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Oey liet
niemand in 
de kou staan

Markante figuur Apotheker was liever kunstenaar

Drugsverslaafden die 
’s avonds voor de deur
van de apotheek stennis
schopten, werden door
Oey altijd binnen gelaten.
Hij liet ze uitrazen, gaf ze
librium – recept of niet.
Ook Gerrit ‘de Ether-
snuiver’ Lakmaker
behoorde tot de clien-
tèle. Hij kwam regelmatig
langs, keek Oey smekend
aan, kreeg een scheutje,
was soms bedreigend of
ging gedwee in het kin-
derhoekje de Donald
Duck zitten lezen. Toen
eens op een avond een
verwarde jongen een
stoeptegel door de eta-
lage gesmeten had,
postten twee junkies
voor de deur om plunde-
ring te voorkomen. Uit
solidariteit: “Bij Oey ga je
niet inbreken.” 

Junks en
ethersnuivers

In zijn apotheek op de Prinsengracht
kwamen ‘armoedzaaiers’ uit de Jordaan
en ‘dames en heren’ die aan de gracht
woonden. Maar Oey Tjeng Sit voelde zich
meer een experimentele kunstenaar. Zijn
etalages werden beroemd en berucht. 

→ Oey Tjeng Sit was
meestal in zijn atelier te
vinden. De apotheek op
Prinsengracht 128 werd
door personeel en
werkstudenten
draaiende gehouden.
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‘Johnny Jordaan was
de keizer van de Jor-
daan, maar jouw va-
der, die Oey van de
apotheek, dat was de
koning van de Jor-
daan,” zei een oude
buurtgenote jaren na
het overlijden van
zijn vader tegen René

Oey. Het was een spontaan eerbetoon aan een
merkwaardige man, wiens klantenkring be-
stond uit geboren Jordanezen en grachtengor-

delbewoners. Van de kroegbaas van Café Nol tot
Donald Jones. Oey Tjeng Sit overleed in 1987, 70
jaar oud, nadat hij op de Nassaukade door een
auto was geschept. De apotheek was toen al ze-
ven jaar dicht.
Oey Tjeng Sit kwam ter wereld in Purwokerto,
een stad op Midden-Java, als vierde zoon van
Oey Joe Wan (1870-1938), een Chinese immi-
grant, en de Javaanse Go Im Nio (1880-1952).
Zijn vader was als gewiekst handelaar in twee-
dehands auto-onderdelen redelijk welvarend.
Hoewel Oey in 1938, kort na het overlijden van
zijn vader, naar Nederland vertrok om in Leiden

farmacie te gaan studeren, waren het vooral de
Europese cultuur en de moderne kunst die hem
trokken. Parijs zou hij vaak bezoeken, Java zag
hij nooit meer.

Maojasje
In 1941 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij
pas in 1958 zou afstuderen. Studeren had niet
zijn voornaamste interesse. Bij het afsluitende
praktijkexamen werd hij gematst door een ama-
nuensis. Nog hetzelfde jaar nam hij een apo-
theek over op Prinsengracht 128. Met zijn gezin,
zijn vrouw Liesje de Vita (1930-1985), de twee-


