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In deze apothekersetalage geen reclames voor bruistabletten of
pleisters, maar abstracte collages gemaakt van telefoongidsen of
oude kranten. De Jordanese clientèle ‘snapte er geen reet van’

Primeur 1800

Pokkenvaccinatie

→ Pokkenbarak van het Wilhelmina Gasthuis, 1916. FOTO STADSARCHIEF
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n de 18de eeuw stierf één op de
tien Amsterdamse kinderen
aan de pokken. Vooral in de
overbevolkte arbeidersbuurten
maakte het virus, dat zich verspreidde via de luchtwegen, veel slachtoffers. In 1798 ontdekte de Engelse plattelandsarts Edward Jenner dat
melkmeiden die besmet waren
geweest met de ongevaarlijke koepokken of vaccinia, immuun waren.

In Amsterdam vond de eerste vaccinatie plaats in 1800. Het inenten
sloeg aan bij de elite, de lagere klassen waren terughoudend of ontbrak
het aan geld. Het in 1803 opgerichte
Amsterdamsch Genootschap ter
Bevordering der Koepokinenting
voor Minvermogenden verrichtte in
vijftig jaar zo’n 80.000 vaccinaties,
bekostigd door giften. In 1956 werd
het genootschap opgeheven.

Amsterdammer 1963

Magiër ontloopt celstraf
ling René en Hester (1953) betrok hij de woning
boven de apotheek. In 1960 werd daar nog een
zoon, Alexander, geboren.
De Prinsengracht was destijds nog duidelijk
een scheiding tussen de verpauperde volksbuurt en de grachtengordel. Er bestond een
aanmerkelijk verschil tussen ziekenfondsklanten en particuliere klanten, tussen de ‘armoedzaaiers’ uit de Jordaan en de ‘dames en heren’,
die op de gracht woonden.
Sommige apotheken hadden in die tijd aparte
loketten voor particulier verzekerden, die met
meer geduld en egards werden behandeld. Zo
niet bij Oey die medicijnen ook bij de Jordanezen aan huis liet bezorgen. Zelf stapte Oey ook
op de ﬁets, vaak in corduroy, zelden in witte
apothekersjas. Hij droeg graag een grijs Maojasje, met rechtopstaande kraag.
Na het openen van de deur van de apotheek
verdween hij naar zijn atelier op de Oudezijds
Voorburgwal. Personeelsleden en werkstudenten hielden de zaak draaiende. Was hij in de
apotheek, dan hoorde hij zwijgend de sores van
de klanten aan. ‘Ben ik net linoleum aan het gutsen, storen ze me voor een of ander recept,’
schreef hij aan Willem Frederik Hermans.
Tot het eind stond in de etalage een emaillen
bordje te lezen: ‘Aangesloten bij alle ziekenfondsen’. Ook toen er voornamelijk kunst werd
getoond, van Oey zelf of bevriende kunstenaars.
De reclames van Aspro-bruistabletten en Hansaplastpleisters maakten plaats voor gescheurde, geknipte en van inkt of krijtstrepen voorziene collages. De Jordanese clientèle ‘snapte er
geen reet van’, volgens zoon René, maar ze lieten hun apotheker – ‘een jofele man, die geen
vlieg kwaad deed’ – zijn gang gaan.

Performances
Vanaf de jaren zeventig hebben talloze kunstenaars aan de etalage meegewerkt. Merendeels
jong, vaak uit het alternatieve circuit. Ook vonden er performances plaats. In 1973 was er een
Duitse kunstenaar in de weer met behangerslijm en oude kranten. Hij beplakte de gehele etalage en ten slotte ook zichzelf.
Oey was grotendeels autodidact. Tijdens de
oorlog had hij enkele tekenlessen gevolgd, meer
niet. Hij maakte pentekeningen en linosneden
met geheimzinnige, nachtmerrieachtige taferelen of misvormde gezichten en abstracte colla-

ges van oude kranten of telefoongidsen. “Het
was houtje-touwtje,” zegt Bram Volkers van Galerie Asselijn, die hem jarenlang vertegenwoordigde. Zijn etalages bezorgden hem naam en
faam in de stad. Wim van Krimpen, toen student, later museumdirecteur, vielen de schellen
van de ogen. Dus dit kun je ook met kunst doen,
dacht hij.
Zakelijk was Oey niet. Medicijnen werden gemakkelijk op voorschot meegegeven. De kast
met administratie hield hij het liefst gesloten.
De onbetaalde facturen, belastingvorderingen
en dwangbevelen hoopten zich erin op. Uiteindelijk werd het grachtenpand verkocht en bleef
er een schuld aan de farmaceutische groothandels en de belastingdienst over.
In de voormalige apotheek van Oey zit nu
kunstgalerie MenM Gallery. Hoewel het werk
van Oey goede kritieken kreeg in de pers en
werd opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum, bleef hij toch een marginale ﬁguur. Volkers: “Wat hij maakte was niet voor boven de bank, maar voor kunstenaarsvrienden,
museumconservatoren en ﬁjnproevers.”

D

e Antirooktempel van de
toen 29-jarige geestenbezweerder en ex-glazenwasser Robert
Jasper Grootveld in de
Korte Leidsedwarsstraat
wordt in april 1962 door
brand verwoest. De
antirookmagiër wordt
aangehouden op verdenking van brandstichting. Grootveld
trekt al enkele maanden
de aandacht door aﬃches
met tabaksreclame te voorzien
van de letter K of het woord kanker.
In juni 1963 vraagt de president van

de rechtbank Grootveld op de man af
of hij zijn tempel expres of per ongeluk in brand heeft gestoken. “Ik
wilde een brand maken om
de aandacht te trekken en
toen is het eigenlijk uit
de hand gelopen,” zegt
hij. Grootveld komt er
vanaf met een voorwaardelijke straf. Een
jaar later strijkt hij met
zijn happenings neer bij
het Lieverdje op het Spui.

→ Robert Jasper Grootveld stichtte
zelf brand. FOTO NATIONAAL ARCHIEF

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

In de voormalige apotheek op de Prinsengracht is
vanaf 15/6 een kleine expositie te zien met werk van
Oey Tjeng Sit. René Oey werkt aan een boek over zijn
vader en zoekt herinneringen aan hem:
oeytjengsit.com.

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden,
ﬁetsen of lopen er dagelijks langs. Maar hoe goed
kennen we de stad? Vorige week stonden we voor de in de Eerste Wereldoorlog gebouwde arbeiderswoningen
op het Zwanenplein in Noord, bij een
gevelsteen met de versregels: ‘De
Czaar vermoord, Wilhelm verjaagd.
Men bouwt hier onvertraagd.’
Winnaar van het jaarabonnement
op Ons Amsterdam is C.A. Daalder.
Welke plek zoeken we nu? Inzendingen voor maandag 12.00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

Dit is een aflevering uit de reeks Markante Amsterdammers. Een uitgebreidere versie van dit verhaal
staat in het juninummer van Ons Amsterdam.

‘Ben ik net linoleum
aan het gutsen, storen
ze me weer voor een
of ander recept’
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De geschiedenispagina’s worden
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