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Slachten gebeurde in het negentiende-eeuwse Amsterdam nog
volgens de eeuwenoude praktijk: op straat of bij een slachter thuis

Primeur 1926

Tehuis voor werkende meisjes

stad uit
Veemarktterrein
Met de opening van het
gemeentelijke abattoir in 1887
kwam er een einde aan de overlast die de slachterijen in de
Amsterdamse binnenstad lang
hadden veroorzaakt. In de loop
der jaren werd het abattoirterrein uitgebreid met allerlei
gebouwen en bedrijfjes.
Nieuwe inzichten op het gebied
van techniek en hygiëne, de
slechte staat waarin het
gebouw inmiddels verkeerde
en de concurrentie van particuliere slachthuizen brachten
burgemeester en wethouders
er in 1976 toe een werkgroep in
te stellen die zich over de toekomst van het gemeentelijk
abattoir moest buigen. Die zag
er niet goed uit en in 1985 sloot
het abattoir definitief zijn
deuren.
Vandaag staan alleen het
kantinegebouw, het politiebureau en de woningen van
onder meer de waagmeester
en de marktmeester nog overeind. Het abattoirterrein kreeg
een nieuwe bestemming als
locatie voor sociale huurwoningen en bedrijven.

→ Een geslacht rund
wordt ontleed in het
abattoir op de Veelaan
in Amsterdam-Oost.
De foto werd gemaakt
in 1936.

→ Olympiakade 17-18, in de jaren tachtig. FOTO STADSARCHIEF
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pOlympiakade17-18opendeinoktober1926het
TehuisvoorWerkende
Meisjes.Bedoeldvoor
meisjesvan14tot21jaar,uitproblematischesocialemilieus,diedoorde
rechteruithuiswarengeplaatst.
InitiatiefnemerGerritdeJongh,de
eersteAmsterdamsekinderrechter,
vonddatmeisjesdie‘depechhadden
optegroeieninontwrichtegezinnen’

eentweedekansverdienden.De
Jonghbeoogdeeentussenvormtussenhetgeslotengestichtendevrije
maatschappij.Hetnieuwe,moderne
tehuiswerdgevestigdtussenarbeiderswoningen,ineennieuwbouwblokaandestadsrand.Demeisjes
woondeninhethuisopvrijwillige
basisenmochtennaarbuiten,inoverlegmetdedirectrice.Indezomervan
1978werdhettehuisgesloten.

Amsterdammer 1766

Prooi van hoofdschout Sweers

D

eItaliaanVincenzio
Gaudio,redacteurvande
Amsterdamseeditie
vanhetFranse
wetenschapstijdschrift
Journal des Sçavans,
raakteindezomervan
1766ingroteproblemennahethekelen
vandegodsdienstige
overtuigingenvaneen
aantalWaalsepredikanten.Hijbelanddeineen
celophetstadhuisopde
Dam.Op22oktoberformuleerde
dezwaargereformeerdehoofdschout
IsaacSweersdestrafeis:30jaar

tuchthuis,gevolgddooreeuwigeverbanning– eeneisdiedeschepenen
overnamen.NaachtjaareenzameopsluitinginhetRasphuiswerdGaudio,‘des
verstandsbyster’,overgebrachtnaarhetVerbeterhuisbuitende
Weteringpoort.Daar
stierfhijindezomer
van1796.Sweersstond
bekendalsmeedogenlozevervolgervanjournalistenenboekverkopers.

→ Isaac Sweers op een portret van
Jacob Houbraken. FOTO RIJKSMUSEUM

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?
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regeld dat alleen de regering beslissingen kon
nemenoverinrichtingendiegevaar,schadeof
hinder veroorzaakten voor de openbare orde,
zedelijkheidofvolksgezondheid.Degemeente
mochtdeslachtersdusnietverplichtenineen
centraal abattoir te slachten en kon evenmin
hetslachtenindebinnenstadverbieden.

A

msterdamzitvolverborgenschatten.Werijden,
ﬁetsenoflopenerdagelijkslangs.Maarhoegoed
kennenwedestad?Vorigeweek
zochtenwedegevelsteenDe veijf
garstenbrooden indeBinnen
Dommersstraat,opdehoekmetde
Vinkenstraat,overblijfselvanhet
Vier-Evangelistenhofjedathierooit
stond.WinnaarisPatrickWarren.
Welkeplekmethistoriezoekenwe
dezeweek?Inzendingenvoor
maandag12.00uurnaar:
zoekplaatje@parool.nl.

 ekommerdeomhygiëne,volksgezondheiden
b
morelegevaren.Dezintuigelijkeervaringenvan
devierdeskundigennahunbezoekaanbloedbereid-enbewaarplaatsenwarenblijkbaarvoor
degemeentenietgenoegredenomeenabattoir
te stichten. Volksgezondheid legde als argumentnueenmaalmeergewichtindeschaal.

Zintuigelijke misstanden
Datveranderdein1875metdeHinderwet,die
het Koninklijk Besluit verving. De gemeente
konnulocatiesaanwijzenwaargeslachtmocht
wordenenkonookeenslachtvergunningweigerenalseenbedrijfhinderveroorzaakte.
In 1877 besloot de raad tot de bouw van een
abattoir, zes jaar later startte de bouw in de
Stadsrietlanden, naast de in 1873 gegraven
NieuweVaart,vervandeAmsterdamsebinnenstad.Op4juli1887werdhetabattoirfeestelijk
geopend.
Opvallendisdatdegemeentebijdeaanlegvan
hetabattoirde‘zintuigelijke’misstandeninde
slachterijen amper noemde en zich vooral

Pas met de komst van de
Hinderwet kon de
gemeente een locatie voor
een abattoir aanwijzen
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