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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1995

‘Gescharrel’ met Wim en Corry

Eind 19de eeuw telde Amster-
dam ruim 4000 werkpaar-
den, die werden ingezet voor
goederentransport en perso-

nenvervoer. Johan Christoph Sinck
(1837-1923) begon in 1852 samen met
zijn vader Gerrit stal houderij Het
Zwarte Paard aan de Schans, de hui-
dige Marnixstraat bij de Korte Rozen-
gracht. Sinck werd vaak te hulp geroe-
pen als er weer eens een paard in de

gracht was beland, wat regel matig
gebeurde. 
Na een mislukte reddingsactie in
1860 bij een te water geraakte
paarden omnibus sleutelde Johan een
toestel in elkaar waarmee tegen beta-
ling paarden uit het water konden
worden gehesen. In 1917 verkocht
Sinck zijn toestel aan de gemeente.
De brandweer heeft het Sincktoestel
nog gebruikt tot in de jaren dertig.

‘Wat een gescharrel
met de nagedach-
tenis van Cor-
ry en

Wim,’ reageert cabaret-
historicus Wim Ibo in
Het Parool van 6
november 1995 op 
het nieuws dat het
beeld van Wim Kan en
Corry Vonk wordt ver-
bannen naar hun voor-
malige woonplaats Kudel-
staart. Volgens het Amster-
damse Fonds voor de Kunst is er
op het heringerichte Leidseplein
geen plaats meer voor het in brons

gegoten cabaretechtpaar.Dat veel
mensen het beeld lelijk vinden, zou

geen rol spelen. Bewoners van
Kudelstaart waarderen juist
de herkenbaarheid, aldus
de lokale wethouder.
Ibo, een van de initia-
tiefnemers van het
beeld, is teleurgesteld.
“Ik vond het altijd heel
plezierig als ik op het
Leidseplein ‘dag Corry,
dag Wim’ kon zeggen.”

Kudelstaart vindt hij niks.

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden of
lopen er dagelijks langs,
maar hoe goed kennen we

de stad? Vorige week stonden we voor
buurthuis De Meevaart in de Bali -
straat, gehuisvest in de voormalige
Pieter Bothaschool, waar tussen 1941
en 1944 een uitgiftelokaal was van de
centrale gaarkeuken. Winnaar van
het jaarabonnement op Ons Amster-
dam is Frank Harmsen uit Doetin-
chem. Welke plek met historie zoe-
ken we deze week? Inzendingen voor
maandag 12.00 uur naar: zoekplaat-
je@parool.nl

In kranten en tijdschriften doken de meest fantastische
lengtematen op, tot aan 2,86 meter toe 

In werkelijkheid was Albert Kramer ‘slechts’ 2,42 meter lang

→ Sinck junior met het model van zijn toestel, 1917. FOTO STADSARCHIEF
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De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Het beeld stond in 1995 nog op 
het Leidseplein. FOTO STADSARCHIEF

In 1958 werd in dat café de Klub van Lange Men-
sen (KLM) opgericht. De belangenvereniging
bestaat nog steeds.
De uitvaart van Robert Wadlow, de langste
mens ter wereld, trok in 1940 duizenden men-
sen. In Nederland kwamen in 1959 honderden
nieuwsgierigen af op de begrafenis van Rigar-
dus Rijnhout, de Reus van Rotterdam. De dood
van Albert Kramer bleef opgemerkt, op een klei-

ne rouwadvertentie in De Telegraaf na. Kramer
overleed in april 1976 in verpleeghuis De Drie
Hoven in Slotervaart. Daar verbleef hij sinds
 juni 1975, nadat beide benen waren geampu-
teerd vanwege vaat- en circulatieproblemen.

Jaco Berveling is wetenschapsjournalist. In het
 novembernummer van ‘Ons Amsterdam’ staat een
langere versie van dit artikel: onsamsterdam.nl


