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Borri’s ‘oogoperaties’ bleken weinig meer te behelzen
dan het toedienen van een even geheimzinnige als smerige
wonderdrank, met bestandsdelen als dierenmest

Vaer wel 1836

De Beurs van De Keyser

→ Binnenplaats van de Beurs, gezien richting het Rokin. FOTO STADSARCHIEF

D

e vroegste beurshandel
speelde zich af in de open
lucht, eerst in de Warmoesstraat, later op
de Nieuwe Brug. Het stadsbestuur
besefte dat Amsterdam als opkomend wereldhandelscentrum een
beursgebouw nodig had en na een
studiereis naar Londen ontwierp
stadsbouwmeester Hendrick de
Keyser op het Rokin een imposant

gebouw met klokkentoren, dat rustte
op vijf bogen boven de Amstel. De
middelste boog was zo hoog dat schepen er met gestrekte mast onderdoor
konden varen. Die beurs werd in 1613
in gebruik genomen, maar twee eeuwen later begon de boel te verzakken.
In februari 1836 stemde de gemeenteraad in met de sloop en de bouw van
een nieuwe beurs. Die opdracht werd
gegund aan architect J.D. Zocher jr.

Amsterdammer 1951

De beren van Wim Lens

S

amen met zijn drie jonge
Kaukasische beren Murzi,
Teddy en Sissi maakt
Wim Lens (21) begin
februari 1951 in Carré zijn
debuut in de circuspiste.
Het berentrio van Circus Strassburger doet
volgens een verslag in
Het Parool alles wat
men van circusberen
kan verwachten: ‘Fietsje
rijden, tonlopen, handstand maken, hekje springen.’ Wim werd op zijn zestiende
al aangenomen als paardenknecht,
zeer tegen de zin van zijn ouders. ‘Zij

begrepen na een jaar dat Wimpie een
hopeloos geval was en lieten hem.’
Nu zitten ze trots in de zaal. Wim
kan uren over ‘zijn beesten’
vertellen, ‘zoals geen
berenpsychiater hem
zou verbeteren’. Zo kan
de nerveuze Teddy
niet tegen de lucht van
leeuwen, heeft Murzi
onlangs leren ﬁetsen
en is Sissi bezig met
scooterrijlessen.

→ Murzi, Teddy en Sissi konden
fraaie kunstjes, net als deze
Russische collega Gosha. FOTO LIFE

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A
Beladen met geld en juwelen – en in gezelschap
van zijn paarden en tijger – nam hij in december
1666 de benen.

→ Portret van Francesco Borri (1675), een
prent door Pieter van Schuppen, naar een
schilderij van Jürgen Ovens. FOTO RIJKSMUSEUM

Engelenburcht

ontspringen door naar Hamburg te vluchten.
Na enige omzwervingen werd hij onderweg
naar het Ottomaanse Rijk in Moravië gevangengenomen. De Oostenrijkse Habsburgers leverden hem uit aan de paus, op voorwaarde dat hij
niet de doodstraf zou krijgen. In 1672 moest hij
voor de inquisitie zijn ‘ketterse’ leer afzweren.
Hij kreeg levenslang en zat die straf uit in de
Engelenburcht in Rome, waar hij een laboratorium mocht inrichten. In 1695 stierf Francesco
Giuseppe Borri daar een natuurlijke dood.

Zijn schuldeisers schakelden justitie in. In de
krant verscheen zijn signalement. Zijn achtergelaten bezittingen vielen in handen van de
Desolate Boedelkamer, de instelling die faillissementen afhandelde. Daartussen zaten meubelen, goudleerbehang, rariteiten als de hoorn
van een neushoorn en 42 schilderijen, waaronder een groot portret van Borri zelf in een vergulde lijst. De paardenstal was leeg, op ‘een
goede quantiteyt hooij’ na.
De opbrengst uit de bezittingen was volstrekt
onvoldoende om alle schulden te voldoen. Zijn
huisbaas, het personeel en talloze anderen konden ﬂuiten naar hun geld. Borri wist de dans te

Dit een bewerking van een aflevering uit de reeks
‘Markante Amsterdammers’, te lezen in het blad
Ons Amsterdam en via onsamsterdam.nl.

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden of
lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we
de stad? Vorige week zochten we de
muurschildering van de Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij in de Hendrik Jacobszstraat, een van de twaalf
stallen die het paardentaxibedrijf
rond 1900 bezat in de stad.
Winnaar van het jaarabonnement
op Ons Amsterdam is Jan Marinus uit
Zaandam. 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).
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