
DE PALMSTRAAT

IN DE TWEEDE HELFT VAN DE NEGENTIENDE EEUW

OVER WERKSTERS EN WINKELIERSTERS

PESANDERS EN POLITIEAGENTEN

DOOR

RUUD P.  SIEKERMAN

DE AANLEIDING

In 1872 komt in de Palmstraat op nr. QQ  (in 1876 werd dat nr.50) Joannes Fredrik
Siekerman, mijn overgrootvader wonen. Hij trouwt in november en oefent het barbiers-
bedrijf uit. Vanaf dat moment hangt mijn familiegeschiedenis lange tijd samen met de
Palmstraat. Mijn opa en oma worden in dat pand geboren; mijn moeder woont er in het
begin van deze eeuw ook nog korte tijd met haar ouders.

Het napluizen van deze familiegeschiedenis bracht een aantal gegevens boven water,
die mij stimuleerden om wat uitgebreider onderzoek naar de bewoners en de bebouwing
van de Palmstraat te doen. Benieuwd was ik hoe de straat er in die tijd uitzag en wat voor
winkels er waren. De interesse werd nog versterkt door de vondst van een onbekende
afbeelding van de Palmstraat. Al onderzoekend werd duidelijk dat het uiterlijk van de
straat en de bewoners constant veranderden. Een onderzoek naar de veranderingen in
de gehele negentiende eeuw bleek voor de bebouwing, de aantallen bewoners, de be-
roepssamenstelling van de bewoners en de winkelstand niet goed mogelijk. De gegevens
over de jaren 1800 tot 1850 zijn te versnipperd en te incompleet. Daarom is het onder-
zoek beperkt tot de tweede helft van de negentiende eeuw. Voor deze periode kan het
bevolkingsregister ’ als bron gebruikt worden. Deze registers werden in de loop van
1851 aangelegd. Wijkmeesters en na 1856 buurtcommissarissen hielden de verande-
ringen in deze registers bij. Per adres werden de gegevens van de bewoners opgeschre-
ven. In 1892 stopte deze vorm van aantekening en werd overgegaan op ‘gezinskaarten’,
waarop de gegevens en wijzigingen van de personen in een gezin werden bijgehouden.
De uitgebreide adresgebonden wijze van registratie verviel toen. In zogenaamde wo-
ningboeken werden daarna slechts summiere gegevens van de bewoners van een adres
genoteerd.”

Daarom bezien we vooral de veranderingen tussen 1850 en 1890. Van de huizen
in deze tijd bestaan enkele afbeeldingen van rond 1860 of iets later. Er zijn onder an-
dere wijkplattegronden uit 1850, 1855 en 1875, waarop de bebouwing en/of  bewoning
is aangegeven. Foto’s uit het begin van deze eeuw (ong. 1920) geven ook nog gedeelte-
lijk een indruk van de bebouwing aan het eind van de negentiende eeuw. Maar van de
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negentiende-eeuwse huizen is nu niet veel meer terug te vinden in de Palmstraat. Slechts
een enkel pand heeft de sanering in de jaren 1930 tot 1970 overleefd. Over de mensen
vinden we alleen gegevens in documenten, registers en geschriften en soms uit overleve-
ring.

INLEIDING

De Jordaan en de Jodenbuurt waren in het midden van de negentiende eeuw de wijken
waar de armen oververtegenwoordigd waren. In de Jordaan was ongeveer de helft van
de bevolking arm.’ Maar: ‘uit de onbeschaafde armoede... kon (men) plotseling overgaan
in den netten burgerstand... De Bloemgracht en de Rozengracht waren niet te min voor
handelaars en doktoren... verder had je een armelijke Egelantiersstraat of Laurier-
straat .‘.4. .

Omstreeks 1850 waren grote delen van de Palmstraat niet meer bebouwd. Vooral het
westelijke deel (van Palmdwarsstraat tot Baangracht - nu Lijnbaansgracht) kenmerkte
zich door het ontbreken van bebouwing. Veel van die lege plekken zijn er dan al tientallen
jaren en dateren uit de Franse Tijd of kort daarna. In 1811  zijn zes panden aan de noord-
zijde al een ‘ruïne’.5  En drie jaar later, in 1814, zijn minstens 26 panden in de straat afge-
broken, waaronder deze zes ruïnes.

Het resultaat van de economische achteruitgang in de eerste helft van de negentiende
eeuw is, dat het noordwestelijke deel van de straat in 1852 nog maar dertien bewoonde
panden en drie pakhuizen telt. Redeker Bisdom schreef in 1878, twintig jaar terugkij-
kend: ‘Er werden toen vele open erven gevonden, . de meesten met half vergaane
schuttingen ten deele afgesloten. Meestal dienden zij tot bergplaatsen van afbraak of
iets dergelijks, of wat nog erger was, tot verzamelplaatsen van mest en ander afval. Over
‘t algemeen zagen zij er walgelijk uit’.6

In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw zal dit beeld zich grondig wij-
zigen. De straat wordt volledig dichtgebouwd. De bewoning neemt naar verhouding
nog sterker toe. De huizen worden hoger en voorzien van voor- en achterwoningen. In
deze eeuw, vanaf 1910 zal zich een golf van onbewoonbaarverklaringen over de Jordaan
uitstorten. Het lijkt of de geschiedenis zich dan herhaalt. Na afbraak (sanering) van
rijen huizen, zullen -met grote tussenpozen -de gevelwanden in de Palmstraat weer
met nieuwe gebouwen en woonhuizen opgevuld worden.

DE BEBOUWING

De westzijdevande  Palmstraat  rond r855 De kunstschilder Adrianus Eversen’  vereeuwig-
de het noordwestelijke deel van de Palmstraat (naar het westen gezien) in ongeveer
1860. Eversen woonde van 1853 tot 1889 om de hoek van de Palmstraat op Brouwers-
gracht nr. QQ 29 (nu 169) en kende de situatie dus goed. Een tekening, die hij waarschijn-
lijk ter plaatse gemaakt heeft, is nagenoeg gelijk aan een aquarel.’ De bebouwing is zeer
duidelijk aangegeven en de figuren geven het bewoonde accent.

De afbeelding straalt een rustige atmosfeer uit. Haast dorps. De huisjes zijn laag, een
klapbrug, geen verkeer, geen industrie. Het dorpse karakter wordt nog geaccentueerd
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door de onbebouwde gedeelten afgezet met schuttingen. Het is duidelijk dat Eversen
vooral de pittoreske kant van het leven laat zien. Dat tijdgenoten spreken over mensont-
erende woonomstandigheden, stank en vreselijk vervuilde binnenterreinen met gam-
mele schuttingen, is deels te zien maar niet te ruiken.

Deze noordwestelijke kant van de straat (waarvan een deel is te zien op blz. 144  en 145)
telt in 1850 tot aan de Palmdwarsstraat slechts dertien bewoonde panden. Ongeveer de
helft van de huizen die hier stonden, is als gevolg van leegstand en verwaarlozing in de
loop van vijftig jaar afgebroken.

De brug over de Lijnbaansgracht gaf toegang tot het bolwerk Haarlem waar het Noor-
der- of Palmkerkhof lag (nu nog te herkennen in het eerste Marnixplantsoen) en tot de
lijnbanen, die in de lengte langs de Lijnbaansgracht lagen. Dit kerkhof was in 1688 aan-
gelegd ter vervanging van het kerkhof bij de Noorderkerk.

De korenmolen De Palm, die zo’n 200 jaar op dit bolwerk gestaan heeft en die we
tevergeefs op de afbeelding zoeken, is in 1831 door de bliksem getroffen, afgebrand en
nooit meer herbouwd.9 De muren tussen de bolwerken zijn al in de jaren tien van de ne-
gentiende eeuw afgebroken. Op de wal zijn wandelpaden aangelegd. De straat ligt in een
uithoek van de stad. De dichtstbijzijnde mogelijkheden om buiten de stad te komen zijn
bij het Haarlemmerplein (via de in 1840 in gebruik genomen Willemspoort) en bij de
Zaagmolenpoort (deze lag voor de Gieterstraat tussen de Lindengracht en de Anjeliers-
gracht - nu Westerstraat).  Deze laatste poort werd in 1857 afgebroken.‘”

De Linden-, Goudsbloem-, en Palmgracht zijn nog niet gedempt.

De veranderingen aan de westzijde van de Palmstraat tussen 1855 en 1890 Wat verandert er
hier in de loop van vijftig jaar? Eigenlijk alles! De gedetailleerde cijfers kunt u vinden in
tabel 1, maar globaal gezien komt het op het volgende neer: het huizenaantal is bijna
verdubbeld; de loodsen en pakhuizen zijn nagenoeg verdwenen; het aantal gezinnen is

Tabel I Bebouwing van de Palmstraat in r855en 1890

huizen
kraam (bewoond)
pakhu iz en
loodren
kelderwoningen
gangen en stegen waaraan inpandige huizen
inpandigehuizen
gezinnen

Westzijde Oostzijde Hele straat“C

1855 1890 1855 1890 1855 1890

24 43 4 8 70 72 113
1 1

z 1 11 2 I  1

5 3
12 8t
16 111

57 ‘75 ‘13 192 170 367
2’9 760 541 830 760 1610

* Inclusief de hoekpanden t Wijdegang meegeteld 1 Wijdegang niet meegeteld
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A Eversen,  De Palmstraat gezien naar de Lljnbaansgracht  rond 1860. Aquarel.
pand Lilnbaanrgracht  zz was van 1811 tot na 1890  een tappenj gevestqd.

De brug gaf -toegang tot het kerkhof In het hoek-
Foto Gemeentearchief  Amsterdam

verdrievoudigd en het aantal bewoners is in 1890 bijna drie en een half keer zo hoog als
in 1855!

Op het in 1866 gesloten kerkhof wordt in 1879 een plantsoen aangelegd. De brug
wordt kort na 1880 afgebroken als men de huizen aan de Marnixstraat bouwt op de
plaats van de lijnbanen. Een nieuwe brug komt dan bij de Willemsstraat te liggen. De
huizen, die op de afbeelding te zien zijn, worden afgebroken en vervangen door nieuw-
bouw. Het uitzicht op het plantsoen vanuit de Palmstraat wordt verhinderd door de
massaal oprijzende achterkant van de huizenrij aan de Marnixstraat.

Voor de overzijde (zuidzijde) van de Palmstraat ten westen van de Palmdwarsstraat
geldt het zelfde: in 1855 weinig huizen, veel onbebouwde terreinen. In 1890 echter is
-op het hoekpand Lijnbaansgracht na - ook hier bijna ieder huis vervangen door nieuw-
bouw en zijn de open plekken volgebouwd.

De oostzijde van de Palmtvaat De oostzijde van de Palmstraat is het gedeelte van Palm-
dwarsstraat tot aan de Brouwersgracht. Rond 1880 of eerder heeft Johannes Franciscus
Spöhler I1 een gezicht in de Palmstraat geschilderd, naar het oosten te zien over de
dwarsstraat richting Brouwersgracht. Op de voorgrond een paar huizen aan de noord-
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A Eversen,  De Palmstraat geuren  naar de Brouwersgracht met kruising Palmdwarsstraat rond 1860  Aquarel
Foto Gemeentearchief  Amsterdam

westkant van de straat waartussen onbebouwde stukken afgesloten door schuttingen. Bij
de dwarsstraat kijken we aan tegen het hoekhuis Palmdwarsstraat QQ  184 (na 1876 nr. 9)I’

en aan het eind van de straat op de Brouwersgracht tegen nr.  228 en 226;  l inks  het  pakhuis
de Drie Bonte Kraaijen  en daarnaast een bewoond huis.

Hier heeft de straat minder van de recessie in de eerste helft van de negentiende eeuw
te lijden gehad. Er zijn een paar huizen aan de rechterzijde gesloopt (niet zichtbaar),
maar al rond 1855 heeft architect Hana  (die al eerder voor de Vereeniging ten behoeve
der Arbeidersklasse woningen heeft gebouwd) enkele panden op zo’n lege plek (nrs. 41
t/m  47)  in aanbouw.”

Om de verschillen in bebouwing van de oostelijke helft van de straat in 1855 en 1890 te
zien, kunt u de cijfers in tabel I naslaan. Het komt neer op iets minder grote verschillen
dan aan de westkant van de straat maar toch ook op bijna 50%  meer huizen, 70%  meer
gezinnen en bijna 60% meer mensen.

Voor  de hele Palmstraat  (inclusief de hoekpanden) geldt dat de bevolking met bijna I 12 %
toeneemt. Ter vergelijking: in 1855 telde geheel Amsterdam ongeveer 245  ooo inwo-
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ners I4 en in 1890 ongeveer 435 000,‘~ ofwel een stijging met bijna 80%. Er is sprake van
een enorme verdichting van de bebouwing en van de bewoning. Het aantal huizen neemt
echter alleen met de helft toe. De groei van de bevolking houdt dus geen gelijke tred met
de groei van het aantal woonhuizen.

Dit is ook te zien aan de gedeeltelijke bewoning van het pakhuis op nr. ~~824  (nr. 48),
dat al in de achttiende eeuw een pakhuis is - als zodanig nog in de twintigste eeuw op
foto’s te herkennen -en dat van juli 1874 tot november 1879 en van februari 1882 tot
november 1883 de twee gezinnen van vader J. H. en zoon F.C. de Greuve tot onderkomen
dient. Ze hebben beiden als beroep ‘zaagveiler’. Het gezin van de vader verhuist in 1879
naar de overzijde nr. 63 in de Drie Kaarsengang. Daar overlijdt hij in 1896. Een jongere
zoon staat daar in 1890 vermeld als beeldhouwer.

DE WOONOMSTANDIGIIEDEN

In 1853 wordt de kwaliteit van veel woningen in de Jordaan als volgt omschreven:
‘...vochtige kelders, bekrompen zolders of slechte vertrekken... slecht sluitende deuren,
soms half beglaasde ramen...’ *’ De kwaliteit van het huisraad liet ook te wensen over,
getuige het liedje dat ik omstreeks 1950 door mijn moeder hoorde zingen:
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De Palmstraat JO, 48, 44, 42 enz. Op
nrs. 50  en 44 dreef 1 . E  Siekerman zijn
kapperszaak. In het pakhuis nr. 48 woon-
den rond 1879 en 1882  de families De
Greuve, zagenvqlers  van beroep. Op
nr.42 bad H Kamphurzen  van 1852 tot
1855 een pandjeshuis. C. van den Hetde’s
melkzaak was op nr 40. Foto uit 1920.

Foto Gemeentearchief Amsterdam

In de Palmtraat nummer uijf;
woonde Kikkie met zijn wijf;
zeuen  stoelen zonder matten
en een tafel zonder latten
en een pispot zonder oor,
toen ging Kikkie er vandoor.

Wat de verlichting en de hygiëne betrof was er wel een lichtpuntje. De aanleg van het
gasnet kwam op gang en sinds 12 december 1853 kon men aan de Willemspoort op het
Haarlemmerplein per leiding aangevoerd duinwater voor een cent per emmer kopen.”
Over de kwaliteit van de woningen geeft het bevolkingsregister geen informatie. De
woonomstandigheden kunnen enigszins afgeleid worden uit de als woningen gebruikte
kelders en het aantal gangen met inpandige huizen.
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Detail van de kaart van buurt Q Q in 1850 opgemaakt door buurtcommissaris A.Sloot. Foto Gemeentearchief Amsterdam

Op een wijkkaart uit 1775~’ staan 26 kelderwoningen aangegeven, waarvan drie in
inpandige huizen. In 1855 zijn er nog vijf kelderwoningen in gebruik, waarvan een
niet bewoond. In 1890 is het aantal verminderd tot drie kelderwoningen, waarvan een
samen met het huis in gebruik is bij een kuiper. Of deze kelder bewoond is of als werk-
ruimte gebruikt wordt, is onzeker. Door de afbraak in de eerste helft van de negentiende
eeuw zijn er betrekkelijk weinig kelderwoningen in de tweede helft van de negentien-
de eeuw in de Palmstraat in gebruik geweest.

In 1775 worden er 34 gangen of stegen op de wijkkaart genoemd. Een aantal huizen
stond los van elkaar en had een ‘achterom’. Tussen sommige huizen deelden de eigena-
ren/ bewoners een gang met schuttingen in tweeën.

In 1855 zijn er twaalf gangen of stegen met inpandige huizen. In vijf gevallen had de
gang dan twee namen. Er zijn in 1855 in elf gangen zestien inpandige huizen waarvan er
twaalf bewoond zijn.

De Wijdegang was de twaalfde gang, de grootste en drukstbevolkte gang in de Jordaan.
Er stonden minstens 26 huizen van drie woonlagen. De steeg had een smalle ingang in de
Palmstraat tussen de nrs. 7 en 9 en liep door naar de Willemsstraat. Daar was een bredere
ingang. De Wijdegang is tot in de jaren twintig van deze eeuw bewoond gebleven. Deze
beruchte gang, die ook bekend stond als de Rottige steeg, had zijn bijnaam niet zomaar
- mijn vader, geboren in 1902, durfde daar als jongen niet te komen, want wie daar niet
woonde werd met rotzooi bekogeld en weggejaagd. De Wijdegang wordt meestal geteld
onder de stegen van de Willemsstraat, omdat sinds 1875 alle eraan gelegen panden in die
straat genummerd werden.

In 1890 zijn de aantallen gangen en stegen verder verminderd. Er zijn dan nog zeven
gangen (de Wijdegang niet meegerekend) met elf inpandige huizen, waarvan er negen
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bewoond zijn. Verdwenen zijn aan de even zijde de Pekelharinggang tussen ms. 42 en 46;
aan de oneven kant de Rozenboomsteeg, die van de Palmstraat naar de Willemsstraat
doorliep, ongeveer ter plaatse van nr. 87 (hier waren de huizen al in 1855 bijna allemaal
afgebroken), de Onbekende gang bij nr. 89 en de Dubbeltjesgang bij nr. 97. De volgende
stegen en gangen met inpandige huizen waren in 1890 nog in gebruik:

even zijde de Graadboogs-,  Kompassen- of Passersgang tussen nrs.  18 en 20,
de Oude Vriezengang tussen nrs.  72 en 78,

onevenzijde de Wijdegang tussen nrs.  7 en 9,
de Truffelsgang tussen nrs. 19 en 23,
de Fortuinengang tussen nrs. 23 en 31,
de Bri l lengang tussen nrs .  33 en 39,
de Erasmusgang tussen nrs.  55 en 59,
de Driekaarsengang tussen nrs.  61 en 65.

Op de eerste twee gangen na zijn ze alle gelegen aan de zuidkant van de Palmstraat tussen
Brouwersgracht en Palmdwarsstraat. Hoewel het aantal gangen in de loop van de eeuw
aanmerkelijk verminderde bleven de inpandige woningen een normaal verschijnsel.

Een gang, die nu in 1994 nog te herkennen is, is de Oude Vriezengang, die links van
nr. 72 ligt. Hier ontbreken ook nu nog de inpandige nummers 74 en 76. Nu dit huis nr. 72
zo fraai gerestaureerd is, zou het aanbrengen van deze naam aan de zijgevel een extra
stukje historie terugbrengen. Tussen de huisnummers 54 en 56 is de Hendrijnengang
nog te herkennen en tussen nrs. 62 en 64 de Zwavelstokkengang. Deze twee gangen had-
den geen inpandige huizen. Ook in deze twee gevallen kan door het aanbrengen van de
namen een stukje geschiedenis herleven.

De even zijde van de straat bezit in de gevels van de huizen nrs. 54 en 58 nog meer her-
inneringen aan de negentiende eeuw.

Nr. 54 heeft een steen met de tekst ‘De eerste steen gelegd door J.T.v.d.H.  oud 5 jaar
den 27ste Augustus 1861'. Achter deze initialen verschuilt zich Johanna Theodora van
den Horn, geboren 24 april 1856, een dochter van Joseph van den Horn en Christina
Doornsleger. Joseph wordt omstreeks 1860 de eigenaar van het nieuwe huis nr. 54. Daar-
voor stond er een pakhuis. Hij is timmerman van beroep. In mei 1861 mag zijn dochter de
steen inmetselen. In het volgende jaar is de eerste bewoner de gravenmaker H. van
Raam.19

Een andere eerste steenlegging vinden we op nr. 58. De tekst luidt: ‘De eerste steen
gelegd door D. en J.Reinners  oud 16 en 6 jaar, 21 october 1876’. Dit waren twee van de
kinderen - Dirk en Jan -van sigarenmaker Jan Reinners en zijn vrouw H. Jongbloed die
dit huis lieten bouwen. Dirk is geboren 20 oktober 1860 en Jan 17 december 1869. De
eerste nieuwe bewoners kwamen in februari 1877. Het huis was in juli 1880 helemaal
bewoond.‘”

Over Palmstraat 3 valt mee te delen, dat in documenten van 1689 tot 1797 vermeld
wordt, dat hier ‘Lamuijden’ook gespeld ‘Lamuijen’ in de gevel staat. Het huis is na 1797
in de negentiende eeuw verbouwd en omstreeks 1872 afgebroken en herbouwd. De gevel-
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steen Lamuijden is niet meer in het pand aanwezig. Een gevelsteen met dezelfde naam is
echter aanwezig in het pand Palmgracht 50.”

Het aantal stegen, gangen en kelderwoningen neemt in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw af en daarmee ook het aantal oorzaken van slechte woonomstandigheden.
Van sterk verbeterde woonomstandigheden kunnen we echter nog niet spreken. Het
aantal gezinnen en bewoners verdubbelt van 1855 tot 1890. Er zijn in 1890 meer inwo-
ners per huis. De huizen worden met meer verdiepingen gebouwd en de kamers voor en
achter worden apart verhuurd.

DE BEWONERS

Er zijn nog meer verschillen te constateren. Het aantal kinderen in verhouding tot het
aantal bewoners neemt toe. In 1855 zijn er 259 kinderen van twaalf jaar of jonger, in
1890 621. Dit is een stijging met 240%; het aantal personen tot en met twintig jaar gaat
van 375 naar 829, een stijging van 221%. De stijging van het totaal aantal bewoners be-
draagt 212%. Het percentage vrouwen neemt licht toe: in 1855 is 50,1%  van de bewo-
nersvrouw,in189051,4%.

Het drukst bewoonde pand in 1855 aan de Noordzijde vinden we op nr. QQ (nr. 6)
waar zes gezinnen wonen bestaande uit 27 personen en op nr. QQ 837 (nr. 90) zes gezin-
nen met ‘slechts’ 20 bewoners. Aan de zuidzijde wonen op nr. ~~802 (nr. 9) zes gezinnen
met 23 personen, op nr. ~~800  (nr. 13) vier gezinnen met 24 en op nr. ~~798  (nr. 19) vier
gezinnen met 25 personen.

1890 laat een ander beeld zien. De noordzijde heeft dan huizen op nr. 14 en nr. 26 door
acht gezinnen bewoond met resp. 37 en 43 personen en telt op de nrs. 70,78  en 90 ieder
zeven gezinnen met resp. 26, 21 en 32 personen. Verder nog op drie adressen zes gezin-
nen. De zuidzijde telt op nr. 77 acht gezinnen en 39 bewoners; op de nrs. 79,87,89  en 93
wonen zeven gezinnen met resp. 33,38,30  en 30 bewoners. Verder nog zeven adressen
waarin zes gezinnen wonen.

De vergroting van de huizen en het drukker bewoond worden blijkt duidelijk uit het
bestaan in 1855 van twee panden met totaal 47 personen en in 1890 twee panden met
totaal 80 personen.

Geboorteplaats  van de bewoners Van de 760 bewoners in 1855  zijn er 133 (onder wie 31
kinderen) of 17,~  % niet in Amsterdam geboren en daarvan acht (6 %) buiten Nederland.
Van de 1610 bewoners in 1890 zijn er 257  (onder wie 47 kinderen) of 16% niet in Am-
sterdamgeboren en daarvan acht (3,1%)  buiten Nederland. (Zie tabel 2.)

Het percentage gezinnen, waarin alle leden in Amsterdam geboren zijn, is het zelfde
gebleven. De herkomst uit Friesland nam toe van 4,5%  tot 13,6%. Tellen we daarbij op
de vier personen (1,6  %)  geboren te Sloten (Friesland of Noord-Holland) die onder ‘on-
bekend’ zijn opgenomen, dan wordt dit zelfs 15,2%. De herkomst uit Groningen is ook
drie maal zo hoog en de herkomst uit Overijssel verdubbelt. De herkomst Zuid-Holland
is gehalveerd.
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Palmstraat5r-6o van rechts  naw lmkr  met op nr.54 degevelsteen uit 1861  en op nr.58degevelsteen  uit 1876. Foto uit ~gro
Foto Gemeentearchief Amsterdam
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In 1855  zijn er r7ogezinnen.  Daarvan was
57% (97)  van alle gezinsleden geboren in
Amsterdam. In 3,5% (zes) van de gezin-
nen zijn alleen de inwonende ‘anderen’
(zusters, broers, opa, oma e.d.) niet in Am-
sterdam geboren. In 60% van de gezinnen
zijn dus de vader, de moeder en de kinde-
ren in Amsterdam geboren. In 40% van de
gezinnen zijn er een of meer gezinsleden,
die niet in Amsterdam geboren zijn. In
1890 zijn er 367 gezinnen. In 60,5% (222)
zijn alle gezinsleden in Amsterdam gebo-
ren. In 2,5 % (negen) van de gezinnen zijn
er inwonende ‘anderen’ en in 5 van deze
gezinnen ook kinderen, die niet in Am-
sterdam geboren zijn.

Het gemiddelde beeld in de Palmstraat
komt overeen met de uitkomsten in Am-
sterdam.” In 1890 wordt door een
scheepsoptuiger gemeld, dat veel haven-
arbeiders onder anderen afkomstig zijn
uit Friesland en Groningen.”

Tabel 2 Geboorteplaats van personen naar
provincielland  “gegroepeerd

1855 1 8 9 0

aantal % aantal %

N o o r d - H o l l a n d
Zuid -Ho l l and
G e l d e r l a n d
Utrecht
Overijssel
Friesland
Drente
Zeeland
Noord-Brabant
Groningen
L i m b u r g

Duitsland
België
Italië
Suriname
onbekend

44 33>0 74 28,8
30 22,6 28 10,9
16 I2,O 20 718

9>0
i 6,o

26 IO,I
24 9>3

6 415 35 1386
4 3ao 5 la9
3 =,3 7 217
3 293 7 =>7
2 ‘>5 ‘3 51’
0 070 3 I,I

5 3>8 7 =>7
2 ‘>5 0 O,O
1 0,s 0 o,o
0 O,O I 084
0 090 7 =>7

* De hedendaagsegrenzen zijn aangehouden

Wat is het vorige adres van de bewoners ? Voor het vorige adres van de bewoners beschik-
ken we in 1855 over gebrekkige gegevens. Toen men begon met de inschrijving in het be-
volkingsregister (1851) is er in veel gevallen geen melding gemaakt van de vorige woon- of
verblijfplaats. In iets minder dan de helft is niets aangegeven. De andere percentages
zijn: 10%  (17) komt uit de Palmstraat, 20% (34)  komt uit buurt QQ,  de noordpunt van de
JordaanZ en 20% (33)  komt verder uit Amsterdam. In één geval is er sprake van een
woonplaats buiten Amsterdam (Middelburg) en van 50% is het niet aangegeven.

In 1890 komt 28,3%  (104) uit de Palmstraat, 17,2%  (63)  komt uit buurt QQ,  51,8%  (190)
komt uit de rest van Amsterdam, 1,9%  (7) komt van buiten Amsterdam en van 0,8%  (3)  is
het vorige adres onbekend.

Daar de gegevens uit 1855 slechts de helft van de bewoners betreffen kunnen deze niet
goed vergeleken worden met die uit  1890. Wanneer de gegevens uit  1855 voor alle bewo-
ners zouden gelden dan is de gehechtheid aan de buurt afgenomen. In 1855 komt 60%
uit de Palmstraat of de buurt QQ  tegenover 45,5%  in 1890. Over de gehechtheid aan de
buurt kunnen we ook iets te weten komen als we de plaats van de nieuwe woning onder-
zoeken.

Gehechthe id  aan de  e igen buurt Hoe honkvast zijn die Palmstraters in de tweede helft
van de negentiende eeuw? Het verhaal gaat dat de Jordaners erg gehecht zijn aan hun
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buurt en niet veel buiten de buurt verhuisden. Is dat ook zo? Gezinnen verhuizen na-
tuurlijk  niet iedere keer met zijn allen tegelijk. Tussentijds vertrekken er kinderen uit
huis door huwelijk of een betrekking met kost en inwoning (dienstboden en leerjongens
bijvoorbeeld); inwonenden overlijden; zieke familieleden komen tijdelijk inwonen, en-
zovoort. Verzorging en opvang van behoeftige familieleden kwam veel voor. Er is alleen
gekeken naar de persoon in het gezin, die het langst op het adres blijft wonen. Waar gaat
die naar toe? Hebben zij hun nieuwe onderkomen in de Palmstraat of Palmdwarsstraat of
om de hoek op de Brouwers- of Lijnbaansgracht gevonden; zijn zij in de buurt QQ  geble-
ven; zijn zij verderweg getrokken of zijn ze in de Palmstraat overleden?

In 1855 vond 33% (56) van de totaal 170 gezinnen een nieuwe woning in de Palmstraat
en directe omgeving; 17% (29) ging weg maar bleef wel in de buurt QQ;  35% (60) zocht
het verderop in Amsterdam; voor 6% (10)  kwam door overlijden een eind aan de bewo-
ning en voor 7% (12) is het niet bekend waar ze naar toe vertrokken. Ruim 50% bleef dus
in buurt QQ.  Bedenk daarbij wel, dat er in 1855 nog geen uitbreiding van de bebouwing
buiten de Singelgracht had plaatsgevonden, Staatsliedenbuurt en Spaarndammerbuurt
bestonden nog niet. Voor een nieuw huis is men vrijwel geheel aangewezen op de oude
stad binnen de Lijnbaansgracht.

In 1890 is de situatie als volgt. Als er verhuisd wordt blijkt 28,3%  (104) weer voor een
woning in de Palmstraat te kiezen; 19,6%  (72) blijft in de buurt QQ  wonen; 45,8%  (168)
vertrekt naar een woning buiten de buurt maar blijft in Amsterdam; 2,2%  (8) overlijdt;
van 0,8%  (3) is het nieuwe adres niet  bekend en 3,3%  (12) vertrekt  ui t  Amsterdam.

Tussen de noordkant en de zuidkant van de straat is echter een groot verschil te con-
stateren. Het aantal gezinnen is aan beide zijden bijna gelijk: noord 188, zuid 179, maar
van de noordkant kiest 34,6 % een nieuwe woning in de straat, van de zuidkant slechts
2 I ,8  %. Ook de keuze voor de buurt Q Q is kleiner: noordkant 22,3  % en zuidkant 16,8  %.
De keuze voor een woning elders in Amsterdam door de bewoners van de zuidkant van de
straat is dan ook hoger, 52,5  % tegen 39,4%.  In 1855 zijn dergelijke verschillen niet in die
mate te constateren.

Zou dat met de lichtval te maken hebben? De noordzijde is namelijk de zonnige kant
van de straat. In tegenstelling daarmee lijkt, dat het aantal korte bewoningen aan de
noordkant (0-3  jaar) veel groter is dan aan de zuidkant (41,5%  tegen 32,4%) en dat de
zuidkant een groter aantal zeer langdurig wonenden kent (17,3% blijft 19 jaar en langer
aan de zuidkant wonen tegen 5,3  % aan de noordkant).

Vergeleken met 1855 kiezen in 1890 minder gezinnen voor een nieuwe woning in de
Palmstraat (28,3%  tegen 33%). Globaal geteld blijft ongeveer 30% in dezelfde straat of
directe omgeving (om de hoek) wonen. Voor beide jaren geldt dat er ook binnen hetzelf-
de huis verhuisd wordt. Iets meer gezinnen, vergeleken met 1855, vertrekken naar een
huis in de buurt die tot 1876 met QQ  aangeduid werd (19,6%  tegen 17%). Maar bij elkaar
blijft nog steeds 48% in deze buurt tegen 51% in 1855. Vee1  meer gezinnen, 45,8%  tegen
35%, zocht een woning elders in Amsterdam. In minder gevallen eindigde de bewoning
door overlijden, 2,2  % tegen 6 % en nieuw is het vertrek buiten de gemeentegrenzen in
1890 (3,3%).
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De cijfers in 1855 kunnen enigszins beïnvloed worden omdat van 7 % niets bekend is
terwijl in 1890 dat nog geen I % is.

In 1890 is de uitbreiding van Amsterdam in volle gang. Er wordt druk gebouwd bui-
ten de Singelgracht in de Staatsliedenbuurt, de Spaarndammerbuurt en in de Pijp. De
keuze van een nieuw huis dicht bij de oude buurt wordt daardoor sterk vergroot. Toch
blijft ook in 1890 een zeer groot deel trouw aan de buurt, bijna de helft.

Een voorbeeld uit mijn eigen familie wil ik daarvan geven. Joannes Fredrik Sieker-
man start in 1872 met zijn barbiersbedrijf en trouwt kort daarna. Hij woont op nr.50
vlak bij de Palmdwarsstraat. Het is een oud huis met een verdieping en een zolder, in de
achttiende eeuw op wijkkaarten te herkennen als woonhuis met pakkelder. Op foto’s uit
het begin van deze eeuw is te zien, dat de begane grond niet het veel in Amsterdam voor-
komende hoge voorhuis heeft maar nogal laag is.

De zaken gaan blijkbaar goed want nr. 50 wordt in 1880 gekocht. Er is steeds een in-
wonende knecht en de verdieping wordt evenals de zolder apart verhuurd. In 1886 wor-
den de huizen nrs. 44 en 46 afgebroken (nr. 44 is een inpandig huis in de Pekelharinggang)
en op die plaats wordt een nieuw huis gebouwd. Een winkelhuis met een-kamerwoning
en twee verdiepingen met voor- en achterwoningen plus een zolder. De woning heeft
ongetwijfeld grotere winkel- en woonruimte. Het gezin verhuist in mei 1887 daarnaar
toe. In het nieuwe pand komen op een van de twee verdiepingen familieleden van Joan-
nes wonen: twee tantes met hun kinderen en een oom (zusters en broers van zijn va-
der). De twee tantes overlijden in 1893 en 1895. In 1896 verhuist Joannes met gezin en
zaak weer terug naar nr. 50. Waarom dat gebeurt is niet duidelijk. Onverwachts overlijdt
Joannes later in dat jaar op 5o-jarige leeftijd. Zijn weduwe Zusanna  Steelink zet de zaak
met haar zoon en met knechten voort.

In 1899 trouwt haar zoon en begint een barbierszaak in de Goudsbloemstraat 123.

Zusanna  Steelink wordt in 1906 erg ziek en haar inmiddels getrouwde dochter komt met
haar gezin bij haar in wonen. Zusanna overlijdt in 1907,76  jaar oud. Haar dochter en
echtgenoot en hun twee dochters verhuizen in 1909 naar het centrum. Haar man begint
daar een tapperijlcafé.  Het huis in de Palmstraat blijft tot in de jaren twintig hun eigen-
dom en wordt dan, een jaar voor de sloop in 1929/30,  verkocht. De kinderen van de tantes
blijven ook na hun verhuizing uit nr. 44 trouw aan buurt Q Q. Zij zijn linnen- en kostuum-
naaisters en hebben tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw hun bedrijf op Linden-
gracht  27.

Dit is slechts een voorbeeld van één familie, die lang in dezelfde buurt blijft wonen.
Deze familie Siekerman verhuist niet dikwijls. Uiteindelijk verhuizen Joannes en Zu-
sanna van 1872 tot 1906 maar twee keer. In mijn familie waren ook mensen die heel vaak
verhuisden en dan toch in dezelfde buurt bleven wonen. Mijn oma, de vrouw van boven-
genoemde zoon van Zusanna,  verhuisde twintig keer voor haar trouwen en daarna nog
zes keer. Slechts een paar jaar woonde ze in de Staatsliedenbuurt. In haar ruim 8o-jarige
leven woonde ze zo’n zeventig jaar in de buurt begrensd door Brouwersgracht, Marnix-
straat en Goudsbloemstraat. Eigenlijk heeft ze nauwelijks buiten de buurt QQ gewoond.
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De duur  van de bewoning In veel gevallen is in 1855 geen aantekening gemaakt van de
aanvangstijd van de bewoning. Er is van uitgegaan dat, wanneer niets aangetekend is,
de gezinnen of de eerste familieleden op I januari 1852 op het adres woonden. De eerste
data van verhuizingen uit de Palmstraat, die aangetroffen zijn, vallen in de maanden
maart en april 1851. In onze cijfers (zie tabeI  3) zijn verhuizingen binnen één pand ook als
verhuizing geteld.

Het aantal woonjaren wordt rond I januari 1855 deels beperkt door de sloop van oude
panden. Rond 1855 ‘werd (er) meer gesloopt dan gebouwd’.‘5  De aanvang van de bewo-
ning rond 1890 wordt soms bepaald door het moment waarop een nieuw huis betrokken
kan worden. Een voorbeeld daarvan is: een pand in de Rozeboomsteeg, geamoveerd in
I 852 - op de plaats van deze steeg werden woningen van de Vereeniging ten behoeve der
Arbeidersklasse in 1867 gebouwd. De oorspronkelijke bewoners keerden zelden terug in
de nieuwe huizen.

Er zijn opvallende verschillen tussen 1855 en 1890 op te merken. De bewoning in 1855
is over het algemeen van korter duur dan in 1890. Meer dan de helft (52,4%) is binnen
vijf jaar verhuisd en 84,2  % binnen tien jaar. In 1890 zijn deze percentages resp. 49,3 %
en 72,4%. Maar opvallend is het grote aantal dat rond 1890 al verhuisd is binnen drie
jaar (37,I  %).

Daarentegen is er ook een groot percentage dat rond I januari 1890 zeer lang in de
straat woont. Ruim 28% woont er langer dan tien jaar. Dit is in 1855 maar 14,4%.  In
1890 woont zelfs 9,7  %  langer dan twintig jaar in de straat, let wel, op het zelfde adres.

In 1855 is dat 7,2%. Daarvan zijn twee gezinnen meer dan 37 jaar op het zelfde adres
woonachtig. Op nr. ~~804  (nr. 3) wonen al van vóór I januari 1852 koorndrager J.R.Kar-
does en zijn vrouw R.Takes. Hij overlijdt in 1859 en zijn vrouw in 1862, maar hun twee

Tabel 3 Bewoningrduur  van de woningen
rond I januari 1 8 5 5 e n  1 8 9 0

zoons, waarvan er een korenwacht wordt,
wonen hier tot in 1889. De een overlijdt
dan en de ander verhuist naar elders in
Amsterdam.

Aantal 1855 1890
jaren (in %) (in %)

o- 2 3016 37,’
3- 4 21,8 IZ,Z
5. 9 3128 23,’

ro-14 4>8 IO,4
‘5-19 2,4 8,~
20.24 3~3 3>6
25-29 112 2,o
30-34 I,Z 0,6
3 5 - 3 9 122 =a9
40-44 010 0,3
45-49 o,o 010
50-54 o,o 0,3

Op nr. QQ 766 (nr. 89) woont S.Matter-
num. Zij is werkster en ongehuwd. Ze
woont op deze plek samen met C. Drewes,
een naaister. Als deze laatste in 1857
trouwt met de heer Geresdorf, komt deze
hier ook wonen. Twee kinderen worden
hier  geboren.  Mevrouw Matternum
woont hier met mevrouw Drewes van vóór
I januari 1852  tot haar overlijden in 1889.
De familie Geresdorf-Drewes woont daar
tot maart 1893. Een aaneensluitende be-
woning van minstens  51 jaar!

Het opmerkelijkste gezin rond het jaar
189ois dat van de melkslijter C.v.d.Heide
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op nr. 42, die hier in augustus I868 vanuit Sloten komt wonen. Hij is dan ‘veehouder’,
trouwt in 1874 te Sloten met C. Salentin, wordt melkslijter en vertrekt met zijn vrouw in
oktober 1922 naar Palmstraat 54. Ruim 54 jaar heeft hij op nr. 42 zijn melkslijterij gedre-
v e n .

G. J. Baars en zijn vrouw A.F. van Opzeeland, opzichter van de Gebouwen van de Ver-
eeniging ten behoeve der Arbeidersklasse op nr.  91, zijn ook geen eendagsvliegen. Ze wo-
nen hier van mei 1866 tot na februari 1908, bijna 42 jaar.

Meneer en mevrouw Peters-Bos hebben een manufacturenzaak op nr. 71 waar later
nr.69 bijgetrokken wordt. Zij komen uit de Rozenstraat in januari 1877 en verhui-
zen in 1907 van één naar twee hoog. Daar wonen ze tot januari 1916. Over een honkvaste
Palmstraters gesproken!

Gezinssamenstelling Om een indruk te krijgen hoeveel gezinnen zuigelingen hadden,
zijn de gezinnen geteld waar kinderen onder één jaar voorkwamen. Dat waren er in 1855
33 (19,4%)  en in 1890 71(19,4%).  Geen verandering dus tussen 1855 en 1890.

In 1855 is 47% van de gezinnen groter dan vier personen en in meer dan 17,5%  be-
stond het gezin uit zeven of meer personen. In deze cijfers (zie tabel 4) zijn de inwonen-
de personen meegerekend (bijvoorbeeld grootvader of -moeder of inwonende broers of
zusters van de echtgenoten). Het uitsplitsen van de ‘inwonenden-niet-kinderen’ is niet
goed mogelijk, omdat niet altijd de relatie tussen personen en het ‘hoofd’ staat aangege-
ven. Het gemiddelde gezin in de Palmstraat bestond op I januari 1855 uit 4,47 personen.

In 1890 is 46,1%  van de gezinnen groter dan vier personen en in 16,4%  bestond het
gezin uit zeven of meer personen. Vergeleken met 1855 neemt het percentage grote gezin-
nen in 1890 iets af, het aantal kleinere gezinnen iets toe. Het gemiddelde gezin bestond
in 1890 uit 4,53  personen, iets meer danin
1855. Dit lijkt in tegenspraak met het afne-
mende aantal grotere gezinnen. Dat toch
het gemiddelde gezin in 1890 iets groter is
dan in 1855 komt voor rekening van de ge-
zinnen met 5 kinderen die in 1855 bijna
15 % van de bevolking vertegenwoordigen
en in 1890 bijna 20%. Ook de gezinnen
met drie kinderen zijn in 1890 sterker ver-
tegenwoordigd.

Tabel 4 Gezinsgrootte  rond I januari 1855
en 1890

Aantal
personen

Per
gezin

1855  1890

aantal i n aantal
gez. % gez.

i n
%

We laten enkele grote gezinnen de revue
passeren.

Eén van de grootste gezinnen in 1855
was de familie Kesseler-Nickel op nr. QQ
8orhs  (nr. 11). Vader was zeeman. Er wa-
ren vier kinderen in huis en ook nog drie
kostgangers .

Dan was er de familie Castignola-Raat-
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sing op nr. ~~781hs  (nr.61). Vader Castignola, in Italië geboren, is orgelspeler (bij de
volkstelling van 1869 ‘muzijkant’). Ze hebben zeven kinderen (na 1855 krijgen ze er nog
twee). Drie van hun kinderen overlijden echter op jonge leeftijd.

Ook de ‘dienaar van politie’ A. ten Broek en zijn vrouw J.Bunsen op nr. QQ769hs
(nr. 85) hebben zeven kinderen. Ze verhuizen in 1858 naar de overzijde (de noordkant)
van de straat .

De familie Geerlings-van Dieren met zeven kinderen, waarvan de vader sjouwer  is,
woont op nr. QQ 768 (nr. 83) naast de politieagent.

Molenmaker A. de Kok en zijn echtgenote P.v.d.Sluis  wonen bij de hoek van de
Brouwersgracht op nr. ~~810  (nr. 10). Zij hebben zeven kinderen en er komt in 1855 nog
een achtste bij. Een zoon van 17 jaar is eveneens molenmaker.

Op nr. ~~816 (nr. 32) wonen koorndrager P.Hansen  en zijn vrouw L.Weijler. Zij krij-
gen negen kinderen. Er zijn vóór I januari 1855 al twee kinderen overleden. In maart
1855 verhuizen ze naar een ander adres in de Palmstraat.

Daarnaast op nr. 817(nr. 34) wonen twee weduwen, M.v.d.Vliet  en C. den Dekker, bei-
den in Haarlem geboren. Bij hen in huis woont scheepstimmerman Uitendaal en zijn ge-
zin. Dit gezin bestaat uit man, vrouw en vijf kinderen. In totaal wonen er negen mensen.

In 1890 waren de twee grootste gezinnen die met tien en twaalf gezinsleden. In het gezin
van de familie Blaauw-Middendorp op nr. 84 boven zijn er tien. De vader is werkman van
beroep. Er zijn acht kinderen en in 1891 komt er nog een bij.

, Het gezin van ketelmaker J.Herfst woont op nr. r5hs. Op I januari 1890 hebben ze
negen kinderen. De broer van mevr. Herfst-Jesterhout woont bij hen in. Een van hun
kinderen overlijdt in mei 1891, maar in die zelfde maand wordt een tiende kind, een
dochter, geboren.

Tabel 5 Sterfgevallen in de gezinnen gedu-
rendede  bewoningduur  rond 1855 en 1890

Aantal
sterfgevallen

I
2

3
4
5
6
7

Aantal gezinnen

1855 1890

48 89
18 28

73 ‘5
6 6
I 1
2 2
0 1

88 142

Niet alleen geboorte, ook de dood speelde
een grote rol in het leven binnen de gezin-
nen. Dat de kindersterfte hoog was mag
bekend worden verondersteld en het
blijkt ook wel uit de voorbeelden. De ge-
middelde leeftijd lag een stuk lager dan
nu. Een compleet beeld van de sterfgeval-
len binnen een gezin in 1855 is niet te ver-
krijgen, omdat lang niet alle gezinnen het
hele jaar op hetzelfde adres bleven wonen.
Het was wel mogelijk in het bevolkings-
register na te gaan, of zi.ch  in de periode,
dat een gezin op een adres woonde, een
sterfgeval binnen dat gezin voordeed.
Deze sterfgevallen strekken zich dus uit
over een reeks van jaren en we kunnen dan
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ook zien of er binnen de gezinnen sprake was van meer dan een sterfgeval (zie tabel 5).
In totaal hadden, rond 1855 binnen de periode dat ze hier op het zelfde adres woon-

den, 88 gezinnen met een sterfgeval in het gezin te maken, bijna 52 % van de gezinnen.
In 1890 142 gezinnen (38,7%). Dit cijfer kan beïnvloed zijn, doordat van de gezinnen,
die na 1897 op het adres bleven wonen, de gegevens niet meer verder gaan in het bevol-
kingsregister maar in woningboeken.

Uit de woningboeken blijkt meestal niet duidelijk of er gezinsleden verhuizen of over-
lijden, Slechts wanneer er na 1897 sprake is van een weduwe of weduwnaar is zeker dat de
echtgeno( overleden is. Van andere gezinsleden is dat niet aangetekend. We kunnen
dan ook aannemen dat de cijfers voor 1890 in werkelijkheid hoger liggen,

Dat geldt ook voor de cijfers van 1855. Deze zijn geflatteerd, omdat daar de gegevens
van geboorte en overlijden pas aangetekend werden vanaf de start van aantekening in
het bevolkingsregister. Over de periode voor 1851 worden we niet ingelicht. De cijfers
van 1855  zullen dus in werkelijkheid ook hoger geweest zijn.

De gezinnen met  het  hoogste  aantal  s ter fgeval len vond 1855 Er waren twee gezinnen met
zes sterfgevallen. Het ene is dat van koorndrager T. M. Kardoes en zijn vrouw J. Mulder.
Zij wonen op nr. Q~8oj (nr. 5) van voor april 1854 tot december 1857,  Dus vader en moe-
der in ieder geval 3,5  jaar. Er zijn zeven kinderen. Twee daarvan overlijden in april 1854.
Vader overlijdt twee maanden later in juni 1854. Een kind overleed in 1853 en de jongste
in 1855. Daarna overlijdt moeder in december 1857.  Van de drie kinderen die dan nog
leven -een van twintig, een van elf en een van zes -verhuizen de twee jongsten. De oud-
ste zoon blijft hier wonen tot april 1861. Daarna gaat hij bij een oom wonen.

Het andere gezin is de familie T.Koot-Sasse. Vader is metselaar. Zij wonen op
nr. QQ~OO  (nr. 13). Zij wonen hier van oktober 1853 tot juli 1887. Dus ruim 34 jaar. Er zijn
negen kinderen. Vier van hen overlijden in 1856,1859,1860  en 1862, respectievelijk zes
maanden, twee jaar, zes maanden en een jaar oud. De vader overlijdt in 1875 op 51 -jarige
leeftijd. Als de moeder in 1887 op bq-jarige leeftijd overlijdt, zijn de andere kinderen al
het huis uit en komt er een eind aan de bewoning van dit adres door dit gezin.

De gezinnen met het hoogste aantal sterfgevallen rond 1890 Een gezin waarin zeven sterf-
gevallen voorkwamen, was dat van de familie Smits-de Wit op nr. 84. De vader is werk-
man. Ze wonen hier van juli 1875 tot augustus 1909, dus ruim 34 jaar. Mevr. Smits-de Wit
kreeg van 1871 tot 1887 elf kinderen van wie er zes overleden direct of kort na de geboor-
te, een kindje overleed toen het twee jaar was.

Een gezin met zes sterfgevallen was dat van schoenmaker G.Dietrich en zijn vrouw
M.Elmers. Zij wonen op nr.47hs  van november 1874 tot januari 1906, ruim 31 jaar.
Mevr. Dietrich-Elmers kreeg twaalf kinderen. Eén overleed, elf maanden oud in 1879;
twee overleden in december 1883, negen en acht jaar oud; één overleed een maand later,
zeven jaar oud; en twee overleden in 1889, twee en een jaar oud.

Bij de familie N. Schipper-Feders was de vader metselaar en werd later winkelier, Ze
wonen op nr. 79hs van september 1880 tot oktober 1894, ruim veertien jaar. In die tijd
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Tabel 6 Leeftijd bewoners per I januari
1855 en 1890

Leefrijd 1855
bewo-
ners aantal in %

1890

aantal in %

1-10  228 30,o 5 3 6 33>3
11-20 144 Ia,9 291 18,I
21-30 106 ‘3>9 236 I4>7
31-40 “ 5 15,’ 2 0 6 12,s
4X-50 84 II,I ‘ 5 3 9>5
51-60 48 6>3 90 5>6
61-70 28 3>7 70 424
71-80 7 099 25 IA
81-85 0 O,O 3 0,2

Tabel 7 Geloofsrichting  van de gezinnen

perr  januari 1855 en 1890

GdOOfS-  1855
rich-
ting aantal

NH 98
RK 25
El.  6
HEI. 3
GG 0
Rem. 0
DG 0
OK 0
gemengd 38

1 8 9 0

in % aantal in %

57>6 181 4913
14>7 5 6 ‘5>3

3a5 11 2>9
13 4 I,I
O,O 18 4>9
o,o 3 03
o,o 3 0,s
O,O 1 013

22,4 90 24,5

N H Nederlands Hervormd
RK Rooms-Katholiek
EI. Evangelisch Luthers
H E L Hersteld Evangelisch Luthers
GG Gereformeerd
Rem. Remonstrants
DG Doopsgezind
O K Oud-Katholiek

werden er tien kinderen geboren. Zes
overleden. Een werd drie jaar, een werd
een jaar en de andere vier overleden voor-
dat ze acht maanden oud waren.

Ook in het gezin van kuiper G.Balsing
op nr. 17 twee hoog voor, waren de vijf
overledenen kinderen in de leeftijd van
tien, vier en één jaar, zes en acht maanden.
Zij woonden ruim zestien jaar op dit adres.

Leeftijden Tabel 6 toont dat er tussen
1855 en 1890 geen grote verschillen zijn.
Het percentage o t/m  ro-jarigen is in 1890
wat hoger. Het ís niet uit deze cijfers te
zien maar dat komt vooral door een hoger
percentage 6 t/m  ro-jarigen. Ook is een

lichte verschuiving naar de hogere leeftijd
op te merken. De groep van 31 t/m  50 jaar
zakt van 26,2%  in 1855 naar 22,3%  in

1890. De groep vanaf 61 jaar stijgt van
4,6% in 1855  naar 6,2%  in 1890. Mis-
schien kunnen we ín deze ontwikkeling
zien, dat de kindersterfte vermindert in
vergelijking met 1855 en dat de gezond-
heidstoestand in het algemeen verbetert.
Ook de bewoners van de Palmstraat heb-
ben daar dus profijt van getrokken.

Geloofsr icht ingen In 1855  is het nog ge-
woon dat iedereen tot een bepaalde ge-
loofsríchting behoorde. In verband met
de grote armoede en de onzekerheid over
constante verdiensten was dat ook wel ZO

verstandig. Het behoren tot een kerkge-
nootschap gaf ín ieder geval, wanneer je
aan de voorwaarden voldeed en je je netjes
gedroeg, de zekerheid van enige onder-
steuning in geval van ontbrekende inkom-
sten door werkloosheid of ziekte. Vaak
werd ook bij geboorte van kinderen tijde-
lijke ondersteuning gegeven aan de kraam-
vrouwen.
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Palmtraat 87.97> de in 1866en 1872 gebouwde twee-kamerwoningen van de Vereeniging  ten behoeve der Arbeidersklasse. Op
m97vandit  ‘Gouden Pleintjèwas  ca>) r866tot  1908degraueerlnrichtingvan  G.TBakkergevestigd.

Foto Gemeentearchef  Amsterdam

Hoe waren de straatbewoners over de verschillende kerken verdeeld? Voor de cijfers
in tabel 7 is gekeken naar het geloof van het hoofd van de gezinnen (meestal  de man) en de
echtgenote of het gezinshoofd en de kinderen.”

In 1855  kwamen gemengde huwelijken en samenwoningen 38 keer voor. In de meeste
gevallen betrof dit een samenwoning van een Nederlands Hervormde met iemand van
een ander geloof. Dit was in 36 gezinnen het geval. In de twee andere gezinnen betrof
het RK + EL en HEL + DG. NH + RK was 83%  (vijftien), NH + EL was 10% (zeventien),
NH +L-~~Lwas~%(drie),~~  +DG,RK+EL~IIMEL  +~~waso,b%(steedséén).

Hoe ging het met de kinderen in die gemengde huwelijken? Van de 38 gemengde
huwelijken waren er vijf zonder kinderen. In de overblijvende 31 gezinnen kregen de
kinderen in achttien gevallen het geloof van de vrouw en in vijftien gevallen het geloof
van de man. Vrouwen bepaalden dus in 1855 in meerdere mate het geloof van de kin-
deren.

In 1890 kwamen gemengde huwelijken en samenwoningen 90 keer voor. In de meeste
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Palmstraat49-65  in april 1920.  Nrs. 49
en JJ ziln  geheel o/  gedeeltelijk onbe-
woonbaar verklaard en zullen spoedig
a fgebroken  worden .  Mevrouw 1 , Tim-
merman-Heem  had op nr.49 haar
winkel.

Foto Gemeentearchief Amsterdam

gevallen betrof het een samenwoning tussen NH + RK (37),  daarna volgden NH + EL

(zeventien), NH + HEL (veertien), NH + DG (acht) en NH + Waals Hervormd (één). RK + EL
kwam negen keer voor. Verder kwamen er nog enkele samenwoningen voor waarin van
andere geloofsrichtingen sprake was.

In vergelijking met 1855 daalde het aantal Nederlands Hervormden van 57,6%  naar
49,3%.  Voor een deel is deze daling het gevolg van de afscheiding van de Gerefor-
meerden (4,9%),  van de toegenomen aantallen gemengde huwelijken (van 22,4%
naar 24,5%) en van het voorkomen van gezinnen met een geloof dat in 1855 niet voor-
kwam (zie tabel 7).

Opmerkelijk is de concentratie van Gereformeerden in 1890 bij de huisnummers 87
t/m 97 waar veertien van de achttien gereformeerde gezinnen wonen. ‘...  zij behoorden
voor een groot deel tot de lage middenklasse en de groep van ambachtelijke arbeiders.“’
Dit beeld komt overeen met de beroepen van een deel van de aangetroffen bewoners. De
huizen zijn door devereeniging  ten behoeve der Arbeidersklasse daar in 1866 (12 wonin-
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Palmstraat r(ged.)-y bij de Brouwers-
gracht in qvz. Nr.3,  waar in deachttien-
de eeuw Lamuijden  in de gevel stond,
werd in 1872 opnieuw opgetrokken.
Rechts naast nr. 7 de Wijdegang.

Foto Gemeentearchief Amsterdam
.

gen) en 1872 (24 woningen) gebouwd. Het zijn huizen met twee-kamerwoningen, die iets
achter de oorspronkelijke rooilijn gebouwd zijn. Ze staan er nu nog. Er woonden 37 ge-
zinnen en er was een opzichter die controle hield. Jan Maurer noemde het in het begin
van deze eeuw ‘het gouden pleintje... Het waren de beste huizen van de hele buurt... elke
zaterdag was er... een wedstrijd, wie het straatje voor de huisdeur het schoonst kon
schrobben... de huizen hadden twee kamers en een keuken met een plee, een buiten-
gewoon voorrecht, want aan de overzij gebruikten ze nog emmers’.‘*

BEROEPEN

Als bron is weer het bevolkingsregister gebruikt waar onder andere de beroepen (van
vooral de mannen) staan vermeld. En al zal niet iedere wijziging direct in het bevol-
kingsregister zijn aangetekend -daar was pas reden voor wanneer er verhuisd werd
en verplicht opgave aan het bevolkingsregister werd gedaan -de vermelding geeft toch
het beroep weer zoals dat op het moment van het ingaan van de bewoning in de Palm-
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straat werd opgegeven of zoals dat gewijzigd werd bij vertrek van inwonenden of bij
volkstellingen. De vermelding van het beroep bij de vrouwen ontbreekt helaas bijna
geheel.

Eerst de aantallen. Er waren in 1855  220 mannen verdeeld over 67 beroepen en 57
vrouwen verdeeld over 14 beroepen. In 1890 tellen we 378 mannen verdeeld over 93 be-
roepen en slechts 21 vrouwen verdeeld over 9 beroepen.

De beroepen  in 1855 De beroepen van de mannen noemen we hier met daarin het aan-
tal personen, in afnemende volgorde: sjouwerman (22), werkman (17), koorndrager
(IO), koornverschieter (8),  zeevarende (9),  schoenmaker en timmerman(sleerling) ieder
met 7 personen, smid(sknecht) (5),  metselaar, kleermaker en suikerbakker ieder met 4,
schilder(sknecht),  schuitenvoerder, kuiper, touwslager of -baander, kastenmaker en
sigarenmaker ieder met 3, scheepstimmerman, molenmaker, kruidenier(sknecht), vis-
koper(sknecht),  broodbakker en dienaar van politie ieder met 2 personen. Verder is een
groot aantal beroepen met één persoon vertegenwoordigd, waaronder barbier, bleker,
wagenmaker, pandjeshuishouder, stoelenmatter, tafelmaker, kistenmaker, loodgieter,
blikslager, kruijer, zaagselkooper, zilversmid, behanger, dozenmaker, looijersknecht,
mandenmaker, et cetera.

Het aantal vermelde beroepen bij vrouwen is vrij beperkt. Daardoor krijgen we geen
goed beeld van het werk dat vrouwen in de tweede helft van de negentiende eeuw de-
den. 1855 steekt daarbij nog gunstig af tegen 1890. In 1855  tellen we veel werksters (22,
waarvan negen weduwe zijn) en dienstboden (12, allen ongehuwd). Er zijn 5 naaisters,
3 visvrouwen, 3 winkeliersters, 2 schoonmaaksters, 2 bleeksters, 2 tapsters. Er is een
melkslijtster, een aanlegster (behulpzaam bij het korenmeten), een mangelaarster, een
turfdraagster, een wasvrouw en een verenzoekster.‘9

En net zoals nu kunnen de uitgeoefende beroepen in 1855 niet los worden gezien van
de economische omstandigheden. Wijzigingen in industrie, handel, verkeer en plaatse-
lijke omgeving hebben er invloed op. Mensen proberen zich aan te passen om te (over)-
leven. Daaruit is voor een deel te verklaren waarom van de 67 in 1855  uitgeoefende
beroepen in 1890 29 niet meer genoemd worden. Deze beroepen zijn verdwenen, opge-
gaan in andere beroepsomschrijvingen, sterk in aantal verminderd of door plaatselijke
omstandigheden uit de omgeving van de Palmstraat verdwenen. Voor een andere deel
zijn de mensen die een bepaald beroep uitoefenden verhuisd.

Een voorbeeld van gewijzigde plaatselijke omstandigheden is gravenmaker H. van
Raam, die in 1862 en 1863 op nr. QQ827  (nr. 54) woonde. Na het verdwijnen van het kerk-
hof in 1866 is er geen emplooi meer in de directe omgeving.

Een voorbeeld van snelle verandering van beroepen binnen een gezin is de familie
Lambooij-de Leu. Zij wonen tot maart 1852 op nr. ~~788  (nr. 39) en vader is sjouwer,
moeder is winkelierster en een zoon is schoenmaker. Ze verhuizen, maar komen hier in
1853 weer wonen en wat blijkt: vader is dan koopman in kaas, moeder is zonder beroep en
de zoon is zeeman geworden.

Voorbeelden van beroepen die verdwijnen zijn: koornverschieter, koorndrager en
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aanlegster. De korendragers en wegers waren gekwalificeerde arbeiders. Hun rol bij de
inning van belasting op het graan verviel in 1855 en daardoor was beëdiging niet meer
noodzakelijk. Daarmee kwam het beroep open te staan voor anderen. Het aantal koren-
dragers verminderde van ca. 500 in i828 tot ca. 200 in 1890. In 1890 werden ze gelijk ge-
steld aan gewone graanwerkers. 30  Daarbij verandert de behandeling en verwerking van
het graan door de ingebruikneming van graansilo’s aan de Westerdoksdijk. In de koren-
pakhuizen, die onder andere op de hoek van Brouwers- en Lijnbaansgracht gesitueerd
waren, moest het koren naar binnen gedragen worden.

Voor de bleker en bleeksters is als beroep geen ruimte meer wanneer de open binnen-
terreinen worden volgebouwd. Ook het verdwijnen van de molenaarsknecht, de zaag-
selkoper en de molenmakers hangt samen met het verdwijnen van de korenmolens op de
bolwerken en de houtzaagmolens aan de overzijde van de Singelgracht.

De nachtwacht H.Plemper  op nr. QQ (nr.231 raakt zijn beroep in 1881 kwijt. De
nachtpolitie neemt dan zijn taak over.

In 1862 werkten negentien arbeiders als touwslagers en touwbaanders bij de Stoom-
touwslagerij Het Fortuijn van Holst en Kooy aan de Lijnbaansgracht.” Omstreeks 1881
wordt deze opgeheven. De touwslagerij maakte sinds 1849 ook ‘ijzerdraad-touw’.j’

De beroepen in 1890 Van de in 1890 getelde 93 beroepen van de mannen waren er 57 die
niet in 1855 voorkwamen. We noemen hier de meest voorkomende in volgorde van afne-
mend aantal betrokkenen: werklieden zijn in 1890 met 81 personen vertegenwoordigd,
timmerlieden met 16 en schilders(knechts) met 15; politiedienaren en metselaars met 12;
pakhuisknechts met 10;  smids(knechts) en voerlieden met 9; diamantslijpers en sigaren-
makers met 8, zeevarenden, schoenmakers, (brood)bakkers,  (kantoor)bedienden  en
meubelmakers met 7; ketelmakers met 6; kleermakers en suikerbakkers en stokers met 5;
schuitenvoerders, schippers(knechts), kastenmakers, koperslagers, aansprekers, koop-
lieden en loodgieters met 4; lijstenmakers, glazenwassers, letterzetters, kuipers en vis-
kopers(knechts) met 3; machinisten, vergulders, stratenmakers, houtkopers(knechts),
passementwerkers, boekdrukkers, scheepstimmerlieden, tafelmakers, barbiers, ven-
ters, gepensioneerden, zilversmeden en behangers met 2. De beroepen met één per-
soon vertegenwoordigd noemen we hier: sjouwer,  koorndrager, goudsmid, houder van
een mangelhuis, kruidenier en slagersknecht. De nieuw voorkomende beroepen met
één persoon vertegenwoordigd zijn: muzikant, scheepsoptuiger, stucadoor,  spiegel-
maker, matrassenmaker, borstelmaker, steenhouwer, tuinman, kermisreiziger, schoor-
steenveger, brandwacht, opzichter, conducteur, spoorarbeider, kramer, mantelmaker,
draaier, steendrukker, ijzergieter, witwerker, houtdraaier, scheepmaker, zaagvijler,
beeldhouwer, loper, manufacturenwinkelier, tabakwerker, oliekopersknecht, werker
van de handel, opzichter Amsterdamsche Omnibus Maatschappij, opzichter van gebou-
wen, beambte Stadsbank van Lening, onderwijzer, goudgraveur”  en bode der Schut-
terij.

Wat opvalt, is de diversiteit aan beroepen die door mensen in een straat uitgeoefend
worden. Een groot aantal beroepen wordt maar door één bewoner van de straat uitge-
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oefend, maar er zijn ook beroepen met grotere concentraties. Het overgrote deel wordt
uitgeoefend in loondienst; in vaste dienst, zoals de brandwacht of als dagloner, zoals de
meeste werklieden.

Werklieden en sjouwerlieden Van de beroepen, die we in 1855 ook tegenkwamen zijn
vooral de werklieden zeer ruim vertegenwoordigd: gestegen van 17 naar 81 in 1890. Op-
vallend is het verdwijnen van de sjouwerlui. In 1855 22 nu nog maar één maal genoemd.
Werd dit een ouderwets begrip? Zijn de sjouwerlui van 1855 nu vertegenwoordigd in het
aantal werklieden? In 1855 had 17,7%  van de mannen het beroep sjouwerman of werk-
man, in 1890 was dat 21,7%. De toename dekt dus de overgang van sjouwerlieden naar
werklieden. In zijn boek Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt wijst Knot-
ter op het grote aantal sjouwerlieden in de beroepstellingen van 1889 en het ‘nagenoeg
verdwijnen van het beroep sjouwerman’34 in de tellingen van 1899. Via het bevolkings-
register valt de verdwijning van dit beroep dus al veel eerder op te merken. De situatie,
die we hier schetsen, is die van de beroepen van de bewoners op I januari 1890, maar de
opgave van het beroep aan het bevolkingsregister dateert al van het moment van aan-
vang van de bewoning op het  adres.

Dienaren van politie Het aantal dienaren van politie in de Palmstraat is in 1890 verge-
leken met 1855 met 600% toegenomen (van 2 naar 12). In heel Amsterdam waren in 1840
maar 77 agenten. Zij mochten ook nog een bijbaan hebben. In 1882 waren dat er 600. Er
was een politiepost aan de Zaag(molen)poort,  een hulpbureau aan de Willemspoort en
het sectiebureau aan de Noordermarkt.j5

Hun uniform was pas in 1846 ingevoerd. Voor die tijd bestond er een landelijk uniform.
Het nieuwe uniform bestond uit een broek, laarzen of schoenen, een lange jas met dub-
bele rij koperen knopen met daarop de drie Andrieskruizen en het woord ‘politie’, een
hoge hoed met voor op de hoed een ovale koperen pIaat  waarop het stadswapen en in de
hand een stok of een parapluie. Aan de koperen plaat voor op hun hoed dankten zij hun
bijnaam ‘koperslagers’. In 1861 ging deze naam verloren door wijziging van het uniform.
In 1875 werd het uniform opnieuw gewijzigd in een winter- en een zomertenue. De jas
werd blauw, de broek zwart, de stok werd een sabel aan een koppelriem, de hoge hoed
werd een helm gedekt door een kam en voorzien van het stadswapen.j6

Is het toeval dat de agenten regelmatig verspreid over de Palmstraat wonen? Aan de
even kant op nrs. 14,50,56,80,  twee op nr. 90 en een brigadier op 96. Aan de oneven kant
op nrs. 17,33,41,69  en 87. Of is het een bewust beleid van de overheid volgend op het
Palingoproer, dat vier jaar eerder heeft plaatsgehad op de Lindengracht, en op de op-
komst van de socialisten? Wordt in deze buurten de controle van de burgerij op deze
wijze vorm gegeven?

Diamantslijpers In 1855 komen we geen diamantslijpers tegen. In 1890 zijn ze ruim
vertegenwoordigd. Het zijn jonge mannen, de jongste 14, de oudste 29 jaar. In 1855
was het diamantslijpen geheel in handen van joodse slijpers en daarmee beperkt tot de
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Jodenbuurt. In 1890 waren er ‘ongeveer evenveel joodse als niet-joodse diamantbewer-
kers’.” De christen-slijpers waren vooral werkzaam in de ‘klein-briljantslijperij’.38  In
1889/90  bevond het vak zich in een diepe crisis.  Nog geen 25 % van de s l i jpmolens was op
I april 1890 in werking.39  De verdiensten waren na de Kaapse tijd zeer onregelmatig; ‘In
den winter . . . is men soms wel 3,4  maanden zonder werk’.40

Aansprekers en barbiers Aansprekers komen we in 1855 als zelfstandig beroep nog
niet tegen in de Palmstraat. In 1890 zijn er vier. Het beroep van aanspreker werd vaak
als nevenbetrekking uitgeoefend. Zo woont er een schoenmaker, A.Knaap op nr. 28hs,
die tevens aanspreker is. Van barbiers was ook bekend dat zij vaak het aansprekersberoep
uitoefenden. Van barbier J. F. Siekerman op nr. 44 en van zijn zoon weet ik dat bijvoor-
beeld uit overlevering. Tot 1890 was de aansprekerij een zaakvan  particulieren. Er waren
grote en kleine aansprekers. Voor de kleine was het een bijbaan. Ze werden ook wel
‘pesanders’ genoemd. De ‘groten’ verdeelden het werk dat zij niet aankonden over de
‘kleinen’. Deze pesanders moesten dan buurten, dat wil zeggen huis aan huis bij be-
kenden van de overledenen aanzeggen. Zij riepen dan onder aan de trap wie er overleden
was en wanneer de begrafenis plaatsvond; ‘Ik maak u bekend, dat in Amsterdam op
den . . november is overleden etc.. .’ 41 Dikwijls moest er op het aanzegadres een borrel op
gedronken worden. De verhalen, die in mijn familie over mijn grootvader verteld wer-
den, waren altijd een bron van hilariteit. Als het buurten voorbij was, was de aanzegger
niet altijd meer even helder. Een extra borrel kon er best nog bij en de kas van de barbiers-
zaak was dichtbij voor een greep uit de la. Dat aansprekers zich omstreeks 1880 niet altijd
even plechtig gedroegen blijkt ook uit het volgende: ‘Als de uitvaartplechtigheden zijn
geëindigd trekken de verwanten zich terug, de aansprekers klimmen op de lijkkoets, de
koetsier legt de zweep erover, en in vliegende vaart gaat het terug naar de stad, terwijl
de aansprekers hun benen buiten boord laten bengelen. De respectloze bende  stopt bij
een bierhuis, neemt er een glaasje, en gaat op zoek naar de volgende dode. Vaak komt ze
halfdronken bij een sterfhuis aan’.41

Begraven was niet goedkoop. De Amsterdamsche Aansprekersvereniging hanteerde
in 1894 voor de goedkoopste begrafenis van personen boven de twaalf jaar een tarief van
f 47 en f 46 voor resp. de Ooster- en de Westerbegraafplaats.  Van gemeentewege be-
graven worden (‘van de armen’) was een schande. Men werd dan op een handkar naar de
laatste rustplaats gereden. Pas in 1908 sloot de gemeente een contract af met een begra-
fenisondernemer en werd een koets met één paard en twee aansprekers gebruikt.44  Het
lidmaatschap van een ‘dooie fonds’ was dan ook een van de weinige verzekeringen die
men aanging. Begraven werd er op de Wester (Spaarndammerbuurt), De Liefde (Bilder-
dijkstraat) en de Ooster (Linnaeusstraat).

De barbiers werden in het normale spraakgebruik ‘scheerders’ genoemd. Er bestonden
twee soorten klanten: scheren en/of  knippen. In de tijd rond 1910, toen scheren en
knippen samen een dubbeltje kostte, werd dan van ‘dubbeltjesklanten’ gesproken. Dub-
beltjes waren klein en namen weinig plaats in. Als je wilde kon je ze makkelijk verstop-
pen, bijvoorbeeld onder de tong. En dat deed één van de knechts  bij de weduwe
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Palmdwarsstraat boek Palmstraat 67-73,  april 1937. In het hoekpand nr 67 wasgedurendede negentiende  eeuw een broodbakkerif.
Bakker H de WIlde  was rond 18j,5  de enqe  bewoner van de Palmstraat met kresrecht  Op nrs 60 en 71  was tot tor6 de manufac-
turenzaak van C Peters Foto Gemeentearchef  Amsterdam
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Siekerman op nr. 50.  Dit speelde zich af in de jaren 1904-1906.  Ontslag op staande voet,
natuurlijk!

Ambachten In de verschillende ambachten zijn grote veranderingen gekomen. De
schoenmakers zijn bijna allen schoenherstellers geworden onder invloed van de goed-
kope produktie van schoenen uit de Langstraat. 46 Meubelmakers werken vaak bij een
baas en daarnaast ook ‘s avonds thuis voor eigen rekening of op bestelling. In 1855  komt
het begrip ‘meubelmaker’ niet voor, wel de specialisaties als tafelmaker, kastenmaker,
kistenmaker etc. De import van goedkope Duitse meubelen heeft deze ambachtslieden
dikwijls teruggedrongen tot samenstellers van kant en klaar geleverde onderdelen. De
veranderde mode in de meubelen heeft de houtdraaiers en beeldhouwers werk gege-
v e n .

Industrie De komst van industriële bedrijvigheid en de groei van de havenarbeid
blijkt uit beroepen als ijzergieter, stoker, machinist, ketelmaker en draaier. De toename
van de bedrijvigheid is te herkennen in de beroepen, voerman, schuitenvoerder, schip-
per, zeevarende, pakhuisknecht en werkman.

Verkeer Vernieuwingen in het vervoer zijn te zien in beroepen als conducteur, opzich-
ter van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij en spoorarbeider.

De woningbouw De beroepen die met de enorm toegenomen woningbouw te maken
hebben zijn in 1890 goed vertegenwoordigd: timmerman, schilder, metselaar, loodgie-
ter, glazenwasser, stratenmaker, behanger en stucadoor.

Luxeartikelen De afzetmogelijkheden van de luxeartikelen blijkt uit het voorkomen
van beroepen als spiegelmaker, vergulder, zilversmid, goudsmid en goudgraveur.

Sigarenmakers De sigarenmakers werkten merendeels in fabrieken en werden per
stuk betaald. De kleine fabrieken met tien arbeiders of minder bevonden zich hoofdza-
kelijk in de Jodenbuurt en de Jordaan.47  De stuklonen daalden onder druk van de leve-
ring van goedkope sigaren uit Brabant (Eindhoven) en Kampen. Daardoor moesten de
sigarenmakers thuis overwerken om hun inkomsten op peil te houden.4s  De handwer-
kers waren vaklui, die sigaren vrij uit de hand maakten in tegenstelling tot de werkers
met vormplanken. Deze planken kwamen in de jaren tachtig in gebruik.49

Tot zover ging het  over de mannen in 1890.

Vrouwen en kinderen Over de vrouwen en kinderen en hun werkzaamheden in 1890
komen we maar weinig te weten, Er zijn vermeld: 4 dienstboden, I werkster, I melkslijt-
ster, 9 winkeliersters, I naaister, 3 tapsters, I groentevrouw, I uitdraagster en I stoelen-
matster.  In dit rijtje is opvallend het aantal winkeldrijvende vrouwen. Van de 22 vrouwen
zijn dat er tenminste 13 en wellicht 15. Daarnaast is het kleine aantal dienstboden opval-
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lend. In 1855 telden we er al 13 en nu maar 4. Die cijfers geven geen goed beeld van de
bijdrage van vrouwen aan het gezinsinkomen door middel van betaalde arbeid. Ze
zeggen misschien wel iets over een veranderende moraal ten opzichte van het werken van
vrouwen. Vormde dit geen hoofdbestanddeel van het gezinsinkomen, dan werd notering
daarvan kennelijk niet van belang geacht.

Dat was ook het geval met kinderen die eventueel na schooltijd met de verwerking van
tabak(strippen) een centje bijverdienden. Vaak was er seizoensgebonden  arbeid of was
het werkaanbod afhankelijk van de aanvoer van de te bewerken goederen. Voorbeelden
daarvan zijn de koffiepiksters en garnalenpelsters. Deze beroepen komen niet als ver-
melding voor.

Wanneer het werk echter het houden van een winkel betrof, was het een doorlopende
bron van inkomsten en dan vermeldenswaard.

DE WINKELSTAND

Winkeliers bepalen voor een belangrijk deel het straatbeeld. Hoe sterk wordt het straat-
beeld in 1855 daardoor bepaald? De winkeliers, die van de straat af zichtbaar een winkel
dreven, zijn in tabellen 8 (voor 1855) en 9 (voor 1890) te vinden. Niet te herkennen als
winkeliers zijn de schoenmakers, waarvan een aantal ongetwijfeld zichtbaar aan de straat
gewerkt heeft. Zo kan je je afvragen of de ‘koopman in Kaas’ook kaas aan huis verkocht.
Veel van de ambachtslieden in 1855 zullen aan huis gewerkt hebben. Neem de kleer-
makers en naaisters, wasvrouwen en bleek(st)ers, de dozenmaker, de mandenmaker, de
zilversmid, de stoelenmatter, de goudsmid en de kuiper, zij zullen er geen winkel op na
gehouden hebben. In de ‘Goudengids’ uit de negentiende eeuw, het Algemeen Adres-
boek voor Amsterdam jrg. 1855-56, komen we deze ambachtslieden niet tegen. De twee
broodbakkers, de kruidenier, de pandjeshuishouder en een schuitenvoerder (T.Harm-
sen op ~~812  (14)) achtten het belangrijk om (tegen betaling) in deze gids vermeld te
worden.

Zowel in 1855 als in 1890 werd het straatbeeld mede bepaald door winkeliers die hun
afzetgebied in de directe omgeving konden vinden. Een verbreding van het aanbod ten
opzichte van 1855 brachten in 1890 de groentevrouw en de manufacturenhandel. Het
aantal winkeIier(ster)s nam toe van 4 in 1855 tot 13 in 1890. Het totaal aantal bedrijven
van 13 tot 30.

Sommige soorten winkels bleven gedurende lange tijd op de zelfde plaats gevestigd.
Op de hoek van de Palmstraat/ Brouwersgracht 163 vinden we bijvoorbeeld in het vier-
de kwart van de negentiende eeuw een tapperij. Dat is niet voor het eerst. Ook in 1814 is
hier een ‘tapster’ gevestigd. Daartegenover op de hoek Brouwersgracht 161 is in 1814,
1825 en 1826 een bakkerij. Ook in 1855 en 1890 is hier een broodbakkerij. Bijna de ge-
hele negentiende eeuw zal hier een bakkerij gevestigd zijn geweest. Op de hoek van de
Palmstraat/Palmdwarsstraat 14 is in 1811 een kruidenier, in 1825 een winkelier en in
1826 een ‘kommenijs’ winkel gevestigd .*) In 1855 is hier ook een kruidenier en in 1890
eveneens. Daartegenover op de hoek Palmstraat 67 is in 1811, 1814 en 1826 een brood-
bakker gevestigd. Dat is eveneens het geval in 1855 en 1890. Op de hoek van de Palm-



Tabel 8 De winkeliers op r januari 1855

Melkslijtsfer

Pandjeshuishoude~

Barbier

Kru iden ie r

Broodbakkers*

T o t a a l

I opnr.~~820(4o),deweduweVan  Soest (geborenA.Roos)van’5ztotdec.‘55

1 op nr. QQ 821(42),  H.Kamphuizen  van ‘52 tot aug. ‘55

1 op nr. QQ (50),  de ‘scheerder’ G.Blok van ‘52  tot nov.  ‘63

1 op de hoek Palmstraat/  Palmdwarsstraat Q Q 209  (14),  de ‘Winkelier in Kruidenierswaren’
W.Croon van voor juni ‘5’  tot nov.  ‘73

2 op de hoek Palmstraat/  Brouwersgracht ~Q33  (1611 woont broodbakker J.Rieke  van ‘52 tot
zijn dood in dec. ‘74; hij is zoals veel bakkers in die tijd afkomstig uit Duitsland

op de hoek Palmdw.straat/Palmstraat  QQ 778 (671, broodbakker H. de Wilde van voor april
‘51 tot juni ‘59

1 op nr. Q Q 8oohs (13),  C. Ganger-Horstman  van dec. ‘53 tot haar dood in aug. ‘55; haar man
was zonder beroep. NB In dit huis is ook een winkelierster gevestigd, waarschijnlijk
werkte de mangelaarster dus niet aan de straatkant maar moet zij als thuiswerkster
aangemerkt worden.

2 op de hoek Palmstraat/  Palmdwarsstraat QQ 183 (II),  H. Hildering-Gerritsen  van ‘54 tot
okt. ‘59; haar man is werkman

op de hoek Palmstraat / Lijnbaansgracht QQ 842 (za),  vlak tegenover de brug naar het kerk-
hof, A. Balsing-Tijszen van ong. ‘52 tot ‘80; haar man is sjouwer

4 op nr. 4~822 (44. inpandig), A.Reiss van nov.  ‘54 tot okt. ‘56
op de hoek/Palmdwarsstraat  QQ 184 (91,  B.Meijer-Opperdoes  (duur onbekend); haar man

is wagenverhuurder
op nr. Q~837 (901, Cvan  Bergen-v.d.Erf van ‘52 tot dec. ‘58; haar man is sjouwer
op nr. QQ (131,  C.Pater-Kuijsten  van ‘52 tot aug. ‘57; haar man is sjouwer

‘3

* Zij waren ‘warme bakkers’. Pas in 1857 werd de eerste broodfabriek geopend, waardoor het aantal Amsterdamse bak-
kers van 5’4  in 1859 tot 400  in 1865 daalde en het aantal broodslijters steeg.

t Over hun specialiteiten zijn wij niet verder ingelicht.

straat/Lijnbaansgracht  22 is in 1811,1814  en 1826 een tapperij. En hier is ook in 1855 en
1890 een tapperij. Zo zijn door de hele negentiende eeuw heen naast grote veranderin-
gen ook enkele constante factoren aan te wijzen.54

TELEFOON

Niemand van deze winkeliers - ook niet de andere inwoners van de straat -beschikte in
1890 over een telefoon. In 1881 was de Ned.Bell-Telephoon  Mij. begonnen met de aan-
leg van het net. Er waren in 1890 1490 aansluitingen. Geen enkele in de Jordaan ten
noorden van de Bloemgracht. Wie een telefoongesprek wilde voeren kon op het Station
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Tabel 9 De winkelstandlneringdoenden  in 1890

Barbiers

Broodbakkers”

Tapperijen  t

Groentevrouw

Uitdraagster

Mangelhuis

Kruidenier

Manufacturen

Graveur 1 op nr. 97, de graveerinrichting van G. EBakker,  hier gevestigd sinds dec. ‘66 tot 1908”

Winkelier(ster)s ‘3 op nr. 7 handelt de winkelierster in snoepgoed; zij is gehuwd met een suikerbakker
op nr. r7hs,  W.Wegman in Komeneischwaren
op nr. 49, J.Timmerman-Heeren;  haar man is smid, maar noemt zich in het Algemeen

Adresboek van 1890-91  blikslager; misschien verkocht zij eigen werkvan  haar man?
op nrs. 16,38,5o,  90,9zb, ghs,  9,33,79 en Palmdwarsstraat 9 is de specialiteit niet duide-

l i j k

3 op nr. 6, l? Noords
op nr. 40,  C.v.d.Heide,  die hier zo lang heeft gewoond (zie blz. 155.156)
op nr. 60,  H.Oorthuizen-Nieuwenhoff;  haar man is houtkoper

2 op nr. I I,  T.  Schonagen
op nr. 44, J.  F. Siekerman

2 op hoek Palmstraat / Brouwersgracht 161,  Van Esch
op Palmdwarsstraat/hoek  Palmstraat67, Zwaneveld

4 op de hoek Palmstraat/Brouwersgracht  163,  F. van Dalen
op de hoek Palmstraat/  Palmdwarsstraat II,  mevrouw Van Campen;  ze heeft de zaak na het

overlijden van haar man J. Fiereq  voortgezet.
op de hoek Palmstraat/Lijnbaansgracht  22, mevrouw M.Klein;  ze is al weduwe als ze hier

de zaak begint (of overneemt)
op nr. 78, A.Hinnen-Sluijter;  haar man is timmerman

I op nr. 12, de weduwe P.  van Sitteren, geboren E. vanvelsen

1 op nr. 30, J.  Schouten-Machielse, getrouwd met een pakhuisknecht

1 op nr. 13, J.Veldhuijse

1 op de hoek Palmstraat / Palmdwarsstraat 14, de zaak van J.  Keijzer,  hier gevestigd van mei
‘78 tot na 1916

I op nr. 71, later uitgebreid met nr. 69, de zaakvan  C.Peters,  gevestigd van ‘77 tot 1916. De
zaak werd daarna door zijn zoon voortgezet. Peters was evenals vele andere handelaren
in kleding en stoffen afkomstig uit Duitsland

Totaal 30

* Er staan nog meer bakkers aangegeven, maar onwaarschijnlijk is dat zij zelf bakten. Waarschijnlijk zijn zij in loon-
dienst of zijn zij houder van een brooddepot van een van de broodfabrieken. Zij woonden, of hielden winkel op
nr.93,56,8zb,  88hsen69hs.

t Sinds 1865 werd ook Duits bier gebrouwen, daarnaast bleef de verkoop grotendeels bestaan uit sterkere drank?’

Hollands Spoor aan de Westerdoksdijk terecht voor f o,z5  voor een vijf minuten ge-
sprek.  Je kon ook abonnementskaartjes kopen à t ien voor f z. 55
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Palmdwarsstraat  14 hoek Pahtraat  52-56,  omstreeks rgp  In het hoekpand was gedurende de  hele negentmde ~YYIU~ eet1
kruzdemerswmkel  gevestigd,  eerst van W Croon (x851-1873),  daarna van \ Kerlzer  (187X-  IO  I 6)

hto ~;r~ttl~~c~tlratlilc~  iltnrttYdanl

176



ALGEMEEN  ADRESBOEK  VAN AMSTERDAM

In 1855 laten vijf personen in de Palmstraat zich met hun beroep in het adresboek ver-
melden: twee bakkers, een kruidenier, een pandjeshuishouder en een schuitenvoerder.
Het adresboek fungeerde in die tijd als een soort beroepengids.

In 1890 lieten 22 particulieren en winkeliers zich vermelden in het adresboek. Van
veertien personen wordt het beroep vermeld, van acht alleen de naam. Een van deze
laatsten is de kruidenier J. Keijser; de anderen zeven wonen in de huizen van de Vereeni-
ging ten behoeve der Arbeidersklasse (nr.  87 t/m  97). Een nieuwigheid in het  Adresboek
is in deze jaren de vermelding ‘kiesgerechtigd’ achter sommige namen.

KIESRECHT

Sinds de ui tbreiding van het  (mannen)kiesrecht  in  1887 door verlaging van de census (het
betaalde bedrag aan personele- en grondbelasting per jaar) is het aantal kiesgerechtigden
toegenomen. In 1855 was alleen broodbakker H.K. de Wilde op de hoek van de Palm-
straat en de Palmdwarsstraat kiesgerechtigd voor de gemeenteraad.5”  In de Noord-
Jordaan vanaf de Bloemgracht waren dat er in 1854 totaaI  negen.57  In 1890  waren er in
totaal achttien kiesgerechtigden. Zeven personen werden aangeslagen voor de personele
belasting op de huurwaarde van het door hun bewoonde pand en elf wegens aanslagen in
de grondbelasting.58

SLOT

In het voorgaande hebben we gezien dat er tussen 1855 en 1890 grote veranderingen in
de Palmstraat plaatsvonden. Er kwamen minder gangen, stegen en kelderwoningen. Er
kwamen meer huizen en meer mensen, er kwamen meer winkels. Naast deze verande-
ringen waren er ook constante factoren. Een klein aantal huizen overleefde de strijd
voor betere hygiënische omstandigheden en beter wooncomfort. De huizen Palmstraat
52, 54 en hoek Palmdwarsstraat 14 zijn daar een voorbeeld van. Een andere constante
factor in het straatbeeld zijn een paar winkelbedrijven. Niet alleen de winkels, die hier
lang door een en dezelfde persoon of familie gedreven werden, maar ook de verschillen-
de branches, die op dezelfde plaats in de straat gedurende de negentiende eeuw werden
uitgeoefend.

De straat bereikte aan het eind van de negentiende eeuw waarschijnlijk zijn hoogste
aantal bewoners. Na 1910  komt er een omgekeerde beweging op gang. De gemeenteraad
begint met het aanwijzen van panden, die onbewoonbaar verklaard worden. De sloop
van deze panden begint aan het eind van de jaren twintig van deze eeuw. Het aantal hui-
zen daalt, het aantal inwoners daalt. De winkelstand loopt terug. De cirkel lijkt geslo-
ten. In de jaren dertig is er nieuwbouw van enkele panden. In de jaren tachtig komt er
een opleving in de bouw van woningen en worden de gaten in de gevelwanden in de
Palmstraat bebouwd. De Palmdwarsstraat wordt bijna geheel gesloopt en door nieuw-
bouw vervangen.
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Mijn hartelijke dank gaat in het bijzonder uit naar mijn vrouw Marianne Ramak, die altijd weer bereid is te advi-
seren en de teksten door te lezen en te corrigeren, naar Bob Reinalda  te Nijmegen en Peter-Paul de Baar te Amster-
dam voor hun adviezen, naar de medewerkers van het Gemeentearchief te Amsterdam, die steeds weer behulpzaam
zijn bij het zoeken naar en het aandragen van nieuwe bronnen en naar vele particulieren, die na publikatie van een
verkorte versie van dit onderzoek in Ons Amsterdam (december 1992) reageerden.

De schrijver is een cultuurhistorisch geïnteresseerde restaurateur in antiek.  Hij publiceerde al eerder in Antiek (april 1989:
‘Een achttiende-eeuws  Amsterdams Donderhuisje van  John Culhbertson’),  Amstelodamum (maandblad juli/augustur  1989:
‘Een Amsterdamse kolvenmaker in de negentiende eeuw’en maandblad jan./febr~  1991:  ‘Nogmaals koluenmakerr’)  en Ons Am-
sterdam (december 1992:  ‘Dubbelportret van de Palmstraat:  en maart 1993:  ‘Kunstcollectie uit vuilnis gevist; Abraham (Nol)
Polakrgoi-rg687.
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4. Ibidem, blz. 78en 80.
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44. GAA Persverzameling Hartkamp, Nieuws v.d. Dag 19-12-1907,  map 7311, blad 18776.
45. Maandblad Amstelodamum, jrg.  33, blz. II e.v.
46. De heer Th. van Wesep te Amstelveen deelde 21-12-1992  mee, dat zijn grootvader, Isaac van Wesep, in de

jaren 1890-1900  schoenmaker was op Palmstraat 89. Hij maakte hele schoenen. Zijn vrouw hield ook kippen.
De eieren werden door haar op haar boezem uitgebroed.

47. Knotter,  Economische trunrformatie...,  blz. 185.
48. Ibidem, blz. 193.
49. Ibidem, blz. 187.
50.  Ibidem, blz. 211 c.v.
5 I. Van Tijn, Twintig jaren . . . . blz. 96,97.
52. Emeis, Amsterdam buiten .,., blz. 83,84.
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54,  GAA, archief 5012.5 Wijkboeken schutterij 1811 en 1826 en archief 5013.75 Wijkboeken inkwartiering 1814,

I825,1829,  I833en 1841.
55. Telefoonboek....
56. Lijst van kiezers...
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