
1

Nieuwe Doelenstraat 6-8

Nieuwe Doelenstraat 6-8

jeugdherinneringen 1947-1956 
door Robert Raat



2

Nieuwe Doelenstraat 6-8

I n de periode mei 1947 tot maart 1956 heb ik veel 
tijd in het gebouw Nieuwe Doelenstraat 6-8 door-
gebracht.

Bij Opa en Oma…, die daar woonden…, en werkten.
Opa was onderhoudsman. Hij verzorgde het technisch functi-
oneren van het kantoorpand Nieuwe Doelen in de gelijknami-
ge straat. Dat was een verzamelgebouw, waarschijnlijk van de 
Gemeente. Wat daar allemaal gevestigd was weet ik niet pre-
cies, maar buiten naast de ingang stond “Gewestelijk Arbeids-
bureau”. Er was ook een Gemeentelijke Accountantsdienst 
gevestigd en links van de ingang waren de filmdistributiebe-
drijven Holland-America Film en Columbia Film te vinden. 
Er zal nog wat meer geweest zijn maar dat kan ik niet meer 
achterhalen. Wellicht een rederij? Feit is dat ik daar ooit een 
drietal ingelijste afbeeldingen kreeg van de Willem Ruys, De 
Oranje en de Nieuw Amsterdam, destijds fraaie passagiers-
schepen.
Oma voorzag het kantoorpersoneel van koffie, in die tijd een 
duur product en derhalve op smaak gebracht door toevoeging 
van Buisman poeder. Ik zie nog die grote trommels staan in de 
keuken. En ruik nog dat aroma!

Mijn grootouders woonden aanvankelijk aan de Raamgracht. 
Maar al snel na de bezetting werd dat gebied afgesloten en 
tot Judenviertel verklaard, met hekken, borden, prikkeldraad, 
etc. Zij verhuisden, noodgedwongen, naar de Marowijnestraat 
waar mijn vader mijn moeder leerde kennen; die woonde daar 
om de hoek op de Hoofdweg. Van dat huis uit trouwden mijn 
ouders en gingen op het Kadijksplein 102” wonen. Pas begin 

1946 konden opa en oma hun intrek nemen in de dienstwoning in 
het pand aan de Nieuwe Doelenstraat. Dat is het deel met de karak-
teristieke witte gevel zoals nu nog te zien is vanaf de Amstel naar de 
achterzijde van de Nieuwe Doelenstraat.

Op 18 januari 1945 werd er in de Doelenstraat door de bezetter een in-
val gedaan. Over het waarom leest u op de site dodenakkers.nl onder 
het kopje 18 januari 1945.
Mijn vader was toen al enkele jaren ondergedoken en zag het aanko-
men. Snel, met een aantal buizen of iets dergelijks, op de schouder 
wist hij de kelder in te glippen en bleef verder onvindbaar. De Duitse 
Boven: De achterzijde van het kantoorpand Nieuwe Doelen, met achter de witte pui de 

dienstwoning. 

http://www.dodenakkers.nl/oorlog/herdenkingsmonumenten-wo-ii/553-fusilladeplaats-rozenoord-in-amsterdam.html
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officier vroeg mijn Opa nog wie dat was. “De stoker”, antwoordde 
hij. “Die moet ook mee”, schreeuwde de Duitser. Maar Pa was en 
bleef weg.
Er werden elf kantoormensen mee naar buiten genomen waar een 
vrachtwagen klaar stond om ze af te voeren. Mijn Opa moest ook 
mee, als twaalfde en laatste. Maar voor hem bleek geen plaats 
meer te zijn in de vrachtwagen zodat hij verbouwereerd op straat 
achterbleef. De elf zijn kort daarop als represaille gefusilleerd op 
het Rozenoordpad.  Als kind ben ik daar enkele malen geweest. Op 
4 mei, wat toevallig ook mijn geboortedag is.
Ergens moet er nog een foto zijn van het oorspronkelijke houten 
monument, maar daar kan ik niet meer aan komen. 

Mijn herinneringen aan Nieuwe Doelenstraat 6-8 beginnen uiter-
aard pas ná de oorlog. Ik werd 4 mei 1947 geboren, toen mijn ou-
ders op het Kadijksplein woonden. Ik heb veel tijd doorgebracht 
bij mijn opa en oma in hun dienstwoning aan de Nieuwe Doelen-
straat, ook omdat mijn vader daar zijn fotozaak gevestigd had. Die 
ruimte is thans (een deel van) de keuken van het Hotel de l’Europe 
dat het gehele kantoorpand heeft ingericht als deel van het hotel.

Na de oorlog waren veel artikelen schaars en veelal op de bon. 
Dit gold ook voor Sinterklaas. Opa voorzag hierin door tal van ca-
deaus voor de kinderen van het personeel te maken. Helemaal met 
de hand, van hout en werkend. Bruggen, vrachtauto’s, pakhuizen, 
noem maar op. Alles voorzien van kratjes, kistjes, melkbusjes om 
te vervoeren of op te hijsen 
en onder te brengen in een 
pakhuis. Dat hij daarnaast 
ook nog eens in de liftko-
ker gevallen is en daarbij 2 
ribben brak is een bijkom-
stigheid.

Ook bouwde hij in de kel-
der van het pand samen met 
mijn vader een compleet 
uitneembaar vakantiehuis 
van 15 meter lang. Dit is in 
1951 opgezet op een kam-
peerterrein in de buurt van 
de Zilk en Lisse. Dat heette 

Boven: Fusilladeplaats bij Rozenoord aan de Amstel; herdenking 1951
Rechts: De kleine Robert met oma, moeder en tante op ‘t dak van de Nieuwe Doelen
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Li.boven:
Oma en opa met 
nichtje op de 
steiger

Links: Oma op 
dezelfde steiger

Re.boven: 
Oma met hetzelfde 
nichtje achter het 
keukenraam

Rechts: 
Geboortekaartje 
Robert
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De Ruygenhoek en is nu een zweefvliegterrein. Vergelijkbaar met 
Bakkum maar veel minder druk. In mijn herinnering en zover ik kan 
zien op oude 8mm filmpjes, stonden er maar drie andere huisjes.

Op de steigers van het GAB heb ik leren vissen. En schaatsen. Ach-
ter een stoeltje aan krabbelen op de Binnen-Amstel, dat vergeet je 
nooit meer. Zwemles kreeg ik echter in het Heiligeweg-zwembad. 
De Cineac was aan de overkant met o.a. doorlopende tekenfilms. 
En boodschappen doen met Oma op en rond de Munt: Carels, de 
bakker en Van Dam, de slager met die enorme pot zure zult in de 
etalage. Alleen de aanblik daarvan al heeft mij er altijd van weer-
houden om zoiets te eten of te proeven. Ik zou dus niet weten hoe 
zure zult smaakt en ben er ook nog steeds niet benieuwd naar.

Boven: De vissteiger! Achter die openstaande ramen was mijn vaders fotozaak.
Links: Opa en oma in het zonnetje, ongetwijfeld tijdens een jubileumsviering
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Op een gegeven moment zijn wij wat verder weg gaan wonen. Van het Ka-
dijksplein, nog lopend te overbruggen, naar de Staatsliedenbuurt, wat echt te 
ver was om te lopen. Geen nood, “fiets delen”  kon toen ook al. Telefoontje 
naar mijn moeder van Oma; Elly, weet je dat Robbie hier is? Met een wel erg 
grote fiets! Geleende fiets teruggezet en nooit meer doen.

Hoefde ook niet meer. Plots bericht dat Oma was overleden. Pas 58 jaar oud 
en ik mocht niet mee naar de begrafenis. Opa werd kort daarop gepensio-
neerd en verdween geheel uit beeld. Mijn vader had al eerder zijn fotozaak 
verplaatst.
En daarmee kwam een eind aan de periode Doelenstraat. Een en ander liet 
mij met een soort trauma achter. Misschien wel daarom ben ik met regelmaat 
nog in die buurt te vinden. En binnenkort ga ik toch eens dat hotel binnen. 
Wellicht mag ik nog eens rondkijken in dat deel dat vroeger de dienstwoning 
was. Ik hou u daarvan op de hoogte.

Links: Kadijksplein; 
nummer 10 is het 
huis waar café 
Pleinzicht in is 
gevestigd. Achter 
het openstaande 
raam op twee 
hoog was Ro-
berts kamertje.

Rechts: Hier krijgt 
Robert “de oren 
gewassen”. Dit 
is het vakan-
tiehuis op De 
Ruygenhoek



Middeleeuws Amsterdam
●	 De	cope-ontginning	van	Amstelland
●	 Poerte	ende	Vrihede	van	Amstelredamme
●	 De	eerste	300	jaar	in	het	bestaan	van	Amsterdam
●	 Stadspoorten	op	de	Nieuwendijk
●	 Is	de	Nieuwezijds	wel	gegraven?
●	 De	kop	van	de	Nieuwendijk,	een	14e-eeuwse	stadsuitbreiding
●	 De	Boerenwetering	en	zijn	loop	door	Amsterdam
●	 Hoe	oud	is	het	Damrak	als	kade	langs	de	Amstel?
●	 Middeleeuwse	kloosters	van	Amsterdam
●	 Het	Sint	Anthonius	gasthuis	(Leprozenhuis)
*	 Het	Leprozenhuis	te	Amsterdam,	I.	H.	van	Eeghen	1955
●	 Het	Kartuizerklooster	Sint	Andries	ter	Zaliger	Haven
●	 In	den	Uutersten	Nesse	bider	Amstel;	Kloosters	en	Binnengasthuis
●	 De	metamorfose	van	die	Plaetse	tot	de	Dam
●	 Amsterdam,	van	Heren,	van	bisschoppen	en	van	graven
●	 Amsterdam,	van	Hoeken	en	Kabeljauwen
●	 Pacificatie,	Satisfactie	&	Alteratie
●	 Schuilkerken	in	Amsterdam,		Anneke	Huijser
●	 Het	Papeneiland
Amsterdams nijverheid, handel en transport
●	 Markten	van	Amsterdam	(locaties	door	de	eeuwen	gevolgd)
*	 Botermarkt	en	Kaasplein,	Dr.	A.	Halberstadt	1910
●	 Beurtvaarders,	trekschuiten	en	overzetveren
●	 Middeleeuwse	bierbrouwerijen	in	Amsterdam	
●	 Vroege	industriegebieden:	Stadsrietlanden,	Zaagmolensloot,	Mennonietensloot,	
Overtoomsevaart,	Kwakerspoel	en	Zaagmolenbuurt	

*	 Molens	in	Stadsrietlanden,	Mr.	J.	H.	van	den	Hoek	Ostende
*	 Het	einde	van	de	korenmolens	op	de	bolwerken	aan	de	Singelgracht,	Mr.	J.	H.	van	den	
Hoek	Ostende,	1972

*	 Precario	en	Windgeld,	Mr.	J.	H.	van	den	Hoek	Ostende,	1969
●	 Geschiedenis	van	Rederij	J.	H.	Bergmann
●	 Geschiedenis	van	Rederij	Boekel

●	 Geschiedenis	van	het	Leidseplein	en	Hirsch	&	Cie
●	 De	geschiedenis	van	de	Haarlemse	tram	(NZH)
●	 De	geschiedenis	van	de	Waterlandse	tram	(NHTM)
● Straattypen	en	standwerkers
●	 Straathandel
●	 Stadschroniqueurs	in	de	17e	en	18e	eeuw
● Topografische	tekenaars	in	Amsterdam
●	 Topografische	fotografen	in	Amsterdam
●	 Amsterdamse	architecten
●	Wereldtentoonstelling	van	1883
●	Samuel	Sarphati,	visionair	en	entrepreneur
●	 Casino,	Musis	Sacrum	en	Huize	Bob
●	 Van	Liesveldsche	Bijbel	tot	Beursplein	5:	Bible	Hotel
●	 Brouwerij	De	Hooiberg	&	Die	Port	van	Cleve
●	 Nederlandsche	Scheepbouw	Maatschappij
● Pleisterbeeldengieter	Carel	Sartori,	Anneke	Huijser
Amsterdam havenstad
●	 Zeehaven	in	beweging,	alle	locaties	tot	WOII
○	 Westelijke	eilanden	Bickers-,	Prinsen-	&	Realeneiland
*	 Opkomst	der	Amsterdamse	haven,	W.	H.	M.	de	Fremery
*	 Geschiedenis	Amsterdamse	scheepsbouw,	Dr.	L.	van	Nierop
*	 Scheepsbouw	te	Amsterdam	in	vroeger	eeuwen,	F.G.M.	Douwes
●	 Van	Petroleumhaven	tot	grootste	benzinehaven	ter	wereld
Stadsuitleg 1578-1596
●	 Stadsuitleg	en	de	omringende	waterschappen	en	gemeenten
●	 De	Eerste	en	Tweede	Uitleg	1578-1596
●	 Rembrandtplein,	metamorfose	van	een	onbedoeld	plein
●	 Vlooienburg	&	Zwanenburg
●	 De	Haarlemmerbuurt,	verdeeld	over	2e	en	3e	Uitleg
●	 De	eerste	Joodse	gemeenten	en	hun	synagogen
Stadsuitleg 1609-1700
●	 De	Derde	en	Vierde	Uitleg	1609-1700	
●	 Masterplan	of	toeval?	Over	de	Derde	en	Vierde	Uitleg

           T h e o  B a k k e r ’ s  D o m e i n} naar	website

○ = elders in de lijst ook al genoemd  * = ondersteunend artikel van andere auteurDe topografische bijzonderheden van Amsterdams ontwikkeling

Bij	problemen	met	weergave	in	uw	browser	
opent	u	dit	pdf-bestand	in	Acrobat	(Reader)
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https://www.theobakker.net/pdf/nieuwezijds2.pdf
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https://www.theobakker.net/pdf/nesse.pdf
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https://www.theobakker.net/pdf/Amstelland.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/hoeken_en_kabeljauwen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/alteratie.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/schuilkerken.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/papeneiland.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/markten.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/botermarkt.pdf
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https://www.theobakker.net/pdf/molens_stadsrietlanden.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/korenmolens.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/korenmolens.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/precario-windgeld.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/bergmann.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/boekel.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/hirsch.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/nzh.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/waterlandsetram.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/straattypen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/straathandel.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/commelin.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/topotekenaars.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/fotografen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/architecten.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/wereldtentoonstelling1883web.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/sarphati.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/casino.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/biblehotel.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/hooiberg.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/NSM.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/Sartori.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/haven.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/bickerseiland.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/deFremery.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/scheepsbouw.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/Scheepsbouw-Douwes.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/petroleumhaven.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/zijdewende.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/tweede_uitleg.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/reguliersplein.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/vlooienburg.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/haarlemmerbuurt.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/synagogen.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/vierde_uitleg.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/masterplan.pdf
https://www.theobakker.net/amsterdam/
https://www.theobakker.net/amsterdam.html


●	 Die	Verheelinghe;	geschiedenis	van	de	Leidsegracht
●	 De	Amsterdamse	schans	en	bolwerken
●	 De	Trapjesschans,	een	nijver	stukje	Schans
○	 Geschiedenis	van	het	Leidseplein	en	Hirsch	&	Cie
●	 Westelijke	eilanden	Bickers-,	Prinsen-	&	Realeneiland
●	 De	vijf	grote	wagenpleinen
●	 Het	ontstaan	van	de	Jordaan
●	 Gangen	en	hoven	van	de	Jordaan
●	 De	vertraagde	bebouwing	van	de	Driehoekstraat
●	 De	Plantage,	een	geslaagde	mislukking
●	 Amstelkerk,	noodgebouw	met	eeuwigheidswaarde
Stadsuitleg 1877-1921
●	 Annexaties	1877-1921
●	 Huisnummering	in	Amsterdam	(1796-1876)
●	 Stadsontwikkeling	en	de	politiek
●	 Spaarndammerbuurt	en	Zeeheldenbuurt
●	 Van	Smalle	Pad	tot	Planciusstraat
●	 Het	Museumkwartier	en	de	Waskaarsenfabriek
●	 Stads-	en	Godshuispolder,	een	stukje	Amsterdam	in	de	polder
●	 De	Da	Costabuurt	en	de	Réveilbeweging,	Ria	Scharn
*	 Westerplantsoen	in	de	Zeeheldenbuurt,	A.		Huyser
*	 De	wet	kent	geen	steden,	Drs.	J.	P.	Janse,	1992	(annexatie	Nieuwer-Amstel)
*	 Dorpse	straten	in	de	stad,	Ph.	Spangenberg	1995-1996
○	 Het	IJ	en	de	IJpolder
Amsterdam-Noord
●	 Volewijckslanden	en	Buiksloterham,	de	ruggegraat	van	Noord
○	 De	geschiedenis	van	de	Waterlandse	tram
●	 Industrie	Buiksloterham	door	Wim	Huissen
●	 ENTOS	door	Wim	Huissen
●	 ELTA	door	Wim	Huisen
○	 Nederlandsche	Scheepbouw	Maatschappij	door	Ruud	van	der	Sluis
Verkeersdoorbraken
●	 Damstraat-Paleisstraat	1865-1914
●	 Raadhuisstraat	1894-1897
●	 Vijzelstraat	1917-1935
●	 Weesperstraat	1959-1969;	de	Wibaut-as	

Amsterdam en het water
●	 Amsterdams	Waterstaat
●	 Raadselachtige	waterwerken	
●	 Sluizen,	keringen	en	duikers	in	Amsterdam
●	 Donkeresluis
●	 ‘t	IJ,	van	getijdekreek	via	waterwolf	tot	droogmakerij
●	 Van	open	havenfront	tot	Open	Havenfront
●	 De	geschiedenis	van	de	Kostverlorenwetering	en	de	overtoom
●	 Aanloop	tot	het	Noordzeekanaal,	Amsterdam	op	z’n	smalst
Diversen
●	 Hoe	komt	de	Mirakelbrug	aan	z’n	naam?
●	 Remonstrantenkerk,	de	Rode	Hoed
●	 Metamorfoses,	wat	stond	hier	vroeger	ook	alweer?		Ria	Scharn
●	 Sint	Pietershal	in	de	Nes
●		Pakhuis	Oostenburg,	Fons	Baede
●	 Nieuwe	Doelenstraat,	Robert	Raat
●	 Regeringsjubileum	Willem	III	in	1874,	Paul	Graalman
*	 Ons	Gouden	Vondelpark,	gedenkboek	t.g.v.	50-jarig	bestaan	in	1914
Jaarboeken, enzovoort
●	 Index	quizpagina’s	2014	en	later,	met	kleinere	onderwerpen
●	 Jaarboek	2015,	50	opstellen	over	Amsterdamse	items
●	 Jaarboek	2016,	11	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2017,	6	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2018,	8	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2019,	8	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2020,	8	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2021,	8	opstellen,	idem
●	 Jaarboek	2022,	8	opstellen,	idem	(komt	herfst	2023)
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https://www.theobakker.net/pdf/DeWetKentGeenSteden.pdf
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https://www.theobakker.net/pdf/NSM.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/paleisstraat.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/raadhuisstraat.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/vijzelstraat.pdf
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https://www.theobakker.net/pdf/jaarboek2021.pdf
https://www.theobakker.net/pdf/jaarboek2022.pdf



