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De eerste glasbak

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1963

Stiekem achter Aznavour aan

Op het Buikslotermeerplein
neemt D66-wethouder
Gerrit Jan Wolffensperger
op 23 mei 1981 de eerste

glasbak van de stad in gebruik. Am-
sterdam is geen voorloper; drie jaar
eerder is in Den Bosch de allereerste
knalgele glasbak verschenen. De ech-
te eer verdienen de dames Riemens
en Kuiper in Zeist, die in 1972 de eer-
ste glasinzameling opzetten. De 300

Amsterdamse glasbakken worden
wekelijks geleegd door container -
bedrijf Icova. Ter promotie verschijnt
de Glasbakkenkrant, in een oplage
van 300.000 exemplaren. Het kwart-
eeuwfeest van de glasbak is in 2018
groots gevierd, onder meer met mu-
ziek van De Jeugd van Tegenwoordig.
Willy Wartaal: “Als kind wilde ik de
binnenkant van de glasbak zien,
 omdat er zulk tof geluid uitkwam.”

Chansonnier Charles Azna-
vour (39) haalt op 21 mei
1963 de kranten. Met
zijn optreden in

het Concertgebouw, maar
vooral met het aan
boord van zijn vliegtuig
smokkelen van de
twintig jaar jongere
Amsterdamse studen-
te Cox Habbema. De
marechaussee haalt de
latere actrice, theater -
regisseur en schouwburg -
directeur op verzoek van haar
 ouders van boord. “Ik was vrij op -
gevoed, ik deed wat ik wilde. Dat gaf

wel een hoop heisa,” herinnerde ze
zich vijftig jaar na dato in Ons Am-

sterdam. Na te zijn thuis -
gebracht, misleidt ze de

wachtende journalisten
en haar ouders en reist
ze per trein alsnog naar
Parijs. Aznavour, die ze
toevallig had ontmoet
op het Leidseplein,

maakte indruk. “Maar
zijn bandleden waren

knapper. En groter. Char-
les paste onder mijn oksel.”

Amsterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden, fietsen
en lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we

de stad? Afgelopen zaterdag waren
we op het Dorpsplein van het in 1921
door Amsterdam geannexeerde
 Sloten. En we zochten het politie -
bureautje uit 1866, sinds 1980 een
 beschermd gemeentelijk monument.
Winnaar van het jaarabonnement op
Ons Amsterdam is mevrouw Schrie-
ver-Korver. Welke historische plek
zoeken we deze week? Inzendingen
voor maandag 12.00 uur naar: 
zoekplaatje@parool.nl 

‘Snor en bakkebaarden afscheren, haar blonderen 
en nergens meer over praten’

Agent Jaap Knol bij de vrijlating van de 22 Amsterdamse Sinti

Over zijn beweegredenen voor zijn reddingsac-
tie heeft hij nooit in het openbaar gesproken. Hij
verzamelde bij horecazaken verklaringen dat de
opgepakte Amsterdamse zigeuners als muzi-
kanten onmisbaar waren voor het nachtleven. 

Uit het Arrestantenboek van de wachtcom-
mandant Hoofdbureau: ‘Alle opgepakten wor-
den op 20 mei om 8.30 uur heengezonden in
overleg met Obersturmführer Dettmann.’ Er
zijn twee lezingen over hoe het ging. Het ene
verhaal wil dat de families muziek moesten spe-
len aan de telefoon om te bewijzen dat ze echt
muzikanten waren. Volgens de tweede lezing
was de groep zo blij met de vrijlating dat zij
spontaan in een concert uitbarstte op het poli-
tiebureau. 

Op 20 mei 1944 liepen alle 22 Sinti weer naar
buiten. “Snor en bakkebaarden afscheren, haar
blonderen en nergens meer over praten,” zou
Knol nog tegen de mannen hebben gezegd. Zij
waren doelbewust tot de 20ste vastgehouden,
een dag na het transport naar Auschwitz. Alle 22
overleefden de oorlog. Andere Amsterdamse
Sinti zijn wel omgekomen. Drie volwassen
dochters van de familie Steinbach waren op het
moment van de razzia toevallig buiten de stad.
Zij werden daar, met hun kinderen, opgepakt en
via Westerbork naar Auschwitz gestuurd.

→ De knalgele glasbak raakte in de jaren tachtig snel ingeburgerd.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Cox Habbema.  
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Op de film die de Joodse gevan-
gene Rudolf Breslauer, in op-
dracht van kampcommandant
Albert Gemmeker, schiet van
het vertrek van een transport
van Westerbork naar Auschwitz
zit een shot van een meisje met
hoofddoekje dat vanuit een
wagon deur een blik naar buiten
werpt. Lang bleef onduidelijk
wie dat meisje was. Pas in 1994
wist journalist Aad Wagenaar
haar identiteit te achterhalen:
Settela Steinbach, een 9-jarig
Sintimeisje, geboren in het Lim-
burgse dorp Buchten. De trein
bracht Settela met 200 andere
Sinti en Roma naar Auschwitz,
waar ze in 1944 is vermoord.
Morgen wordt in Westerbork
herdacht dat het zigeunertrans-
port 75 jaar geleden vandaar
naar Auschwitz vertrok. 

Settela Steinbach
uit Limburg

Op 14 mei 1944 begonnen
overal in Nederland 
de telexen van de
politiebureaus te ratelen


