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Een begijn als Zuster Antonia moest in haar eigen
onderhoud kunnen voorzien. Ze had eigen inkomsten,
betaalde gewoon huur en bekostigde zelf haar habijt

Vaer wel 1994

Het Maupoleum
Begijnen moesten
ongehuwd zijn en een
kapitaal van ten minste
650 gulden storten

→ Het Maupoleum aan de Jodenbreestraat in 1971. FOTO STADSARCHIEF

H

et Maupoleum: het Burgemeester Tellegenhuis
werd al vrij snel na de
oplevering in 1971 zo genoemd. Een verwijzing naar initiatiefnemer Maup Caransa én het oude
grafmonument van Maussollos uit de
4de eeuw voor Christus, oorsprong
van het woord mausoleum. Het Maupoleum in de Jodenbreestraat werd
beschouwd als het lelijkste gebouw

van de stad. Caransa wilde de weggesaneerde textielhandelaren een
nieuw onderkomen bieden, de universiteit huurde de bovenliggende
verdiepingen. Op 25 mei 1994 begonnen de sloopwerkzaamheden van het
uitgewoonde pand. Eerst werd nog
een zak witte verf tegen de gevel gegooid; een sneer naar architect Piet
Zandstra, die vond dat zijn schepping
‘hoogstens een likje verf’ nodig had.

Amsterdammer 1880

Hubrecht toont de telefoon

H

ij zat zeventien jaar in de
Tweede Kamer voor de
Liberale Unie. Maar
Henri François
Rudolf Hubrecht (18441926) was aanvankelijk
leraar scheikunde,
directeur van de Openbare Handelsschool en
bovenal ondernemer.
In de zomer van 1879
ritselde hij in de Verenigde Staten bij een
bezoek aan Alexander Bell,
uitvinder van de telefoon, een
contract als vertegenwoordiger voor
Nederland. De telefoon was twee jaar

eerder al gedemonstreerd in de
gemeenteraad. In mei 1880 konden
de welgestelde leden van Artis
intekenen op de nieuwe vinding. Op 22 mei maakte
Hubrecht de balans op:
er was voldoende
belangstelling. Een
jaar later was het
Amsterdamse telefoonnet van de Nederlandsche Bell TelephoonMaatschappij operationeel, met 49 abonnees.

→ Henri François Rudolf
Hubrecht. FOTO STADSARCHIEF

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?
rondkomen van hun rente. Met de gelofte van
armoede werd het makkelijker, aldus de
moeder-overste, om ze ‘naar behoefte’ te helpen
uit de gezamenlijke kas. Antonia ondertekende
zo te zien met een bibberende hand.

Zware loutering
Er is weinig bekend over de manier waarop Antonia haar leven in het Begijnhof vormgaf. Ze
leidde een devoot leven, zegt het bidprentje dat
na haar overlijden werd gedrukt, ‘haar dagen
verdelend in gebed, aanbidding en goede werken. Met de sterke wil, haar eigen, is zij trouw geweest in gehoorzaamheid, reinheid en stipte armoede.’ Haar laatste jaren waren door ziekte
‘een zware loutering’. De deken van Amsterdam, Jac. van der Hoogte, prees in de uitvaartrede haar inzet voor de missie en de Nederlandse priesters in Frankrijk. Antonia schoot
bezoekers van het Begijnhof aan voor een gift en
bad zo vaak ‘dat ze meende te weten wat God
wilde’. Antonia kreeg haar laatste rustplaats in
het zustergraf op begraafplaats Sint Barbara.
Koen Kleijn is hoofdredacteur van Ons Amsterdam:
onsamsterdam.nl

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week vertoefden we eindelijk
weer eens in Artis, en wel bij de rode
ibissen. De Groote Volière, een rijksmonument, is gebouwd rondom een
charmant buitenhuisje dat Artis bij
de oprichting in 1838 kocht van een
zekere J. Masman. Winnaar van het
jaarabonnement op Ons Amsterdam
is Jasper Naberman. Welke historische plek zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12:00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl

Huisregels voor een
geordende dag
Het leven in het Begijnhof kende een
geordende loop: bezoek aan de mis
om half zes ’s ochtends, daarna werkzaamheden, koffiedrinken, gemeenschappelijk gebed, een paar uur vrije
tijd, enzovoort. Natuurlijk werden de
zusters geacht sober en eenvoudig
te leven. Het huurreglement van 1917
schreef ‘stilzwijgen’ voor tot 12.00 uur
en tussen 16.30 en 18.30 uur.
Er waren nogal wat verboden. Zo
mochten personen van het mannelijk
geslacht niet blijven overnachten.
Evenmin was het toegestaan om
wasgoed buiten te drogen, buiten
bepaalde tijden matten te kloppen
en duiven, kippen, honden en andere
viervoetige dieren te houden. Er was
een uitzondering: één kat, dat mocht.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
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