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Roltrap in de Hema

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1968

Johnny Jordaan kan naar huis

Det Noord/Zuidlijn heeft
liefst 92 roltrappen en die
op station Vijzelgracht is
met 47 meter ook nog de

langste van Nederland. In 1926 intro-
duceerde De Bijenkorf de ‘escalier
roulant’ in Nederland, bij de opening
van het Haagse filiaal. 
Pas op 1 augustus 1936 konden de
Amsterdammers kennismaken met
de roltrap, in de nieuwe Hema op de
Nieuwendijk. De 80-jarige mevrouw

A. Levert-Van Eldik mocht als eerste
vanaf de straat direct naar boven de
winkel gaan. Het Algemeen Dagblad
was erbij: ‘De krasse oude dame stap-
te onverschrokken op de bewegende
treden. Toen zij boven was verklaar-
de zij geestdriftig dat de roltrap een
bewonderenswaardige uitvinding is.
Traploopen valt haar niet gemakke-
lijk meer en de lift is ook niet altijd
prettig.’ In 1937 kreeg ook de Amster-
damse Bijenkorf roltrappen. 

‘Umoet eens weten hoe
heerlijk ik het vind. Ik
ben zo blij, o zó
blij,” jubelt

Johnny Jordaan vanach-
ter de toog van zijn Ant-
werpse café op 25 juli
1968 tegen de verslag-
gever van Het Parool.
Na de overname van
zijn laatste 7000 gul-
den belastingschuld
door platenmaatschappij
Bovema staat niets een 
terugkeer van de koning van het
levenslied naar Amsterdam in de
weg. “Wij hebben het lang in gedach-

te gehad,” aldus platenbaas Ger Oord.
“Zijn laatste langspeelplaat loopt ge-

weldig en, och, we hebben altijd
veel aan hem verdiend.”
Johnny’s grote wens, een
eigen café in Amster-
dam, zit er voorlopig
niet in: “Ik moet zo
gauw mogelijk weer
een nieuwe langspeel-
plaat maken, met alle-
maal liedjes van Harry

de Groot, en dan verder
tournees, hè, tournees.” 

Amsterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden of lo-
pen er dagelijks langs. Hoe
goed kennen we de stad?

Vorige week zochten we het Gemeen-
landshuis aan de Diemerzeedijk in
Amsterdam-Oost, gebouwd in 1727
voor het ‘Hoogheemraadschap van
den Zeeburg en Diemerdijk’. Winnaar
is Annerieke van der Roest, wiens
oma nog in het huis heeft gewoond.
Welke historische plek zoeken we de-
ze week? Inzendingen voor maandag
12.00 uur naar: zoekplaatje@ -
parool.nl. De winnaar krijgt een jaar-
abonnement op  Ons Amsterdam. 

Sieto was de man van het woord, Marijke de vertolkster van
vreemde types met een pokerface en pretoogjes. Zij zagen zichzelf

als ‘de kamermuziek van het naoorlogse cabaret’ 

voor de inventaris. Tingel Tangel heette voor -
taan het Betty Asfalt Complex. Van de vier
 weken spelen per jaar kwam weinig terecht. “Hij
heeft één keer twee weken hier gestaan en toen
kwam helaas nog steeds niemand kijken,” aldus
Dammie van Geest. 
Op 19 januari 2016 overleed Sieto Hoving, 91
jaar oud. In de rouwadvertentie werd geciteerd
uit een gedicht van J.H. Leopold: ‘Zoek heil en
heul in uw gedichten; doe als ik en denk om
roem en eer geen ogenblik, maar vind in verzen
vrede en zielsgeluk.’ Marijke Hoving, inmiddels
93 jaar, woont in een verzorgingstehuis. 

Bart Gielen is historicus en presentator van ‘Barts
Boekenclub’ in het Betty Asfalt Complex. In het
 zomernummer van Ons Amsterdam staat een uit -
gebreide versie van dit artikel: onsamsterdam.nl

→ De roltrap is een
‘bewonderens-
waardige
uitvinding’, blijkt
ook uit deze foto
uit New York,
circa 1935. 
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Johnny Jordaan in 1968. 
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Burgemeester Hendrik Bicker (1682-1738)
was de eerste bewoner van het pand aan de
Nieuwezijds Voorburgwal 282, het huidige
Betty Asfalt Complex. De gemeente Amster -
dam kocht het dubbelhuis in 1835 van zijn na-
zaten. Van 1910 tot 1957 zat de Prinsen-
school er, waar onder anderen  choreograaf
Hans van Manen naartoe ging. De panden
werden later gesplitst: het linkerdeel kreeg
een eigen voordeur (huidige huisnummer
282a) en deed dienst als nieuw onderkomen
voor de Engelse Kerk. De begane grond en
het souterrain rechts werden theater, boven
kwam een woonhuis.

Burgemeesterswoning

→ 11 augustus
1977: Sieto
Hoving, Jos
Brink, Frank
Sanders en
Marijke Hoving
plakken affiches
bij Tingel Tangel.
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