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Henk van Os: publiek uitgeput

Het is niet helemaal duide-
lijk welke Italiaanse
nieuwkomer als eerste
Italiaans ijs ging venten in

Nederland. Maar vaststaat dat deze
uit de provincie Belluno afkomstig
moet zijn geweest, uit een dal
 beroemd om het vruchtenijs. 

De eerste lichting Italiaanse ijs -
bereiders bestond uit arme boeren-
zonen die uit de Dolomieten weg-
trokken om hun geluk elders te
beproeven. Emilio Gamba was een
van hen en opende in 1934 in Den
Haag de allereerste Italiaanse ijs -
salon in Nederland. 

Twee jaar later volgde een Amster-
damse vestiging, in de Reguliers-
breestraat tegenover bioscoop
Tuschins ki. IJssalon Gamba werd
een begrip in de stad, door de elegan-
te tafels, het glanzende koper en de
enorme glazen ijscoupes. En ze
schonken er geen koffie maar espres-
so. Of belachelijke ‘Haagse bakkies’
volgens de kritische Amsterdammers
destijds. Emilio Gamba emigreerde
na de oorlog met zijn gezin naar Zuid-
Afrika. In 1955 keerde hij terug naar
Amsterdam. Rond de eeuwwisseling
werd de zaak verkocht. 

‘De mensen raken lang-
zamerhand aan het
einde van hun
krachten

door een kunstmatig
hooggehouden over-
daad aan bijzondere
publiekstrekkers,” al-
dus Henk van Os in
een interview met Het
Parool op 4 augustus
1993. Kaskrakers als de
Rembrandttentoonstel-
ling De Meester en zijn werk-
plaats uit 1992, die hoeven van de
Rijksmuseumbaas niet meer zo. Gro-
te exposities trekken wel veel publiek

naar de ‘nationale schatkamer’, maar
brengen te weinig culturele verdie-

ping om mensen uit alle sociale
geledingen te interesseren.

“Het is nu een uitput-
tingsslag aan het wor-
den.” Het zou volgens
Van Os beter zijn ‘als
mensen vanzelf naar
binnen drentelen’,

 toeristen en Amster-
dammers. Het Rijks -

museum moet meer de
stad opzoeken, te beginnen

op het Museumplein.

Amsterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden, fietsen
of lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we

de stad? Welke historische plek zoe-
ken we deze week? Inzendingen voor
maandag 12.00 uur naar: zoekplaat-
je@parool.nl. Onder de goede inzen-
dingen verloten we een jaarabonne-
ment op het maandblad Ons
Amsterdam. Vorige week stonden we
voor het voormalige Schoolkinder-
bad uit 1901 in de Frederik Hendrik-
straat, waar buurtkinderen eenmaal
per week gratis konden douchen.
Winnaar is Mariëtte Mathijssen.

Van de Sportweek geen woord kwaad, allercharmantste
initiatieven hielpen de sport haar plaats te verkrijgen. 
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Bij het eerste lustrum in 1951 blufte de organisa-
tie dat de Amsterdamse Sportweek onmisbaar
was. Najaar 1950 had het voortbestaan nog aan
een zijde draadje gehangen. De twee grootste
Amsterdamse sportbonden, de voetbal- en de
turnbond, stapten uit de organisatie omdat ‘Jan
en alleman’ zich overal mee bemoeiden. 

Redding kwam met de instelling van de ge-
meentelijke sportraad, met adviserende be-
voegdheid. Veel meer kreeg de jubilerende
stichting niet cadeau, de inkomsten van de lus-
trumeditie vielen zwaar tegen. De Amsterdam-
mers kwamen massaal af op de gratis evene-
menten, zoals de kelnerhardloopwedstrijd op
het Thorbeckeplein of kanowedstrijden op de
Bosbaan, maar het Olympisch Stadion bleef op
de Gala-avond als vanouds leeg. 

Het bestuur bestookte de deelnemende sport-
clubs met richtlijnen. Men moest niet denken
dat ‘in sportcostuum gestoken jongelui’ vol-
stonden: ‘Dan begint pas het spitsroeden lopen
voor het critische hoofdstedelijke publiek.’

Educatie was cruciaal, zeker bij demonstraties
van minder bekende sporten. Zoals tot tevre-
denheid van het Algemeen Handelsblad gebeur-
de bij een rugbydemonstratie op het Olympia-
plein: ‘Voor velen was rugby een enigszins
reglementaire knokpartij tussen een stel wilde
knapen. Maar na deze ontmoeting zullen
hoogstwaarschijnlijk degenen, die er aldus over

Amsterdammers kwamen
alleen massaal af op
evenementen waarvoor zij
niet hoefden te betalen

Een van de populairste onderdelen van de Sportweek
Amsterdam was de bestelfietsrace voor bakkers en sla-
gersknechten, die volgens de Volkskrant ‘hun ware aard
en robuuste Amsterdamse inborst zouden verloo-
chenen, wanneer zij als wellevende en ordentelijke bur-
gers rustig en bedaard met hun transportfietsen langs 
’s heren wegen zouden fietsen’. Bij de race in 1947 be-
landde nummer 67 in het water van de Keizersgracht.
Terwijl hij werd opgelapt, zei winnaar Willem Benschop
aan de toog van café De Zon: “Ze magge de straten wel
eens opknappe!” In 1949 won een zekere Peter Post. De
zoon van slager Post uit de Staatliedenbuurt zou drie jaar
later zijn eerste wielrenlicentie aanvragen. “Ik deed er al-
tijd aan mee, dit waren mijn eerste wedstrijden,” aldus
Post later terugkijkend op zijn succesvolle wielercarrière. 

Peter Post

dachten, hun mening gewijzigd hebben, want
een sober doch duidelijk commentaar maakte
niet-ingewijden duidelijk welke waarde ook
rugby voor lichaam en geest kan hebben.’ De
verslaggever van Het Parool klaagde vooral over
‘de vloedgolf van decibels, die de jongste jeugd
van omwonenden tot ver over negen wakker
houdt’. 

Ambitieuze plannen
De editie van 1958 zou ‘groter worden dan ooit
tevoren.’ Voorjaar 1958 lanceerde het Sport-
weekcomité ‘om verstarring tegen te gaan’ am-
bitieuze plannen. In de Singelgracht zouden
tien tot ‘sprookjesachtige tropische eilanden’
omgebouwde dekschuiten met ‘prachtige exoti-
sche planten, flamingo’s en papagaaien’ worden
afgemeerd. Het comité droomde al weg van een
judodemonstratie in een bloeiende Japanse
kersentuin met een theehuis ‘waarin zelfs gei-
sha’s niet zullen worden vergeten’. 

In april werd het plan ‘vanwege de vele beper-
kingen bij de autoriteiten’ geschrapt. Wederom
had de organisatie grote moeite om geld bij el-
kaar te sprokkelen. Dat merkten ook de micro-
korfballers van Blauw-Wit en Luto, tot hun te-
leurstelling kregen alleen de aanvoerders een
herinneringsvaantje.

Het einde van de Sportweek werd ingeluid in
1961 met het schrappen van alle gratis straat -
activiteiten. Over bleven internationale evene-
menten als de turnwedstrijd Amsterdam-Ber-
lijn en een volleybaltreffen tussen een
Amsterdams en een Parijs team. Van de traditio-
nele onderdelen overleefden slechts de vletten-
race in het Oosterdok, een rijwieltocht rond Am-
sterdam en een wandelevenement. De week
werd afgesloten met internationale speedboat-
races op de Sloterplas. 

In 1962 hief de Sportweek zichzelf op. Een ver-
standig besluit, volgens de sportraad: ‘Van de
Sportweek geen woord kwaad, allercharmant-
ste initiatieven hielpen de sport haar plaats te
verkrijgen, die zij op het ogenblik heeft.’ Am-
sterdam werd door radioluisteraars ook nog
eens uitgeroepen tot Sportstad 1962. Maar be-
langrijker, dat jaar werden de plannen goedge-
keurd voor de bouw van een sporthal in de Van
Hogendorpbuurt. Daarmee had Sportweek Am-
sterdam alsnog de belangrijkste doelstelling be-
reikt.
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