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Naar Spanje op een degelijke Amsterdamse
stadsfiets: in 1925 was dat een enorm avontuur

Primeur 1980

Vervelende woningmarkt

→ Makelaars
wilden
forenzen ertoe
bewegen een
huis te kopen
in de grachtengordel. FOTO
NATIONAAL
ARCHIEF

D

rie Amsterdamse makelaars staken eind februari
1980 hun gezamenlijke
reclamecampagne.
Ondanks paginagrote advertenties in
de landelijke dagbladen meldt zich
geen enkele koper voor de aangeboden 90 luxe grachtenappartementen,
variërend in prijs van 225.000 tot
575.000 gulden (102.100 en 260.923
euro). De advertenties waarin foren-

zen wordt gewezen op hun dagelijkse
leed in de ﬁle (‘U bent zo’n 5 jaar van
uw leven bezig met het bestuderen
van de bumpersticker van uw medeforenzen’) roepen vooral negatieve
reacties op. Men blijkt juist blij met
een huis buiten de stad. “Het is een
vervelende markt op dit moment,”
aldus makelaar Zwaaf, die ook een
streep zet door zijn nieuwbouwplannen voor 70 appartementen.

Amsterdammer 1885

Commandant duikt op

I

→ Abraham Mossel en Hendrina Schweiger vertrekken vanaf de Dam, 10 augustus 1925.

n de vroege ochtend van zaterdag 28 februari 1885 ziet een
schipper die vanaf de
Houthaven het IJ
opvaart een lijk in het
water drijven. Het blijkt
de al bijna twee maanden vermiste V.C.
Dijckmeester, directeur van de stadsreiniging en brandweercommandant. Dijckmeester
voerde bij de stadsreiniging een centralisatie door
en stak het personeel in uniform.
Hij maakte in zijn zware dubbelfunctie ook vijanden: degradeerde oud-

brandweercommandant Vervoorn
tot baggerbaas en raakte in de clinch
met een sjoemelende vuilnisbeltbaas. Op 8 januari zou
een hoofdambtenaar op
het stadhuis hebben
laten doorschemeren
dat Dijckmeester ontslag wachtte als directeur van de stadsreiniging, wat door de
burgemeester werd ontkend. Die nacht verdween
Dijckmeester spoorloos.

→ V.C. Dijckmeester had zich bij de
gemeente niet populair gemaakt.

FOTO STADSARCHIEF

Zoekplaatje
gen weg ging omdat Hendrina geen kinderen
kon krijgen. Waarschijnlijker is dat Hendrina,
tien jaar jonger dan hij, nog geen enkele behoefte had aan burgerlijke zekerheid. Ze wilde de
aarde rond in de voetsporen van de vroegere wereldwandelaars en liet zich niet van dat voornemen afbrengen.
Met haar jongere zus Lea besloot ze te gaan reizen. Ook zij lieten kaarten drukken, waarop ze
poseerden in Volendamse klederdracht, om onderweg te verkopen. In de tekst stond dat vrouwen net zo moedig waren als mannen en hun
idealen ook op eigen kracht durfden na te jagen.

De zussen lieten kaarten
drukken van zichzelf in
Volendamse klederdracht
om onderweg te verkopen

Een jaar later hadden de twee zussen Istanboel
bereikt. In Nederlandse kranten verschenen
jubelende stukken over de ‘bekoorlijke globetrotters’. Ze trokken veel bekijks, maar Lea hield
het voor gezien en keerde terug naar huis. Hendrina trok verder naar Palestina, dacht er serieus over daar te blijven, maar keerde na een half
jaar terug naar Amsterdam.
Bram was in 1929 getrouwd met Toos Hopper,
een 16 jaar jongere niet-Joodse vrouw, met wie
hij zich als fotograaf in Loenen aan de Vecht vestigde. In 1940 verhuisden ze met hun drie zonen
Frans, Bob en Wim naar Soest. Bram heeft de
jongens niet mogen zien opgroeien, een NSB’er
uit de straat leverde hem uit aan de Duitse autoriteiten. Hij bezweek in maart 1944 aan vlektyfus in een werkkamp in Silezië.
Hendrina werd in 1938 als sanatoriumpatiënt
opgenomen in de Joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch. Van hieruit is zij
met meer dan duizend medebewoners in januari 1943 op de trein gezet naar Auschwitz, waar
haar leven eindigde in de gaskamer.
Dit is een ingekorte bewerking van het oorspronkelijke artikel uit het januari-februarinummer van Ons
Amsterdam: onsamsterdam.nl

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden,
ﬁetsen of lopen er dagelijks langs. Maar hoe goed
kennen we de stad? Vorige week
zochten we het voormalige klooster
van de Congregatie der Arme Zusters
van het Goddelijk Kind, gesticht in
1856 op Lauriergracht 39. Winnaar
van het jaarabonnement op Ons
Amsterdam is Mirjam Mulder. Welke
historische plek zoeken we deze
week? Inzendingen voor maandag
12.00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

