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Onderwerp 
 Schriftelijke vragen van het lid Boomsma (CDA) inzake mogelijke sloop Etty Hillesum 
Huis, 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 
Toelichting: 
 
Op 6 april jongstleden publiceerde Trouw een artikel (Sloop dreigt voor huis Etty 
Hillesum in Amsterdam) over de mogelijke sloop van het huis waarin Etty Hillesum 
(1914-1943) haar dagboeken schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog. In haar 
dagboeken hield ze de gevolgen van de racistische maatregelen van de Duitse 
bezetters nauwgezet bij. Het dagboek biedt en unieke inzicht in het tragische leven 
van een vervolgd Joods-Nederlands gezin. Het huis waar zij woonde tijdens de 
bezetting, Gabriël Metsustraat 6, zou volgens betrokken buurtbewoners mogelijk 
gesloopt worden voor nieuwbouw. De architect van het Stedelijk Museum, Adriaan 
Weismann, was betrokken en het huis vormt onderdeel van een bijna volledige 
intacte negentiende-eeuwse 'omlijsting' van het Museumplein. Vanwege deze 
stedenbouwkundige en historische waarde van het huis, trekken buurtbewoners, 
historici en Erfgoedvereniging Heemschut aan de bel. 
 
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van het CDA, op 
grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de 
volgende schriftelijke vragen: 

1. Klopt het dat een bouwvergunning is aangevraagd voor bovenstaand adres? 
Zo ja, wanneer zal het oordeel van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
gepubliceerd worden? Zo nee, is deze aanvraag in voorbereiding?  

2. Het pand wordt aan beide zijden geflankeerd door gemeentelijke 
monumenten. Waarom heeft Gabriël Metustraat 6 geen monumentale status? 

3. Is het college het met de CDA-fractie eens dat het pand vanwege zijn 
belangrijke historische waarde alsnog een monumentale status zou moeten 
krijgen? Zo ja, op welke termijn zou dit gerealiseerd kunnen worden? Zo nee, 
waarom niet? 

4. Op dit moment wordt nagedacht over het als beschermd stadsgezicht 
aanwijzen van een aantal buurten in Amsterdam-Zuid en het CDA hoopt dat 
dit snel in gang wordt gezet. Is het college het eens met de CDA-fractie dat 
het onwenselijk is om sloopvergunningen zouden worden afgegeven voor 
dergelijke historische panden, als die nog niet over een monumentale status 
beschikken, maar die wel een belangrijke waarde hebben en cruciaal zijn voor 
het behouden van de architectonische eenheid van de straat/buurt, en zeker 
als die de komende tijd mogelijk alsnog tot beschermd stadsgezicht zullen 
worden verklaard? 

5. Zijn er momenteel andere panden met een unieke historische waarde die 
mogelijk gesloopt zullen worden? 

 
 
Het lid van de gemeenteraad, 
 

D.T. Boomsma 
 


