene
het posthuis was
binnengebracht, gooide
het publiek de ruiten in
Ook werden ‘belhamels’
dan wel ‘woestelingen’
geregeld ‘met den blanken
sabel’ verjaagd

het een posthuis betrof en dus geen politiebureau.
Een politieposthuis werd bemand door niet
meer dan acht agenten, vier voor de dienst overdag en vier voor de nacht. De taakverdeling was
als volgt: één agent hield zich op in de Sint Antoniesbreestraat, één op de Nieuwmarkt, één
agent bleef in het posthuis om het telefoon- dan
wel seintoestel te bedienen en één agent bleef
paraat om na aanvraag van een collega buiten
assistentie te verlenen. Het ‘schuurtje’ bood
plaats aan slechts één arrestant. In het posthuis
bevond zich ook een ‘brandschel, welke in geval
van nood wordt afgetrokken’.

Verregaande staat van dronkenschap

De Nieuwmarktbuurt was toen al een zeer druk
deel van de stad, overvol door kooplui met hun
handkarren, kruiers, koetsen, een toenemend
aantal wielrijders en talrijke voetgangers. Het
werd nog drukker toen de Nieuwmarkt in 1889
werd opgenomen in de route van de Amsterdamsche Tram Omnibus Maatschappij.
Nergens waren op zo’n klein oppervlak zoveel
gelegenheden waar men zich legaal en illegaal
te buiten kon gaan aan alcohol. In Amsterdam
werden in het laatste kwart van de 19de eeuw
jaarlijks zo’n tweeduizend mannen opgepakt
wegens verregaande staat van dronkenschap;
de bezetting van het posthuis op de Nieuwmarkt was dus mager.
De waardering voor het beroep van politieagent was laag. Volgens Amsterdammers hoefde je na ‘twaalf ambachten en dertien ongelukken’ nog niet te wanhopen: je kon altijd nog bij
de politie, waar de wapenstok een beter alternatief was dan praten met de burger. Deze overtuiging werd versterkt door het brute optreden
tijdens de Kermisoproeren van 1876 en 1877, het
Palingoproer in 1886, de Oranjefurie op het
Waterlooplein van 1887 en het Taptoeschandaal
in 1891. Tientallen Amsterdammers lieten daarbij het leven.

De wapenstok bracht rust

Het harde optreden gecombineerd met het geringe gezag van de dienders leidde ertoe dat de
burgers nogal eens de zijde kozen van een arrestant, zeker als het slechts een ‘onschuldige
dronkaard’ betrof. Men keerde zich dan en masse tegen de handhavers, waarbij werd geprobeerd de arrestant te ontzetten. Bij zulke ongeregeldheden moest de vierde agent eerst met
het ‘toestel’ het dichtstbijzijnde bureau waarschuwen, dan het posthuis verlaten, de deur
achter zich sluiten en zijn collega’s te hulp
schieten.
Opstootjes waren in de Nieuwmarktbuurt aan
de orde van de dag. Zoals op 12 maart 1911, na de
arrestatie van twee vechtende mannen, van wie
er één blijkens het opgemaakte verbaal ‘onder
den invloed’ was. Toen de beschonkene het
posthuis eenmaal was binnengebracht, gooide
het publiek de ruiten in, waarna ‘de wapenstok
rust bracht’, volgens het proces-verbaal. Ook
met ‘den blanken sabel’ werden geregeld
‘woestelingen’ dan wel ‘belhamels’ of zelfs
‘kwaadwillige bendes’ voor de deur verjaagd.
Het taalgebruik in de processen-verbaal liet wat
betreft het hardhandig oplossen van het probleem aan duidelijkheid niets te wensen over.
Het simpele politieposthuis voldeed op den
duur niet meer aan de eisen van de tijd. De tekortkomingen bleken eens te meer in juli 1928,
toen een woedende menigte bij de poging om
een arrestant te bevrijden het interieur verbouwde. Begin 1933 zette de korpsleiding het
politieposthuisje te koop, kort daarna werd het
gesloten. De agenten werden overgeplaatst naar
het gloednieuwe posthuis op de Lastageweg,
dat bovendien vier dienstwoningen bevatte. De
agenten van het in 1909 gesloopte posthuis op
de Oude Waal voegden zich bij hen. In afwachting van de verkoop kreeg het Leger des Heils
vergunning om hier ‘heete koffie’ te verstrekken
aan behoeftigen. Dit duurde tot 15 maart, waarna het doek definitief viel en het ‘bouwdoossie’
na 36 jaar van de Nieuwmarkt verdween.
Dit is een bewerking van een artikel uit het zomernummer van Ons Amsterdam: onsamsterdam.nl

→ Een brug van ponten over het IJ was in 1945 de enige fysieke
verbinding tussen het oude centrum en Noord. In 2016 werd
de ‘brug’ eenmalig opnieuw gevormd. FOTO J.W. HOFMAN
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n de Hongerwinter trokken veel
Amsterdammers op bandeloze
fietsen of lopend noordwaarts
om bij boeren voedsel te ritselen. Toen de ponten over het IJ uit de
vaart werden genomen wegens het
brandstoftekort, werden AmsterdamNoord en de polders onbereikbaar.
De oplossing werd gevonden in het
aan elkaar koppelen van zes stoomponten en vier dekschuiten, waarbij
het pontpersoneel en agenten zorgden voor een vlotte doorstroom op de

nieuwe oeververbinding. De pontons
konden worden opengedraaid voor
het doorlaten van het scheepsverkeer. De pontonbrug bleef in gebruik
tot 14 augustus 1945 en werd in de
dagen daarna ontmanteld, maar
bleef in het oorlogsgeheugen gegrift
van vele Amsterdammers. Daarom
liet het Amsterdams 4 en 5 mei comité
deze opmerkelijke oeververbinding
in 2016 heel even, voor twee uur,
herleven, voor de gelukkige 6800
bezitters van een kaartje.

Amsterdammer 1997

Brand bij Max Heymans

B

ij een brand in zijn woning
in de Nicolaas Witsenstraat, op woensdag 20 augustus
1997, loopt couturier
Max Heymans brandwonden op aan zijn
gezicht. De brand
blijkt te zijn ontstaan
na kortsluiting in een
elektrisch kacheltje. Een
maand later, op 20 september, overlijdt hij in het
OLVG-ziekenhuis aan de bij de
brand opgelopen rookvergiftiging.
Na zijn dood blijkt Heymans zijn
laatste jaren nog berooider te hebben

geleefd dan werd aangenomen. Zo
was het een publiek geheim dat
hij in restaurant Le Garage
door Joop Braakhekke
werd gefêteerd op gratis
maaltijden. Ook zijn
begrafenis op de
Joodse begraafplaats
in Muiderberg werd
hem geschonken. Daar
komt uiteindelijk ook
een zerk, na veiling van
enkele van zijn creaties.

→ Max Heymans, hier gefotografeerd
in Parijs, in 1966. FOTO COLLECTIE ANEFO

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden of lopen
er dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week stonden we bij Fort
Ossenmarkt in Weesp, gebouwd in
1861 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ter verdediging van
de Vechtoevers en de sluizen. In 1892
werd het deel van de Stelling van Amsterdam. Winnaar van het jaarabonnement op Ons Amsterdam is Bauke
J. van der Vlies uit Weesp. Welke historische plek zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12:00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl.
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e Amsterdamse
politie had halverwege de 19de
eeuw geen beste
naam. De 250
agenten waren
uitermate gebrekkig opgeleid. De
ordehandhaving
in de nachtelijke
uren werd nog steeds gedaan door nachtwachten, werklieden die ’s nachts met een ratel door
de buurten liepen. Omdat ze daar slechts een
kleine vergoeding voor kregen, waren ze ontvankelijk voor het verlenen van diensten die het
daglicht niet konden velen.
Pas bij invoering van de ‘Algemene Policie-Verordening’ van 1878 werd de taak van de nachtwachten overgenomen door politieagenten, die
vanaf dat moment diensten van 48 uur moesten
lopen. Letterlijk: het traject van de agent was tot
op een paslengte van zeventig centimeter uitgerekend. Week hij om wat voor reden dan ook
daarvan af, dan moest hij dit in een rapport aan
de chef verantwoorden. Het gevolg was dat de
dienstdoende agent bij een voorval op straat
gauw doorliep of de andere kant op keek, om zo
min mogelijk tijd te verliezen.
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