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De eerste watertaxi

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1761

Jan Willem Boreel wil seks

R ederij Bergmann intro -
duceerde in 1926 de water-
taxi, waarmee afgelegen
bedrijven en rederijen in

de havens bereikbaar werden. Drie
jaar later nam Bergmann tussen
Damrak en Tolhuis een watertram in
de vaart, met plaats voor vijftig pas-
sagiers. Eind 19de eeuw had Amster-
dam al zijn eigen waterbus, maar de
Tweede Wereldoorlog maakte daar

een einde aan. In de ochtendspits van
26 september 1963 vertrok weer een
busboot vol forensen van de Stadion-
kade naar de Torensluis in het Singel.
Een groep textielhandelaren hoopte
dat de busboot de druk van het spits-
verkeer op de binnenstad zou halen.
In 2011 introduceerde rederij Lovers
nog de amfibische bus Floating
Dutchman, die passagiers vervoerde
tussen Schiphol en Amsterdam.

Jan Willem Boreel stapt dins-
dagmorgen 29 september 1761
in ‘seer beschonken’ staat
een dranklokaal op 
de Spiegelgracht, 

hoek Lijnbaansgracht,
binnen. Daar bespringt
de notabele zowel
dienstmeisje Johanna
Ketelaar als haar hoog-
zwangere werkgeefster
Maria  Tonbrink: “Ik heb
een ding zo groot als een
arm en ik heb in plaatse van
twee wel drie klooten.” 

Destillateur Jan Dirck Bosch gooit
de tierende aanrander op straat. De

volgende dag wordt namens de ‘grote
heer Boreel’ die ook ‘bevriend’ is met

de hoofd officier, 260 gulden
aangeboden als genoegdoe-

ning. Het geld wordt geac-
cepteerd na het tekenen
van een verklaring dat
Boreel alles slechts gek-
scherend had bedoeld.
Hoofd officier Willem
Huygens brengt de zaak

alsnog voor het gerecht,
dat zijn ‘vriend’ veroor-

deelt tot 1000 gulden boete.

Amsterdam zit vol verbor-
gen schatten, we komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?

Vorige week waren we bij het kunst-
werk Pyramide 71 van Jan Goossen,
bij metrostation Gaasperplas. Tot
1986 stond het op het Spui. De pilaren
symboliseren zeilmasten, een verwij-
zing naar de tijd dat het Spui nog een
haven was. Winnaar van het jaar-
abonnement op Ons Amsterdam is
Samir Karim. Welke plek met historie
zoeken we deze week? Inzendingen
voor maandag 12:00 uur naar: 
zoekplaatje@parool.nl  

Op het toneel verschijnt een tengere, bleke man van 27 jaar oud.
Met zijn ‘sensuele lippen, hoge jukbenen en met fluweel

omfloerste ogen’ is hij een betoverende verschijning

→ Proefvaart van Bergmanns watertaxi op het Singel. FOTO STADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Jan Willem Boreel, sche pen en raad
van Amsterdam, 1772. FOTO RIJKSMUSEUM

sommigen hebben er vijf uur wachten in de rij
voor over. Na Amsterdam volgen optredens
door het land. Het ‘rubinisme’ waart door
 Nederland en blijkt aanstekelijk. Al in juli dui-
ken er navolgers op, met artiestennamen als
Morini of Jansini. De Rubini slaat in augustus
de Haagse Hetty aan de haak. De huwelijks -
voltrekking wordt massaal bezocht en brengt
nieuwe feiten aan het licht. Eugène de Rubini
blijkt in werkelijkheid Evren Plachy te heten,
geboren in 1891 in een gehucht even buiten
Brno, Moravië. Hij belandde op jonge leeftijd als
wees in het circus en tijdens de Eerste Wereld-
oorlog diende hij in het Oostenrijks-Hongaarse
leger, waar hij zijn gaven ontdekte. In 1915 werd
hij krijgsgevangen gemaakt door de Russen.

Sumatra
Nu is het 1919 en het geluk lacht hem toe. Hij
heeft grote toekomstplannen: samen met zijn
Hollandse bruid wil hij naar Nederlands-Indië
afreizen. Eind november arriveren ze per boot
in Sumatra, waar De Rubini meteen weer begint
met zijn telepathische voorstellingen. 

Psycholoog Jaap Bos en historicus Friso Hoeneveld,
beiden verbonden aan de Faculteit Sociale Weten-
schappen van de Universiteit van Utrecht, werken
aan een boek over De Rubini. In het september -
nummer van ‘Ons Amsterdam’ staat een uitgebreide
versie van dit artikel: onsamsterdam.nl.

De Rubini zou ‘minieme
spiersignalen’ oppikken,
die hem belangrijke
informatie verschaffen

De een vindt hem hyper -
sensitief, de ander denkt
aan bedrog. Het woord
‘pseudotelepaat’ valt


