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Eind 1978 bedacht mijn vader  
P. Hans dat het goed zou zijn om 
wekelijks in de lokale krant over het 
nog resterende landelijke gebied van 
Nieuw-West te schrijven. Niemand 
had toen kunnen bedenken dat deze 
rubriek 2.090 afleveringen later nog 
zou bestaan! Vanaf volgende week 
gaat deze digitaal verder. De werk-
groep Publiciteit van de Dorpsraad 
dankt de Westerpost voor de har-
telijke samenwerking al die jaren, 
in het bijzonder de familie Kater, 
die het mogelijk maakte om 43 jaar 
lang wekelijks aandacht te schenken 
aan álles wat in het landelijk gebied 
gebeurt.

Twintig vrijwilligers deden week-in-
week uit verslag in de rubriek. Uit 
het archief van de werkgroep His-
torie blijkt dat in die 43 jaar vooral 
héél vaak over het ‘onveilige verkeer’ 
is geschreven. Zowel over de Oud 
Osdorpse Osdorperweg als over de 
Slotense Sloterweg. Logisch: Dat 

zijn twee overbelaste oude smalle 
landelijke wegen met aan weerszij-
den sloten, zonder veilige vrijliggen-
de fiets- of wandel paden. 

Recente historie vastgelegd
Maar ook andere onderwerpen 
kwamen vaak aan bod. Denk aan 
de zorgen over het steeds verder ver-
stedelijken van het landelijke gebied 
en de drukke Sloterbrug.  
Of aan de verslaglegging van de vele 
dorpsfeesten. De komst en daarna 
de bouw van de Molen van Sloten, 
het redden van de Akermolen langs 
de Ringvaart en het Weilandje Vrije 
Geer, het Politiebureautje en het 

groenhouden van de Lutkemeerpol-
der. Allemaal vervolgverhalen waar 
lezers telkens over werden bijge-
praat. Later stond vaker centraal 
hoe leuk het is voor bewoners van 
Nieuw-West om hier ‘om de hoek’ te 
komen recreëren: fietsen door lan-
delijk Osdorp en wandelen door het 
Beschermde Dorpsgezicht Sloten.

De rubriek gaat dus digitaal door! 
Volgende week, op 10 februari, zal 
rubriek nummer 2.091 verschijnen. 
Een hartelijk ‘tot ziens’ aan alle 
lezers van de Westerpost!

Tamar Frankfurther

Na 43 jaar wekelijks in de Westerpost…

De Rubriek Sloten-Oud Osdorp gaat digitaal verder!

Leuk detail: De fundering van de waarschijnlijk 17de-eeuwse stal van de 
herberg staat op dakpannen. Goedkoop bouwen met wat voorhanden was… 
(Foto: Erik Swierstra) 

Goedkoop dronken worden in De Rode Leeuw
De opgravingen aan de zuidkant van de Sloterweg waar de arbeiderswoningen stonden leveren nu al meer informa-
tie op. Dat verbaast archeoloog Thijs Terhorst van de gemeentelijke afdeling Monumenten en Archeologie niets. Een 
17e-eeuwse plattegrond laat namelijk zien dat precies op díe plek vroeger al bebouwing stond. Dáár wilde hij dus 
graag graven.

Meldt u aan
Wilt u op de hoogte blijven van 
alle activiteiten, de feesten en het 
overige nieuws uit Sloten en Oud 
Osdorp, meldt u dan aan voor de 
digitale rubriek. Ga naar de web-
site www.slotenoudosdorp.nl  en 
klik op het tabblad ‘Nieuwsbrie-
ven’. De rest wijst zich vanzelf. 
Als u op Sloten of Oud Osdorp 

woont en geen internet hebt, 
maar wel de rubriek wil blijven 
ontvangen, gaan wij ons best doen 
wat te regelen. In dat geval vragen 
wij u om een briefje met uw naam, 
adres en telefoonnummer te sturen 
naar (of in de bus te doen van) 
Dorpshuis Sloten, Werkgroep  
Publiciteit, Nieuwe Akerweg 14, 
1066 ES Amsterdam-Sloten.

Dit is een waardevolle vindplaats. 
De oudste (en diepste) resten stam-
men waarschijnlijk van rond 1600. 
Thijs: “We nemen monsters van de 
houten planken mee. We kunnen dan 
bepalen wanneer de bomen waar ze 
van gemaakt gekapt zijn. Daarna 
hebben we echt een jaartal!” 

Halfweg Sloten
Dat de herberg De Rode Leeuw juist 
híer gevestigd was, is volgens de 
archeoloog geen toeval: “Deze plek 
aan de middeleeuwse Sloterweg ligt 
precíes voorbij de grens ‘halfweg 
Sloten’. Daardoor mocht Amsterdam 
hier geen accijns heffen op de alco-
hol. Omdat de kroegbaas geen last 

had van die belastingen, konden zijn 
gasten lekker goedkoop drinken! 
Het verbaast me niets dat deze kroeg 
in latere vermeldingen ‘Het Dron-
kenmanshuisje’ genoemd wordt.”

Rond de haard
Het pand bestond uit twee gebou-
wen. In het hoofdgebouw aan de 
westkant is een haard van rond 1650 
gevonden. De gasten warmden zich 
rond de haard, deden hier spelletjes 
en rookten pijpen. Thijs: “Hoe we 
dat weten? Op de zandvloer rond de 
haard hebben een heleboel pijpen-
kopjes, maar bijvoorbeeld ook een 
dobbelsteen, knikkers en bikkels 
gevonden. Die konden de dronken 

gasten vast niet meer terugvinden 
in het zand.” De waterput op het 
voorterrein bleek te zijn gemetseld 
op een enorme laat 18e-eeuwse 
houten ton.

Verschillende tijden
Ook twee afvalkuilen achter het 
pand leveren vondsten van rond 
1800 en uit de late 19e- eeuw. De 
laatste zijn waarschijnlijk van de 
bewoners van de arbeiderswoningen 
die hier stonden. Alles gaat mee naar 
het depot voor nader onderzoek. 
Wordt dus zeker vervolgd! Het is 
maar goed dat de gemeente dit alles 
veilig stelt voordat de nieuwbouw 
start. 


