
Herinneringen aan Jaagpad nr. 200 bij de 
Nieuwe Meer

Op het in 2006 op deze website gepubliceer-
de artikel 'Het Jaagpad, Café Opoe' kwam 
in mei 2020 een reactie van Marian Merke-
stein. Zij heeft als kind gewoond aan het 
deel van het Jaagpad dat in 1956 is vergra-
ven tot Riekerplas, nu deel van de Nieuwe 
Meer.

Uitwisseling van foto's en informatie inspireer-
de haar om haar herinneringen uit de jaren vijf-
tig op te schrijven en aan deze website ter be-
schikking te stellen. Het geeft een beeld van 
een geheel verdwenen wereld, nu circa 65 jaar 
geleden.

Tevens hierbij een artikel over het Jaagpad 
langs de Schinkel en Nieuwe Meer, wat meer 
achtergronden geeft van deze omgeving.

Erik Swierstra; augustus 2020 
Werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp

"Mijn prilste levensjaren – de jaren aan Het 
Nieuwe Meer- hebben mij gevormd."

Ik ben geboren als Marianneke Merkestein op 
6 mei 1952 aan het Jaagpad 200 ('Het Kruit-
huis') uit de liefde van mijn ouders, die elkaar 
al vanaf hun zestiende levensjaar liefhadden. 
Ze hebben op 11 september 1951 deze 'dienst-
woning' betrokken, mama was op dat moment 
reeds een maand zwanger van mij en papa was 
al langer in Amsterdam werkzaam bij de mare-
chaussee.

 
Het huis aan Jaagpad 200-201, gezien vanaf 
de Nieuwe Meer; begin 20e eeuw.

 
Uitzicht vanaf het Amsterdamse Bos over de 
Nieuwe Meer naar het Jaagpad, met het huis 
op nr. 200-201; 2 mei 1940. Foto: Beeldbank 
Stadsarchief Amsterdam.

Huisarts Sabel die assisteerde bij de geboorte 
kon niet met een auto gekomen zijn, Jaagpad 
200 was immers onbereikbaar dus waarschijn-
lijk is hij met zijn fiets op het trekpontje de 
Ringvaart overgestoken…

'Onbereikbaar' voor de buitenwereld, zo was 
eigenlijk wel het overheersende gevoel over 
onze woonlocatie, getuige ook het schaarse be-
zoek van familie die in Houten woonde. Het al-
lereerste bezoek van mijn oma was daags na 
mijn geboorte, ik was haar eerste kleinkind.

Ze kwam met de trein en ik weet niet tot hoe-
ver er destijds een bus reed vanaf het Amstel-
station richting het Jaagpad, en óf er überhaupt 
een bus reed die kant op. Feit is dat ze een ont-
zettend lange wandeling heeft moeten maken 
en op het eerste de beste bankje aan het Jaag-
pad geruime tijd uitgeput heeft zitten uitrusten 
om het laatste traject te kunnen volbrengen. 
Begrijpelijk is dit dus tevens haar laatste be-
zoek geweest.

Andere familieleden zetten hun fiets op de trein 
en de sportievelingen legden bij gunstige 
weersomstandigheden de afstand geheel per 
fiets af, maar dat was toch wel een rit van zo'n 
drie uur.
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Jaagpad 200-201, de woning bij het Kruithuis. 
Op de voorgrond het smalspoor voor mate-
riaaltransport; juni 1953. Foto: Beeldbank 
Stadsarchief Amsterdam.

Jaagpad 200, 'Het Kruithuis', deel uitmakend 
van de Stelling van Amsterdam, ontleende zijn 
naam aan de militaire magazijnen achter ons 
huis alwaar munitie lag opgeslagen, – vandaar 
dat wij achter een imposant hekwerk woonden 
– en de aanvoer ging over water. Afgemeerd 
aan de grote steiger voor ons huis, werd de mu-
nitie uitgeladen en op lorries gezet die op de 
rails naar de opslagplaatsen rolden.

Jaagpad 200 was een twee-onder-een-kapwo-
ning, de andere helft (nummer 201) werd be-
woond door Tiemen Dijkema, de laatste veld-
wachter van Sloten, die achter zijn huis een 
plaatsje had waar een groot hok was met kip-
pen die ook losliepen, evenals de haan die zijn 
snavel had zitten op dezelfde hoogte als mijn 
wapperende handjes en ongelukkigerwijs ooit 
flink in mijn pink pikte.

Bij de militaire magazijnen aan het Jaagpad. 
Rechts het huis Jaagpad 200-201. Links de 
Riekerpolder; juni 1953. Foto: Beeldbank 
Stadsarchief Amsterdam.

 
Jaagpad 200. Het gezinnetje Merkestein com-
pleet; 1952. Foto: collectie Marian Merke-
stein.

Tiemen Dijkema, de laatste veldwachter van 
het dorp Sloten. Hij woonde op Jaagpad 201; 
circa 1926. Foto: Beeldbank Stadsarchief 
Amsterdam.

Het verweerde houtwerk buiten en binnen ver-
raadde de oudheid van deze donkere, vochtige 
en tochtige woning die bovendien verstoken 
was van alle comfort. In de keuken was een 
aanrecht van steen met een grote gootsteen 
maar er was geen kraan want er was geen stro-
mend water.

In de tuin stond echter een handzwengelpomp 
waarmee het water uit de grond gepompt moest 
worden. Ja, hoe primitief. en voorwaar een 
zware klus waaraan mijn moeder een hardnek-
kige blessure heeft overgehouden. Er was een 
bleekveld en een groentetuin waar de spinazie-
bladeren een formaat hadden dat daarna nooit 
en nergens meer geëvenaard zou worden.

De wanden in het huis waren voorzien van 
lambrisering en in de benedenkamers hingen 
lange bruine veloursgordijnen. De vloeren wa-
ren belegd met parket en op het parket in de 
woonkamer lag een karpet waarop ik sociaal 
brabbelde met ene 'Okoeke'. Nee, er was niets 



Jaagpad 200. Mijn nichtje en ik achter de 
lorrie (kijk wat een dikke grote bomen); 1955. 
Foto: collectie Marian Merkestein. 

of niemand, ik verzon 'het' en gaf het de naam 
‘Okoeke’.

Mijn slaapkamertje lag boven de entree, aan de 
waterkant dus. Het zo typerend pruttelende ge-
luid van de dieselmotoren nodigde me altijd uit 
om op het stoeltje te klauteren om door het 
raam te kunnen kijken naar een dan passerende 
boot.

Jaagpad 200, met zusje van mijn moeder -zicht 
op de bijkeuken; 1954. Foto: collectie Marian 
Merkestein.

"Hoe doen de bootjes?", was een repeterende 
vraag die mijn moeder aan me stelde en ik dan 
in de scherpte van mijn waarnemingen beant-
woordde met het nabootsen van dat bijzondere 
geluid; in opperste stilte krijgen geluiden een 
diepere dimensie en beklijven zodanig beter.

Dagelijkse geluiden waren die van de kippen 
en de haan van de buurman, van het kabbelen-
de water en het geklots tegen de oever, van het 
gepruttel van de dieselboten, van de gierende 
wind rond het huis en het ruisende gebladerte 
van de bomen langs de slootkant achter ons 
huis en van de velerlei vogels.

In het weekend geluiden van bootjes met klap-
perende zeilen, sierlijk dansend op het Nieuwe 
Meer en van de meerstemmigheid die wande-
laars en fietsers voortbrachten wanneer ze bij 
zonnige dagen het Jaagpad bezochten. Eens, op 
een zondagmiddag, viel pal voor onze woning 
een mevrouw van haar fiets en zat even later 
bij ons in de bijkeuken.

Jaagpad 200. Zusje van mijn moeder op de 
steiger. Zij staat op de rails die naar de muni-
tieloodsen leiden; 1954. Foto: collectie Marian 
Merkestein.



Jaagpad 200. Zusje van mijn moeder in 
roeiboot bij de steiger; 1954. Foto: collectie 
Marian Merkestein.

Ik bleef op veilige afstand buiten staan maar 
volgde door de openstaande deur nauwlettend 
de indrukwekkende taferelen daarbinnen: ik 
zag de mevrouw wier broekspijp was opgerold 
tot boven haar knie en óp die knie ontwaarde ik 
een grote wond die ik in mijn spanning steeds 
groter zag worden en door mijn voorovergebo-
gen moeder werd verzorgd.

Mijn vader was inmiddels al lange tijd overge-
plaatst naar Apeldoorn en kwam alleen in het 
weekend thuis, waardoor mama en ik ruim drie 
jaar met z'n tweetjes aan het Jaagpad gewoond 
hebben. Eerst decennia later zou ze het zich 
niet-veilig voelen gedurende die jaren benoe-
men, dus achteraf bezien gingen we niet voor 
niets samen regelmatig uit logeren bij opa en 
oma, en de rest van de familie in Houten.

Het hierbij horende, constant terugkerende ta-
fereel dat zó vaak zó dierbaar gememoreerd 
werd door mijn moeder: Samen op de fiets naar 
het Amstelstation, ik voorop in het zitje en vro-
lijk zingend: "Jankie kanne mama misse 
niet." (Jankie, omdat Marianneke nog niet uit 
te spreken was voor mij). Dat was ook altijd de 
lading: ik was zó oneindig aanhankelijk aan 
haar… 
Bij het Jaagpad hebben we met enige regel-
maat onze toevlucht gezocht in de Riekermolen 
(Jaagpad 240) waar molenaar Cor van der 
Pouw Kraan woonde, met zijn vrouw An en 
dochters Hennie, Joke en Anneke, al weet ik 
niet zeker of die laatste op hun volgende adres 
Jaagpad 160 (bij het poldergemaal) is geboren. 
Nog weer later is dochter Ineke daar geboren.

In november 1955 verhuisden ook mama en ik 
naar Apeldoorn: een wereld van verschil… 
Mijn moeder bloeide op in de reuring van haar 
nieuwe leven en maakte al snel contact met de 
collega’s van mijn vader en hun echtgenotes, 
maar ik daarentegen heb altijd moeite gehad- 
en gehouden met de vele prikkels. Deze wereld 
was te groot, te vol, te druk….

In maart 1965 overleed mijn vader op 38 jarige 
leeftijd aan een (toen nog) ongeneeslijke ziek-
te; in enkele maanden tijd zagen we deze sterke 
levenslustige man verdwijnen in zijn sterk ver-
magerde schaduw. Mijn moeder ontvluchtte de 
leemte door de drukte op te zoeken terwijl ik 
meer en meer de stilte verkoos.

Op mijn 33ste verruilde ik uiteindelijk het vei-
lige thuisnest voor een eigen stekje en noemde 
het 'mijn schelpenhuis': een penthouse in Ber-
gen aan Zee, pal aan zee en met diezelfde rust 
en hetzelfde weidse vergezicht als van het 
Jaagpad aan Het Nieuwe Meer.

Met de familie van der Pouw Kraan zijn we al-
tijd bevriend gebleven, al was het contact de 
laatste jaren i.v.m. leeftijd uitsluitend via de 
telefoon. Eind december 2008 ben ik naar de 
begrafenis van Cor geweest, als plaatsvervan-
ger van mijn moeder, maar ook de jaren daarna 
bleef ze contact houden met de oudste dochter 
van Cor en An.

Uitsnede uit een luchtfoto van de Nieuwe Meer 
gezien in oostelijke richting, met links van de 
oever het huis Jaagpad 200-201, met daarach-
ter het kruitmagazijn en de steiger aan de oe-
ver er voor. Op de achtergrond Tuinpark Ons 
Buiten; 5 juni 1931. Foto: Beeldbank Stads-
archief Amsterdam. 



Op 6 mei 2007 ben ik samen met mijn moeder, 
voor het eerst na ons vertrek eind 1955, terug-
gegaan naar de plek waar Jaagpad 200 ooit 
stond. Terug naar de plek waar ik geboren ben 
en 3,5 jaar heb geleefd, verafgelegen van de 
bewoonde wereld en omgeven door ongerepte 
natuur en maagdelijke stilte, waar de enige pas-
santen boten waren en in het weekend fietsers 
en wandelaars, en waar we met een trekpontje 
het water van de Ringvaart moesten oversteken 
om bij het dichtstbijzijnde kruideniertje te kun-
nen komen.

Mijn hele leven had zich de vraag gesteld waar 
toch die 'ondefinieerbare stilte' vandaan kwam, 
die zich altijd in mijn hoofd herbergde… Toen 
we echter weer hier stonden, ruim 40 jaar na 
ons vertrek en zó tastbaar dichtbij mijn prilste 
levensjaren, wist ik het: "Het is DEZE stilte die 
mij gevormd heeft."

Marian Merkestein; juni 2020.

Zie ook: https://slotenoudosdorp.nl/
herinneringen-aan-jaagpad-nr-200-bij-de-
nieuwe-meer/
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