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Hans Bergmans

Veel bewoners van Buurt Zeven wonen in 
een huis dat er al een aanzienlijk aantal 
jaren staat. Misschien vragen zij zich af 
hoe oud hun huis is en wie er in de loop 
der tijd zoal gewoond hebben. De moge-
lijkheid om antwoorden op die en andere 
vragen te krijgen is dichtbij voorhanden, 
en wel in het Stadsarchief, het geheugen 
van de stad Amsterdam. 

M
en kan op eigen initiatief te werk gaan 
en de archiefbank induiken, maar 
dat is een verre van  eenvoudige zaak. 

Gelukkig biedt het Stadsarchief hulp in 
de vorm van de Cursus Huizenonderzoek. 
In vijf lessen wordt de geïnteresseerde 
ingewijd in de verschillende bronnen waar 
informatie te vinden is. 
Aangezien het huisnummer het eerste 
aanknopingspunt van het onderzoek 
is, begint de cursus daarmee. Als een 
huis dateert van vóór 1796, toen het 
huisnummersysteem werd ingevoerd, 
moet men om verder terug te gaan, eerst 
omnummeren tot aan het nummer van 
de verponding (onroerendgoedbelasting). 
In 1853 werd een nieuwe nummering in 
combinatie met een burgerwijk ingevoerd. 
In de praktijk bleek dit een verwarrend 
systeem te zijn, zodat in 1875 de huidige 
nummers ervoor in de plaats kwamen. Er 
wordt dus vier keer omgenummerd en 
tijdens de cursus leert u hoe dat in zijn 
werk gaat.
Bewoners zijn, vanaf 1850, te vinden in 
diverse bevolkingsregisters. Over het 
algemeen staan hierin gegevens over 
de hoofdbewoner, gezinsleden en kost- 
gangers. De registratie van huiseigenaren 
begon, in tegenstelling tot die van 
bewoners, al eerder. In 1585 werd een 
nieuwe onroerendgoedbelasting inge-
voerd, de verponding. In Amsterdam 
zijn de registers hiervan, de zogenaamde 
verpondingskohieren, bewaard gebleven 

vanaf ca.1645. Deze vormen een belangrijke 
bron voor huizenonderzoek. Met de  
namen van de huiseigenaren zijn de 
verkoopakten terug te vinden, die vaak 
bijzonderheden over een huis bevatten of 
de huisnaam vermelden.
In 1832 werd het kadaster opgezet, een  
rijksinstelling met het doel grond-
belasting te heffen. Hier vindt men o.a. 
overzichtskaarten, die alle percelen en 
perceelnummers weergeven. De admini- 
stratie van het kadaster verschaft  
informatie over eigenaren en het belastbaar 
inkomen per perceel.
Het Stadsarchief heeft meer dan een mil-
joen stuks beeldmateriaal: plattegronden, 
bouwtekeningen, prenten, tekeningen en 
foto’s, inclusief dia’s en glasplaten. Hierin 
kan men zoeken naar oude foto’s en prenten 
van uw huis. Verder kunnen kaarten en 
atlassen heel nuttig zijn in het onderzoek. 
Het Stadsarchief beschikt over een 
uitgebreide collectie hiervan, beginnende 
met het beroemde vogelvluchtgezicht 

van Cornelis Anthoniszoon uit 1544. (Zie: 
http://beeldbank.amsterdam.nl)

Via de Cursus Huizenonderzoek maakt 
u kennis met de mogelijkheden die 
de archieven u bieden. Men leert de 
vele bronnen kennen waar informatie, 
vaak in gedigitaliseerde vorm, over een 
pand en zijn bewoners ontsloten kan 
worden. Met deze kennis kan men aan 
de slag met het feitelijke onderzoek, dat 
ingewikkeld en tijdrovend kan zijn. Maar 
de behulpzame en terzake kundige staf van 
het informatiecentrum is graag bereid een 
handje te helpen. Succes ermee!

Voor meer informatie: 
www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/cursus-0/

Data: 10 maart – 7 april 2018
Tijdstip: vijf zaterdagmiddagen van 12.15-14.15 uur
Locatie: leslokaal Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32
Kosten: € 75,- voor de gehele cursus, inclusief lesmateriaal
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Ontdek de geschiedenis van uw huis

Het Stadsarchief aan de Vijzelstraat, het geheugen van de stad Amsterdam



Als ik nu een ommetje maak langs grachten, straatjes en 
steegjes met niets dan fraaie, gerestaureerde miljoenenpandjes 
om me heen als zichtbare wapenfeiten van een halve eeuw inzet 
van Stadsherstel en ondernemende burgers, voel ik me apetrots 
en kan ik me de armoe van de eens vervallen achterbuurt met 
krotten en stutten, nauwelijks nog voorstellen. 

W
eliswaar kocht je als ondernemende, woningzoekende 
Amsterdammer vóór de twee oliecrises (Koeweit, kiele 
kiele Koeweit) met een middelmatig loontje een bijzonder 

optrekje met voor- en achterhuis op de Herengracht voor 
zestigduizend gulden en kreeg je van de Boerenleenbank een 
hypotheek van honderdduizend én een luxueus diner als toetje, 
maar dan volgden jaren van intensieve arbeid en kopzorgen om de 
decennialang verwaarloosde, leegstaande etages met weinig geld 
enigszins bewoonbaar te maken.
Dus als ik een rondje maak met niets dan harmonisch voegend 
rijdende- en gedisciplineerd geparkeerde auto’s om me heen tussen 
de bomenrij, weelderig groen in bloembakken en geveltuintjes, 
met ruimte voor terrasjes vol bruisende gezelligheid, schone 
straten met voetgangers en fietsers, herinnert niets me meer 

aan de duistere jaren van de 
verkeerschaos, die tijdens de 
werkuren van maandag tot 
en met vrijdag de grachten 
onbegaanbaar maakte, zo 
bedolven als de stoepen, 
wallenkant en middenweg 
met ronkende, ladende- en 
lossende auto’s waren. Net 
als bij de hondenpoep kon je 
letterlijk óver de monsters 
heenlopen, wat menigmaal 
gebeurde als mijn stoep was 
geblokkeerd en een motorkap 
de enige ontsnapping bleek. 
Bij de haringkar op de brug 
kwamen zelfs regelmatig 
vrachtwagens om een ha-
rinkje te verschalken. Maar 
in de weekenden en vooral  
’s avonds was het er luguber 
stil en donker, een eldorado 
voor zakkenrollers en potlood- 
venters, tot de vlijtige werk-
bijen weer uitzwermden, op 

en neer van kantoor of naaiatelier naar het huisje in het groen.
Natuurlijk, ik ben blij met regulering van het verkeer en al 
het oogstrelend moois, alleen daarachter schrijnt de pijn om de 
hardwerkende bewoner en winkelier: de Mokummer, de ziel 
van de stad, die weggepest wordt van huis en haard, dankzij 
een schimmenleger van scooter rijdende snelle jongens, die als 
schreeuwende halsbandparkieten, het hoofdstedelijk vastgoed 
claimen en bedragen afpersen alsof het losgeld is. Niet alleen 
de huizen maar ook onze openbare ruimte wordt opgeëist en 
uitgebuit door ondermaatse nering en attracties voor ‘invasieve 
exoten’ door wederom enkele onduldbare, gehaaide jongens van 
de vlakte, die met hun winsten de rest van de stad gaan bezoedelen. 

Zit er een foutje in het systeem, denk ik dan en wat doen de 
pratende hoofden in de Stopera om die onethische uitwassen te 
stuiten, de broeihopen te reguleren, op te schonen? Meehuilen met 
de wolven in het bos: ergo vertrekken naar Den Haag.

Na jaren ‘vrije’marktgejubel zijn wij Mokummers weer aan zet om 
onze domeinen terug te eisen en de stad te kuisen. De aankomende 
raadsverkiezing in maart is dé kans.

Heimwee naar Mokum   Marijke Winnubst
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Schone straten met voetgangers en fietsers
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afgelopen maanden wel constant schakelen tussen twee uitersten, 
tussen het microniveau van een bescheiden beeld in de Bergstraat 
en het macroniveau van de internationale kunstmanifestatie in 
Venetië, waar ze met een monumentale installatie het universele 
thema van de relatie tussen mens en natuur aan de orde stelt
Over dat microniveau kan ze in elk geval tevreden zijn. De 
Naaister zit op het moment van ons gesprek ruim een maand in 
de gevel en het is nu al duidelijk dat de opzet om te komen tot 
een  aansprekend beeld geslaagd is. Wie een beetje bekend is met 
de buurt herkent de rode draad van de voorstelling, waarin de 
prostitutie en de vroegere bedrijvigheid in naaiateliers en kleine 
ambachtelijke bedrijven in onze buurt samenkomen. En anders 
is er doorgaans wel een behulpzame omstander die spontaan een 
nadere toelichting geeft, heeft Caroline al gemerkt. Voortkomend 
uit een breed gedragen bewonersinitiatief heeft het beeld immers 
ook vele trotse ‘eigenaren’. 

Wat de argeloze voorbijganger niet meteen zal beseffen, is dat 
in het werk van Caroline ook de materiaalkeuze rechtstreeks 
voortkomt uit de thematiek.  ‘Elk beeld heeft zijn eigen materiaal 
nodig’ is een van haar artistieke credo’s. En daarmee maakt ze 
het zichzelf niet gemakkelijk, want het leidt tot ongebruikelijke 
materialen, die vaak eerst op hun toepasbaarheid moeten worden 
getoetst.  Bij  de Naaister koos ze voor modelleren in purschuim, 

afgegoten in brons. Om het element van de ambachtelijkheid tot 
uiting te brengen, moest in dat brons wel de onaffe, open structuur 
van het purschuim behouden blijven. Dat vereist een speciale, 
risicovolle  techniek bij het gieten. In  Brabant vond ze een kleine 
ambachtelijke gieterij die die uitdagende klus samen met haar 
succesvol heeft geklaard. 
De barokke  installatie die Caroline maakte voor Personal structures, 
een expositie in Palazzo Mora in het kader van de  Biënnale 2017, is 
abstracter en meer complex. Maar aan de hand van de titel The Trees 
Weep upon us, We’ll be Fossils by Then meteen verstaanbaar als oproep 
tot bezinning op onze zorgeloze omgang met de natuur. De 
urgentie van die oproep wordt duidelijk bij nadere beschouwing 
van de objecten die als aan een reusachtige Venetiaanse kroon in de 
ruimte hangen:  een menselijke fossiel en een kopie van de laatste 
hond van Pompeï , omringd door de tranen van de bomen.  Dit 
werk vroeg er duidelijk om in boomhars te worden uitgevoerd. 
Hars is ook gebruikt voor de blokken en flessen die onder de 
installatie liggen, als een soort stad in een verlaten omgeving. 
‘Geen opwekkend beeld’, moet Caroline toegeven, ‘maar wanhoop 
niet’, zegt ze in haar toelichtende catalogustekst ‘er komen na het 
verdwijnen van de mens weer nieuwe vormen van leven, de circle of 
life kan niet doorbroken worden’.    

www.carolinekampfraath.nl
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