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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1965

Bedreigd vanwege een brief

De zestiende-eeuwse arm-
stoel van eikenhout met
overhuiving in de collectie
van het Rijksmuseum zou

volgens overlevering door Willem
van Oranje zijn gebruikt bij zij drie-
daagse bezoek in 1580 aan het nieu-
we calvinistische stadsbestuur. 
Amsterdam, dat in 1578 de kant had

gekozen van zijn opstand tegen het
katholieke Spanje, had groots uitge-
pakt. Met een versierde vloot werd de
prins op 17 maart 1580 de stad bin-
nengevaren. 
Het bezoek werd afgesloten op de

Papenbrug (een brug over het Dam-
rak die in 1884 is gesloopt) met een
urenlang showgevecht waarin een
houten onderkomen van de hertog
van Alva bezweek onder de salvo’s,
afgevuurd van het naastgelegen Huis
van Oranje. 
Zeer tegen de prins zijn zin hielden

de nieuwe machthebbers hem wel
aan zijn afspraak dat de stad niet mee
hoefde te betalen aan zijn opstand.
Die afspraak had de prins gemaakt
met het oude, katholieke stads -
bestuur.  

Sinds Het Parool in het najaar
van 1964 haar ingezonden
brief publiceerde over
het discriminerende

deurbeleid tegen Surina-
mers bij de Amsterdam-
se dancings Caramella
en Lucky Star, ont-
vangt Henny van Bree-
men-Strijk (30) met
regelmaat een buiten-
lands tijdschrift waarin
criminaliteit onder
‘negers’ of onlusten in Afrika
worden beschreven. Door de ano-
nieme afzender voorzien van knip-
sels met opschriften als ‘niggerlover’

en ‘we zullen je weten te vinden’. Zo
nu en dan krijgt ze ook telefonisch

verwensingen. Na maanden is
ze het zat, op 13 maart 1965
doet ze aangifte. “Ik werd
de laatste anderhalve
maand met rust gela-
ten, maar nu heb ik
weer zo’n knipsel. Het
kan mij zelf niet zo veel
schelen, ik ben niet
bang, maar mijn man

begint het vervelend te
vinden.”

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden,
fietsen of lopen er dage-
lijks langs. Maar hoe goed

kennen we de stad? De gevelsteen die
we vorige week zochten, werd in 1981
aangeboden aan de Amsterdamse
Maatschappij tot Stadsherstel. En is
te vinden op de Nieuwezijds Voor-
burgwal, hoek Sint Nicolaasstraat.
Winnaar is Mart Pullens uit Amster-
dam. Welke plek met historie zoeken
we deze week? Inzendingen voor
maandag 12:00 uur naar:
 zoekplaatje@parool.nl

Nadat Reynvaan nachtdiensten had ingevoerd, waarbij 
zij zelf in de kleine uurtjes de controle deed, dreigden 

enkele personeelsleden haar ‘de poten te breken’

voor verpleegsters, leverde een bijdrage aan de
medische statistiek, schreef brieven en boeken
en adviseerde de overheid over gezondheids-
kwesties. 
Reynvaan was behoudender van aard. Ze zag

de verpleegkunde als een roeping en het beroep
als ‘typisch vrouwelijk’, ondergeschikt aan de
arts. Kwesties als salariëring, arbeidsomstan-
digheden en maatschappelijk aanzien vond ze
minder belangrijk. Reynvaans drijfveren waren
vooral haar sociale bewogenheid en de taak pa-
tiënten en personeel te beschaven.

Geen actief propagandiste
Reynvaan was een markante organisator, maar
geen visionair: ze heeft geen visie op de verple-
ging ontwikkeld, geen statistisch onderzoek ge-
daan of lesboeken geschreven. Ze was geen ac-
tieve propagandiste van het verpleegkundig
beroep en liet regelmatig de mogelijkheid schie-
ten om juist als adjunct-directrice van het groot-

ste ziekenhuis van Amsterdam de verpleging te
promoten. 
Zo schitterde ze door afwezigheid bij de Natio-

nale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid in
1898 in Den Haag: ze liet weten dat ze een kin-
derpartijtje moest organiseren. En toen ze in
1899 voorzitter werd van de Bond van Directri-
ces en Adjunct-Directrices, deed ze niets om de-
ze club uit te laten groeien tot een krachtige or-
ganisatie. De bijeenkomsten waren vooral
gezellig. 
Reynvaan bezweek op 19 maart 1920 aan de ge-

volgen van de Spaanse griep. 

Nannie Wiegman is verpleegkundige en historica.
Dit is een bewerking van haar artikel uit de Ons
Amsterdamserie Markante Amsterdammers.

→ De armstoel die volgens de
overlevering is gebruikt door Willem
de Zwijger.  FOTO STADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Henny van Breemen-Strijk  
FOTO HET PAROOL

Anna Reynvaan en haar kompaan
Jeltje de Bosch Kemper waren in
1893 nauw betrokken bij de
oprichting van de Nederland-
sche Bond voor Ziekenverple-
ging. De organisatie, met een
eigen vakblad, moest de
beroepsgroep – katholieke en

particuliere zusters, protes-
tantse diaconessen, leken- en
wijkverpleegsters – verbinden.
Daar was alle reden toe, want de
ziekenzorg maakte een chaoti-
sche beginperiode door. Er was
in korte tijd grote behoefte ont-
staan aan opgeleide verpleeg-

sters, maar het Witte Kruis en
het Rode Kruis konden de vraag
niet aan. Verpleegstersoplei-
dingen schoten als padden-
stoelen uit de grond. Aan die
wildgroei wilden Reynvaan en De
Bosch Kemper met de oprichting
van de bond een einde maken.

Nederlandsche Bond voor Ziekenverpleging

→ Kinderzaal van het Buitengasthuis, circa
1890. Anna Reynvaan staat links in een
donkere jurk, met een kind op haar arm.  


