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Inleiding:  
Heren en Hoeren

Iedereen kent ‘de Wallen’ en de Wallen kennen iedereen. 
De Wallen zijn die plek waar de oudste kerk van Amster-
dam staat, omgeven door hoerenkasten. Op een halve 
vierkante kilometer vind je er het verhevene en het ver-
derfelijke, het vrome en het vieze samengebald. En zo 
bont als het heden is, zo veranderlijk was het verleden. 
De Wallen waren deftige woonbuurt, religieus centrum, 
havenkwartier, bestuurscentrum, hoerenbuurt, verloe-
derde no-go area en yuppendomein. Over dat gebied, het 
hart van het Amsterdamse stadsleven, gaat dit boek. 

‘In den beginne…’ zo moet elk verhaal over een rijk verleden aanvangen. En dat 
begin van de Wallen was schamel en vooral modderig. Oorspronkelijk was het een 
moerasgebied, dat door de aanleg van dijkwegen langs het water – aanvankelijk niet 
veel meer dan lintvormige terpen – bewoonbaar werd gemaakt. Pas nadat Amster-
dam in 1342 stadsrechten verkreeg, kwam een hausse aan bouwactiviteiten op gang. 
De terpen werden verhoogd en uitgebreid, waarbij de Oudezijds Voorburgwal tot 
stand kwam, de eerste stadswal van Amsterdam. Behalve uit een gracht bestond 
zo’n burgwal, de naam zegt het al, uit een aarden wal, afgewerkt met een puntige 
palissade. Achter deze schamele bescherming ontstond voor het eerst aaneengeslo-
ten bebouwing aan een vaste rooilijn. 
 Waarom ‘Oudezijds’ Voorburgwal? Niet omdat de eerste bewoners van Amster-
dam hier huisden. Die woonden aan de overkant van de Amstel, langs de dijk die 
gek genoeg juist weer Nieuwendijk heet. De ‘oude zijde’ ontleent zijn naam aan het 
feit dat hier de eerste parochiekerk van de stad werd ingewijd, de Oude Kerk.

Oudekerksbrug, 
Oudezijds Voorburgwal.
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Lang hebben de Oudezijds Voorburgwal en zijn evenknie aan de westzijde van de 
Amstel, de Nieuwezijds Voorburgwal, de grens van Amsterdam niet gemarkeerd. Al 
in 1367 was sprake van de verkoop van een stuk land, gelegen ‘twisschen den twien 
graften en over die nuwe grafte’. Met die tweede, nieuwe gracht werd de Oudezijds 
Achterburgwal bedoeld, die in 1380 werd voltooid. 
 Het snel stijgende inwonertal – van drieduizend in 1300 naar tienduizend in 
1500 en tweehonderdduizend in 1670 – vergde al snel nieuwe uitbreidingen. Kort 
na 1400 werd de Geldersekade-Kloveniersburgwal gegraven, die begin zestiende 
eeuw zijn verdedigingsfunctie weer verloor doordat de stadsgrens verschoof naar 
de Oude Schans. 
 Het Wallengebied was in deze periode een gemengde woon- en werkbuurt, waar-
in ook voorname burgers van de snel aan rijkdom winnende koopstad hun domi-
cilie hadden. Straatjes die er nu onooglijk bij liggen, herbergden regenten en inter-
nationale handelstycoons. In de Barndesteeg betrok de schatrijke, uit Antwerpen 
afkomstige koopman Marcus de Vogelaer een deel van het oude Bethaniënklooster, 
dat hij De Ooyevaar noemde. De Vogelaer, een van de oprichters van de voc en 
de wic, was getrouwd met een schoonzus van raadpensionaris Jacob Cats. Later 
woonde zijn zuster er, wier echtgenoot familie was van P.C. Hooft.
 Ook in de Lange Niezel, nu een van de meest verlopen straatjes van de bin-
nenstad, huisden lieden van stand. Nummer 22 was het adres van de gebroeders 
Gerrit en Laurens Bicker, zeer vermogende kooplieden. Gerrit, die eveneens tot 
de oprichters van de voc behoorde, werd zelfs de stamvader van een invloedrijk 
patriciërsgeslacht. Zijn zoon Jacob bleef in de Niezel wonen en trouwde met een 
dochter van regent Jacob de Graeff, die even verderop op nummer 10 woonde. Een 
andere zoon, Jan, trouwde ook met een meisje De Graeff en werd eigenaar van het 
Bickerseiland. Jans broers Cornelis en Andries, ook opgegroeid in het nu zo smoe-
zelige straatje werden machtige burgemeesters van de stad.

Begin zeventiende eeuw, toen in een aantal fasen de grachtengordel om het oude 
centrum werd gelegd, veranderde de bevolkingssamenstelling van het Wallen-
gebied. De deftige lieden verlieten de buurt en verhuisden naar de prestigieuze 
nieuwbouw. Wie bleven, waren de ambachtslui en neringdoenden, die veelal hun 
brood verdienden met diensten die te maken hadden met het havenbedrijf. Daarbij 
hoorde ook de behoefte aan vertier en vermaak voor passagierend scheepsvolk. Zo 
werd de kiem gelegd voor de reputatie van de Wallen als plek waar men aan zondige 
verlangens kon toegeven. Daarmee zette een gestage neergang in.
 Eind negentiende eeuw stond de buurt bekend als ‘donker Amsterdam’, waar 
niet alleen hoeren maar ook pooiers en ander gespuis een ‘onderwereld’ vormden. 
In hun standaardwerk Amsterdam zooals het leeft en werkt schreven J.C.E. Sand en 
Piet Bakker over de Wallen in de jaren 1930: ‘Jammer dat aan die bewondering 
van het oude het onbehaaglijke gevoel gepaard moet gaan dat hier de misdaad 
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rondwaart en dat er achter en tusschen die oude muren dingen gebeuren die niet 
strooken met de welwillendheid en rechtvaardigheid.’
 Dat verhinderde niet dat de wijk een soort romantisch enthousiasme opwekte. 
Het rapaille maakte het gebied onveilig, maar ook populair. Een bezoek aan wat nu 
‘de walletjes’ ging heten, verleende een aangename prikkeling aan de zintuigen. Want 
wat heeft een mens aan zintuigen, als die niet geprikkeld worden? In kranten werd 
zonder nadere plaatsaanduiding geschreven over ‘een brand op de walletjes’, of een 
logement ‘op een van de walletjes’. De buurt werd een bezienswaardigheid, waar je 
ook buitenlandse gasten mee naartoe nam.
 Krantenreportages maakten ook duidelijk dat er niet alleen klassieke prostitu-
tie werd bedreven. Er werd tevens voorzien in de wensen van ‘jongens met speciale 
moreele defecten’, in de danslokalen waren nogal wat ‘negers’ te vinden en Chinese 
zeelui zetten zich hier aan de opiumpijp. Van morele verontwaardiging viel wei-
nig te merken. Het Algemeen Handelsblad besloot in januari 1938 een reportage 
met de zin: ‘Maar we gunnen ieder zijn pretje en verzetje.’ De internationale 
populariteit nam alleen maar toe toen Amsterdam na de oorlog leave center werd 
voor geallieerde militairen, die hun ontspanning vooral in deze wijk zochten 
(hoewel dat officieel verboden was). 
 De ‘rosse buurt’, het red light district, werd een must see voor iedere toerist. 
Goedmoedige verkleinwoordjes maakten duidelijk dat hier een soort ambachtelijke 

Oudezijds Voorburgwal, 
gezien naar de 
Oudezijds Kolk, met op 
de achtergrond de Sint-
Nicolaaskerk, ca. 1900.  
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knuffelcriminaliteit bestond. Kende Nederland een bordeelverbod? Zeker, maar de 
‘hoertjes’ op die schilderachtige walletjes hadden niets te vrezen zolang ze zich naar 
buiten toe een beetje gedroegen. Hun pooiers heetten ‘beschermers’ of nog deftiger 
‘souteneurs’ en maakten deel uit van de ‘penoze’. Het waren kleerkasten met losse 
handjes, die ze vooral gebruikten om elkaar te lijf te gaan – nooit om de hoertjes 
mores te leren. Het leven was er rauw en direct, maar achter menige boeventronie 
ging een eerlijk hart schuil, zoals veel prostituees zich liefderijk ontfermden over 
kinderen en zielenpoten. Het was een wereld van leven en laten leven, van tegenslag 
en klein geluk, aan de rand van de beschaving.
  Maar in het laatste kwart van de afgelopen eeuw kwam dat beeld van vertederende 
wetsovertreding steeds minder met de werkelijkheid overeen. De ouderwetse prosti-
tutie van de pronte ‘tantes’ met hun schilderachtige bijnamen werd overvleugeld door 
een internationaal aangestuurde seksindustrie. Tal van panden kwamen in handen 
van duistere vastgoedtypes en verloederden, de criminaliteit groeide ver voorbij het 
eenvoudige stadium van diefstal en beroving. Maar de grootste ellende kwam van 
de drugs. Met de drugsgolf die in de jaren zeventig en tachtig over de buurt sloeg, 
verdwenen de laatste resten van het min of meer gemoedelijke ‘donker Amsterdam’.

Oudezijds 
Achterburgwal,  
ca. 1900. 
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Wie nu over de Wallen wandelt, 
liefst op een vroege zondagoch-
tend, kan zich niet meer voorstel-
len hoe verloederd het gebied er 
nog maar dertig, veertig jaar gele-
den bij lag. Zelfs oude bewoners 
schrikken bij de aanblik van foto’s 
uit die tijd. Die grauwe, verwaar-
loosde buurt met tal van gaten en 
onbewoonbare panden is nu op-
gewaardeerd tot een pronkjuweel 
van stedenschoon. Huis aan huis 
staat alles er piekfijn gerestaureerd bij, of gaan de gevels schuil achter blauw zeil-
doek waarachter het herstel in volle gang is. Dit is wat stadsplanologen ‘gentrificatie’ 
noemen, opwaardering. Dat komt meer voor in oude stadswijken, maar op de Wal-
len ging het niet vanzelf. Wat bracht het dan op gang?
 Tegen het eind van de jaren tachtig kwamen bewoners in opstand tegen de ver-
loedering van de buurt. Een gemeenteraadsvergadering werd verstoord door het 
rondstrooien van poedersuiker als metafoor voor heroïne en het Damrak werd 
geblokkeerd door een grote verbranding van autobanden. Eindelijk beseften de 
autoriteiten dat het zo niet langer ging. Een combinatie van economische en poli-
tiemaatregelen opende de weg naar herstel.
 Maar daarmee waren de Wallen nog niet gered. In 1996 stelde de onderzoeks-
commissie-Van Traa vast dat het gebied vergeven was van de ‘criminogene’ instel-
lingen, zoals bordelen, smartshops, geldwisselkantoren, coffeeshops, gokhallen, 
minisupermarkten en seksinrichtingen. Een grootscheepse structurele aanpak 
bleek onvermijdelijk om de georganiseerde criminaliteit te verdrijven en de buurt 
een nieuwe start te geven.
 In 2007 werd dit nieuwe beleid vastgelegd in Project 1012, genoemd naar de post-
code van het gebied. Het aantal ‘ramen’ in het Wallengebied wordt verminderd 
om de prostitutie zoveel mogelijk uit maffiose handen te krijgen. Verder wordt de 
prostitutie geconcentreerd, voornamelijk op de Achterburgwal. Ook het aantal cof-
feeshops wordt met de helft teruggebracht. In hoeverre deze voornemens zullen 
worden waargemaakt, moet worden afgewacht. De internationale vrouwenhandel, 
vastgoedfraude en witwasserij die achter de spic en span opgeknapte gevels schuil-
gaan, zijn nog lang niet opgerold.
 Wel worden met deze ingrepen en plannen de voorwaarden geschapen voor de 
feitelijke wedergeboorte van de Wallen. Voelden vroeger vooral studenten, kunste-
naars en allerhande randfiguren zich tot het gebied aangetrokken, tegenwoordig 
ontdekken ook ‘yuppen’ en kapitaalkrachtige lieden uit binnen- en buitenland de 
charme ervan. Ze kopen de oude panden op en investeren er ruimhartig in, wetend 

Oude Doelenstraat,  
ca. 1900.
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dat de huizenprijzen in de binnenstad op langere termijn alleen maar zullen stij-
gen. Daarmee keren de voorname heren uit de beginperiode terug, op het chique, 
zuidelijke deel van de Wallen, maar in toenemende mate ook tussen de kroegen, de 
seksshops en de hoeren van het noordelijk gedeelte.
 Ook in dit boek hebben wij hen een plaats gegeven, de heren en hoeren van 
vroeger en nu. Aan de hand van portretten van illustere Wallenbewoners en -be-
woonsters laten we zien welk een bijzonder gezelschap in dit bijzondere gebied 
heeft gewoond, gewandeld en gewerkt.

Heren en hoeren. Bij alle gedaantewisselingen door de eeuwen heen werd één ei-
genschap nooit wezenlijk aangetast: de bonte verscheidenheid van het gebied. De 
Wallen zijn nooit, zoals de uitgaanscentra van veel andere grote steden, een mono-
cultuur geworden. Misschien met uitzondering van de heroïneperiode is er altijd 
gefeest en gedronken, gewoond, gewandeld en gewerkt. 
 Je vond en vindt er alle besognes die Ramses Shaffy bezong in zijn ‘Zing, vecht, 
huil, bid, lach, werk en bewonder’. In dit boek komen ze stuk voor stuk aan de orde. 
Het zingen in het verhaal over het Leger des Heils. Vechten deden de pooiers, maar 
ook moedige verzetsstrijders in de oorlog en monumentenbeschermers als Geurt 
Brinkgreve, die stand hielden toen de autoriteiten in de jaren zestig die oude troep 
wilden slopen. Huilen met de pet op was het toen het gebied bijna ten onder ging 
aan de drugsscene. Bidden gebeurde op de Wallen altijd – en nog steeds – in de 
meest uiteenlopende talen. Lachen kun je tijdens een avondje uit met de gezusters 
Fokkens, de ‘Ouwehoeren’, en bij de workshop Piemel Schilderen voor damesvrij-
gezellenfeestjes.
 Daar komt nu het bewonderen bij. Nogmaals Ramses Shaffy, die zong: ‘Loop niet 
zo verlegen, zo verlegen door de stegen.’ De Wallen hebben veel meer te bieden dan 
de roodverlichte ramen in de smalle straatjes. Hoog, kijk omhoog! Vergaap je aan de 
schitterende gevels en de historische pracht van de kerken; verlustig je aan de ver-
halenrijkdom die daarbij hoort. Met dit boek reiken wij daarbij graag een helpende 
hand.

amsterdam, februari 2016

paul arnoldussen

peter-paul de baar

bert nap

piet de rooij

marian van de veen-van rijk

herman vuijsje

Het Wallengebied 
op het schilderij 
Gezicht op Amsterdam 
in vogelvlucht door 
Cornelis Anthonisz., 
1538. 
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‘Touristen’  
op de Wallen 

De ‘Grand Tour’ – zo werd de reis door Europa genoemd 
die jongemannen van goede komaf vroeger maakten op de 
grens van jeugd en volwassenheid. Doorgaans stonden de 
cultuurschatten van Italië daarbij boven aan de lijst, maar 
in de praktijk werd ook Nederland nogal eens aangedaan. 
En vooral Amsterdam. Wat zochten die jongens daar?

D e meeste bezoekers waren enthousiast over het Amsterdam van de zeven-
tiende eeuw: ze vonden het er netjes, schoon, goed verzorgd en geordend. 
Ook het Wallengebied had heel wat te bieden. Zoals toeristen er nu de 

Oude Kerk en Ons’ Lieve Heer op Solder bewonderen, namen ze toen bijvoorbeeld 
een kijkje in het Oost-Indisch Huis, het imposante hoofdkwartier van de voc. De 
zeventienjarige landgraaf Otto von Hessen-Kassel zag er in 1611 wapens en schil-
derijen, peper, kruidnagelen, kaneel en muskaatbloemen.
  De Toscaanse prins Cosimo de’ Medici deed Amsterdam tweemaal aan, in 1667 
en 1669, en ook hij vergaapte zich aan de culturele en maritieme rijkdom van de 
stad. Zo bezocht hij de Amsterdamse Admiraliteit aan de Voorburgwal, de collectie 
afbeeldingen, stenen, fossielen en andere bijzondere voorwerpen van Roetert Ernst 
op de Kloveniersburgwal, en het atelier van de meester-verluchter Dirk Jansz. van 
Santen aan het Oudekerksplein, waar vóór de uitvinding van de kleurendruk kaar-
ten en prenten werden ingekleurd. 
 Cosimo nam ook een kijkje in het Spinhuis, het tucht- en werkhuis voor vrouwen 
aan de Achterburgwal. Voor mannen bestond een soortgelijke instelling, het Rasp-
huis. Beide waren wijd en zijd bekend als uitingen van de progressieve ideeën die in 
de Republiek leefden over de heropvoeding van misdadigers. Vooral het Spinhuis 
mocht zich verheugen in bezoek van dagjesmensen en toeristen. Je betaalde een 

Titelpagina van Philipp 
van Zesens Beschreibung 
der Stadt Amsterdam uit 
1664. De Amsterdamse 
stedenmaagd draagt 
de keizerskroon en 
wordt omringd door 
personificaties van 
alle werelddelen 
waarmee de koopstad 
handeldrijft. In hun 
handen de producten 
die naar Amsterdam 
worden verscheept, 
alsook het stadswapen 
en het oude stadszegel 
met het koggeschip.
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paar stuivers en dan mocht je vanachter houten tralies de gevangen vrouwen bekij-
ken. In september was het – net als later in Artis – gratis.
 Was het de humanistische en pedagogische bevlogenheid van de bezoekers die 
het succes van het Spinhuis als publiekstrekker kon verklaren? Dat zou je kunnen 
denken bij lezing van de Beschreibung der Stadt Amsterdam uit 1664. Schrijver en 
dichter Philipp von Zesen heeft daarin vooral oog voor de kwaliteiten van het ge-
bouw, dat je ‘eerder voor een herberg voor vorstinnen hield dan voor een woning 
van verachtelijke gehate meisjes’. Maar Philipp was toen al wat ouder, 45 jaar, en 
vertaalde als zoon van een luthers predikant kerkliederen.

De meeste bezoekers hadden andere beweegredenen. Menigeen dacht 
mooie gevangen ‘meisjes van plezier’ te zien, maar niet iedereen was 

enthousiast over het gebodene. Diverse dames zaten vast voor 
iets anders en mooi was uiteraard het selectiecriterium niet 

geweest. Sommige ‘spinsters’ voerden wel een showtje op 
met schunnige taal en obscene gebaren. Daar moest dan na-
tuurlijk een aalmoes tegenover staan. Een Zweedse reiziger 
werd in 1667 tot zijn schrik aangesproken door een vrouw 
die luidkeels jammerde over hun ‘oude liefde’ en over zijn 
kind dat hij niet in de steek mocht laten. Hij gaf haar een 

paar munten en liep onder veel gelach maar snel weg. 
 

Het Spinhuis was niet de enige attractie waar Amsterdam zijn 
heimelijke genoegens tentoonspreidde. Ook toen de Wallen nog 

niet ‘de walletjes’ waren, hadden de meeste toeristen minder oog voor 
de officieel aangeprezen monumenten dan voor de tingeltangels, speelho-

len, danshuizen en musico’s waar je terecht kon voor een spannender soort vermaak. 
 De beschrijvingen van die gelegenheden doen nogal eens denken aan hedendaagse 
verslagen uit de hoerenbuurt, met een mengeling van opwinding en al dan niet ge-
meende verontwaardiging. Rond 1720 komt de Franse schrijver Maximilien Misson 
in zo’n musico terecht en noteert: ‘Het zijn een soort herbergen en tezelfdertijd dans-
scholen waar jonge lieden van de slechtste soort, vrijers en vrijsters, alle avonden 
bijeenkomen. Die rendez-vous zijn niet helemaal pluis, doch de uiterste buitenspo-
righeden worden er niet gepleegd.’ 
 Enkele tientallen jaren later schrijft de jurist Carlo Antonio Pilati in zijn Lettres sur la 
Hollande al evenmin enthousiast over de manieren van de vrijers en vrijsters: ‘De meeste 
bezoekers (veel matrozen) dansen met de pijp in de mond en kijken de danseres nooit 
in het gezicht, de manier waarop gedanst wordt is serieus. Wanneer de dans geëindigd 
is, gaat de matroos een glas brandewijn drinken en steekt een nieuwe pijp op.’ 
 In 1774 verbaast de jonge Brit Robert Morris, ook al jurist, zich over de opdringe-
righeid van de meisjes in de musico’s. ‘Ze kennen geen greintje schaamte. Ze noemen 
alles bij de naam. Sommige zijn intern en je kunt de hele nacht bij ze blijven. Andere 

Prins Cosimo de’ 
Medici. Zilveren munt 
uit 1678.
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nemen je mee naar hun eigen huis.’ Dat was overigens bepaald geen genoegen in 
de ogen van Harry Peckham, adviseur van het Britse hof en advocaat. In zijn Tour 
through Holland and the Netherlands (1793) constateerde hij kort en goed: ‘Wij vonden 
de vrouwen lelijk, brutaal en weerzinwekkend.’
 Volgens een anonieme Franse auteur die zijn best aardige boek uit 1810 voorzag 
van de weinig wervende titel Nouvelle statistique historique d’Amsterdam, veranderden 
de speelhuizen in de Franse tijd van karakter. Sinds ‘de samenvoeging van deze stad 
met het Keizerrijk’ was de politie onder Franse leiding gesteld, waardoor de ‘teugel-
loze losbandigheid’ had plaatsgemaakt voor ‘een soort fatsoen en wellevendheid’. 
Die ervoer hij in De Pijl in de Pijlsteeg, hoewel ook daar de klant geacht werd niet 
alleen zijn eigen glas wijn, maar ook dat van zeven of acht meisjes te betalen. 
 Ook de Italiaanse reisschrijver Edmondo De Amicis beschrijft in zijn Olanda (1874) 
een plezierige buurt ‘waar lichtjes uit de kelders fonkelen en muziek uit de danstenten 
van matrozen wordt gehoord’. Maar als we schrijver Paul Verlaine mogen geloven, was 

Oost-Indisch Huis aan 
de Oude Hoogstraat, 
gezien naar de 
Kloveniersburgwal. 
Tekening van Reinier 
Vinkeles uit 1768.  
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daar aan het eind van die eeuw nog maar weinig van over. Op uitnodiging van zijn 
kunstvrienden kwam hij naar Nederland en hij deed daarvan verslag in Quinze jours 
en Hollande, dat verscheen in 1893. De Wallen noemt hij ‘afschuwelijke kanalen’ waar-
langs ‘allerlei scheve huizen hangen’ – een ‘rot Venetië’ dat hem doet huiveren. Nu en 
dan gaat er een deur open en worden er ‘wulpse tonelen beloofd aan kleine beurzen’.
 
Vrolijker commentaren zijn er ook. In zijn Holland 1883 beschrijft de Portugese 
schrijver Ramalho Ortigão de Nieuwmarkt als een gezellige bijenkorf van frisge-
boende dienstboden, ‘kwiek, leuk en toch met een vleugje ernst’, stadswezen in hun 
roodzwarte uniformen met glimmende knopen, weesmeisjes met hun charmante 
mutsjes, brandweerlui met hun helmen en kaplaarzen, politieagenten, gekleed als 
Londense policemen, en aansprekers met hun geklede jas en steek à la Bonaparte... 
‘evenzoveel specialiteiten van de bevolking’.
 Zes jaar tevoren was de Belgische schrijver Charles De Coster ook op de Nieuwmarkt 
en noteerde: ‘Het regent, ik ben doortrokken – maar niet van dankbaarheid. Men ver-
koopt er slechts oude lompen, rommel en ordinair aardewerk. Het nasaal accent van de 
verkopers toont voldoende aan dat het Jodenkwartier niet ver is.’ De Waag had volgens 
hem een ‘nors karakter’, dat herinnerde aan zijn oorspronkelijke militaire bestemming.
 Wie van de twee was de uitzondering? Ortigão, valt te vrezen. De tijden waarin 
reisschrijvers hoog opgaven van Nederland en Amsterdam waren voorbij. Het land 
en de stad werden nu vaak als benepen gezien, de bewoners als provinciaals, klein-
zielig, gierig en lomp.
 In hetzelfde jaar 1876 logeerde de Engelse graficus Charles W. Wood in het Bible 
Hotel in de Warmoesstraat. In zijn boek Through Holland beklaagde hij zich bitter 
over de ondervonden geluidsoverlast – door kroegfiguren, maar meer nog door de 
Oude Kerk. Die mocht dan wel mooie ramen hebben, maar dat carillon... dat speelde 

Oudezijds 
Achterburgwal bij 
Oudezijds Kolk. Foto 
van G.H. Breitner uit de 
jaren 1890, detail.

Spinhuis te Amsterdam. 
Tekening van Francoys 
Dancx uit 1638. 
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ieder kwartier ‘met een harde wanluidende klank, terwijl elk kwartier zijn eigen wijsje 
had, zodat men 24 maal hetzelfde wijsje hoorde in evenzoveel uren, totaal 96 wijsjes 
in dat tijdverloop.’ Je kon wel verkassen naar een kamer aan de achterkant, aan het 
water van het Damrak, maar daar had je weer een afschuwelijke stank plus een mug-
genplaag, waardoor de gasten na een slapeloze nacht met een gezicht vol jeukende 
bulten aan het ontbijt verschenen.
 Het Nieuws van den Dag reageerde op 24 maart 1877 gepikeerd op het geklaag van 
Wood. ‘Zijn totaalindruk over Amsterdam schijnt zich op het punt van de ondrage-
lijke stank te concentreren. Geen gebouw wordt door hem schier beschreven of ver-
meld, met uitzondering van Weynand Fockink, dat een onvergetelijke indruk in zijn 
brein schijnt te hebben achtergelaten.’ Wynand Fockink... het fameuze proeflokaal in 
de Pijlsteeg! Amsterdam promotion hoor je niet aan zuipschuiten 
over te laten, bedoelde de schrijver maar. Voor alle zekerheid 
raadde hij het Bible Hotel aan ‘in het vervolg de heer Charles 
W. Wood buiten te sluiten’.


