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→ Toeristen op
de Dam, eind jaren
zestig of begin
jaren zeventig.
FOTO STADSARCHIEF

Peter de Brock
AMSTERDAM

‘O

ns
land
had voor
de oorlog
het buitenlandse bezoek niet
zo zeer nodig. Wij behoorden,
dankzij de
inkomsten uit Nederlands-Indië en onze beleggingen in het buitenland, tot een van de rijkste
landen ter wereld,’ schrijft de Amsterdamse
VVV-directeur J. Nikerk in 1952 in het lustrumboek Vijftig jaar Vreemdelingenverkeer. ‘Thans
is de toestand veranderd en moeten wij dankbaar zijn voor hetgeen de vreemde toerist hier
achterlaat.’
Amsterdam behoort anno 2020 tot een van de
populairste toeristensteden. Ondanks de door
de gemeente ingevoerde hotelstop worden binnenkort nog 8100 nieuwe hotelkamers opgeleverd. Ter vergelijking: in 2002 telde Amsterdam
326 hotels, met een gezamenlijke capaciteit van
16.000 kamers. Overigens kende Amsterdam
lang geen logementen. Voorname reizigers sliepen in kloosters, minder gefortuneerde bezoekers bij mensen thuis. Of desnoods gratis in de
Bajert aan de Nes, tussen de bedelaars en zwervers. Pas in 1580 werd in de Kalverstraat het eerste logement geopend: De Keizerskroon.
In 2002 vond de Amsterdam Tourist Board
(ATB) de bouw van nieuwe hotels cruciaal, met
oog op de ranglijst van Europese toeristensteden. Maar de board pleitte wel voor spreiding
van de groeiende toeristenstroom over de stad,
om verdringing van de voorzieningen en verslechtering van de leefbaarheid voor bewoners
te voorkomen. ‘Als het toerisme naar Amsterdam jaarlijks blijft groeien met drie procent, zullen over pakweg tien jaar in de binnenstad
congestieproblemen ontstaan,’ was de waarschuwing. Beoogde overloopgebieden waren de
Arenaboulevard, De Pijp, de Westergasfabriek
en het Oostelijk Havengebied.
Planoloog Zef Hemel, die onlangs in opdracht
van burgemeester Femke Halsema een toekomstvisie op de binnenstad heeft ontwikkeld,
beschouwt de groei van het toerisme als een gegeven. Maar creatie van een nieuw tweede toeristencentrum op de Zuidas kan de druk op de
historische binnenstad verminderen.
Overigens werden bij de omdoping van de oude Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer ’t Koggeschip tot Vereniging
Vreemdelingen Verkeer (VVV) in 1937 de moderne villawijken in Amsterdam-Zuid genoemd
als nieuwe toeristische trekpleisters.

Vordering van hotelkamers
In 1938 lanceerde de VVV een campagne gericht
op Amerikaanse toeristen. Amsterdam werd gepromoot als een ‘rustig en aangenaam, zo niet
goedkoper verblijf’ dan andere hoofdsteden in
het dan onrustige Europa. In het jaarverslag
1939 is er van dat enthousiasme weinig over,
door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
kwam het internationale toerisme tot stilstand.
Het vizier werd noodgedwongen gericht op binnenlandse toeristen en dagjesmensen. In 1940
was de bezettingsgraad van de hotelbedden
weer redelijk op peil, al was dat vooral door de
vordering van hotelkamers door de Duitse be-

Toerisme Van straatarm goudmijntje tot hotelstop

Hoe de stad
steeds meer in
trek raakte
VVV-promotie 1938: ‘Amsterdam is rustig en
aangenaam, zo niet een goedkoper verblijf dan andere
Europese hoofdsteden.’

