
vrij 55

Vaer wel 1914

Naatje van de Dam
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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1971

Caransa koopt een luxueus bed

Amper 57 jaar stond Naatje,
alias Juffrouw Eendracht,
op de Dam. Het in 1856
 verrezen monument voor

de Nederlandse Maagd herinnerde
aan de Tiendaagse Veldtocht tegen
de opstandige Belgen, een kwart
eeuw eerder. Naatje werd geplaagd
door de keuze voor een zachte steen-
soort. In de eerste winter vroor haar
neus er deels af, in 1905 viel een arm

naar beneden. De aanleg van de elek-
trische tram vormde een mooie aan-
leiding voor ontmanteling, op 8 april
1914. Het voetstuk werd verkocht 
en Naatje ging naar de tuin van het
Stedelijk Museum. Ze diende later 
als fundering voor de weg naar de
manege van de bereden politie. Vol-
gens museumdirecteur Willem Sand-
berg had hij haar hoofd verstopt in de
tuin, waar nu de Badkuip staat.

Maup Caransa blijkt de
nieuwe eigenaar van het
25.000 gulden kos-
tende slaap -

kamerameublement, dat
Vroom & Dreesmann in
Amstelveen als trek-
pleister bij de opening
van het nieuwe waren-
huis op de meubel -
afdeling heeft gezet.
Het bed is volgens Het
Parool van 3 april 1971 ‘in
alle standen te bewegen met
knoppen die zich in de zijwanden
bevinden’ en voorzien van een tele-
foon, stereoradio, grammofoon -

speler, televisie, diaprojector en een
filmtoestel. Allemaal vanuit bed te

bedienen. Warenhuisdirecteur
R. Vroom wil de naam van

de koper ‘vanwege de pri-
vacy van de klant’ niet
prijsgeven. Een woord-
voerder van Caransa
bevestigt de aankoop,
maar wil niet zeggen 

of de onroerendgoed-
handelaar zelf het bed

zal beslapen of dat het
naar een van zijn hotels gaat.

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?

Vorige week stonden we in de Witten-
straat voor het huis met werkplaats
uit 1893 van het scheepstimmerbe-
drijf van Cornelis Boekel, op nummer
174. Een herinnering aan de tijd dat
het hier vol stond met loodsen en
werkplaatsen. Winnaar van het jaar-
abonnement op Ons Amsterdam is
Bart Velmans. Welke historische plek
zoeken we deze week? Inzendingen
voor maandag 12:00 uur naar:
 zoekplaatje@parool.nl 

Voor wie zich in de Rivierenbuurt altijd heeft 
afgevraagd waar de Niersstraat naar verwijst: 

de Niers is een riviertje in Noord-Limburg

De Dienst der Publieke Werken van de
 gemeente Amsterdam gaf in 1921 een flinke lap
onteigende grond ten noordoosten van het
 Victorieplein in erfpacht uit aan Amstels Bouw-
vereniging, waarin 71 bouwondernemingen
 samenwerkten. Zij bouwden uiteindelijk 1739
kleine en gebrekkige middenstandswoningen
met een huur van elf tot twintig gulden per
week. In 1925 werden de woningen voltooid,
maar zestien bouwparticipanten konden met-
een al hun verplichtingen niet nakomen. Door
aankoop van hun bezit verwierf de Gemeentelij-
ke Woningdienst Amsterdam aanzienlijk bezit
ten zuiden van de Amstelkade en ten noorden
van de huidige Vrijheidslaan en Churchilllaan.

Schuldig landschap
Over de Rivierenbuurt zijn al talrijke boeken
 geschreven, van architectuuroverzichten tot
wandelgidsen. Dat Bert Esselink het aandurft
nog een boek te schrijven, is dapper, vooral om-
dat hij eerlijk opbiecht ‘geen historicus, geen
kunstkenner en geen expert in stadsontwikke-
ling of architectuur’ te zijn. ‘Ook ben ik geen
 socioloog, antropoloog of misdaadjournalist.’ 

Gebruikmakend van alle expertises, archieven
en herinneringen van buurtbewoners heeft hij
een rijkgeschakeerde biografie geschreven van
zijn geliefde woonwijk. Daarbij besteedt hij ook
veel aandacht aan de Duitse bezetting, die van
bepaalde straten en pleinen voor velen een
schuldig landschap heeft gemaakt. 

Ook de bekende bewoners ontbreken niet, van
Anne Frank tot Jan Wolkers. En wie wil weten
waar de naam Niersstraat vandaan komt, kan

→ Naatje in haar gloriedagen, midden op de Dam.  FOTO STADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Beddenbezitter Maup Caransa in
1974. FOTO COR MULDER/ANPterugvallen op het uitgebreide stratenover-

zicht. Opvallend in deze straat zijn de houten
lantaarns aan de  gevels van het woonblok van
architect Gerrit Jan Rutgers. Op Niersstraat 18-
III vonden  Jodenjagers in september 1943 op
een zolder kamertje negen Joodse onderdui-
kers, die vervolgens werden gedeporteerd. 

In de Anne Frankschool, ook in de Niersstraat,
bevindt zich een monument met de namen van
de 158 weggevoerde Joodse leerlingen van deze
in 1933  opgerichte school. En op nummer 50-II
woonde Ajacied Marco van Basten tot zijn trans-
fer naar AC Milan. De voetbalvedette huurde de
woning van Ajaxpenningmeester Lou Bartels,
die als onroerendgoedhandelaar hele straten in
de buurt aan- en verkocht. 

→ De Rivierenbuurt in 1983, gezien vanuit de lucht ter hoogte van de Omval. FOTO STADSARCHIEF

Bert Esselink: 
De Amsterdamse
 Rivierenbuurt,
honderd jaar
schoonheid en
schuld. Boom,
€24,90.


