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De Nachtwacht verhuisd

Amsterdammer 1965

Religie en satire gaan niet samen

Op maandag 15 juni 1812
stroomt de Nieuwmarkt
vol voor de executie van
drie ter dood veroordeel-

den: de 37-jarige Hester Rebekka
Nepping, haar 22-jarige minnaar Ger-
rit Verkerk en de 25-jarige dienst-
meid Adriana van Rijswijk. Ze zijn
schuldig bevonden in een vergifti-
gingszaak. Executies werden altijd
voltrokken op de Dam, maar zijn nu

verplaatst naar de Nieuwmarkt op
last van koning Lodewijk Napoleon,
die in het paleis is gaan wonen. 

Terechtstellingen zijn een welkome
afwisseling van het saaie, dagelijkse
bestaan. De hoofden van de drie ter-
doodveroordeelden worden van hun
romp gescheiden door de guillotine,
een primeur. Een ooggetuige in zijn
dagboek: ‘Eén slag en een mensen -
leven is geëindigd.’

‘Krenking van godsdien-
stige gevoelens door
smalende gods-
lastering,”

oordeelt mr. W. Tonckens,
officier van justitie van
de Amsterdamse recht-
bank, op 11 juni 1965 in
zijn eis tegen de 23-
 jarige student Abram
de Swaan voor het
schrijven van een artikel
in het satirische studen-
tenblad Propria Cures. Zijn
interview met een 33-jarige tim-
mermanszoon, volksmenner en
voedseldeskundige uit Nazareth

zorgt pas voor ophef als een ver-
dwaald nummer van het grachten-

gordelblad opduikt in het
Zeeuwse Tholen. “Het pro-

ces was vergeleken met de
huidige discussie over
religie en satire een
 beschaafde manier 
om tot een oplossing 
te komen,” aldus de

 tegenwoordige emeri-
tus hoogleraar sociolo-

gie. De Swaan wordt ver-
oordeeld tot honderd gulden

boete, die zijn oom betaalt. 

Ons Amsterdam en Het Pa-
rool organiseren op 13 juli
in de Nieuwe Kerk de Gro-
te Amsterdam Quiz. Om in

vorm te komen, spelen we enkele op-
warmrondes. De Nachtwacht hangt
sinds 2013 weer in de eregalerij van
het Rijks. Hoe vaak is het doek, dat
Rembrandt in 1642 schilderde voor
de Kloveniersdoelen, in de loop der
eeuwen verhuisd? Stuur uw ant-
woord voor maandag 12.00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl. Te winnen is
het boek Smulpapen.

Het zoekplaatje van vorige week
draaide om de 100.000ste heipaal
van de Westelijke Tuinsteden, die in

Het fysiek zware werk was geen pretje, zeker niet voor de
werkloze banketbakker, diamantslijper of kantoorbediende.

Betaald werd naar gedane arbeid, om lijntrekken te voorkomen

zoeker voelt zich zelfstandiger en kan de omge-
ving beter op zich laten inwerken.’

Ironisch genoeg kwam de aanleg van een duur
plan als het Amsterdamse Bos juist door de eco-
nomische crisis van de jaren dertig binnen be-
reik. Een recordaantal arbeiders raakte baan en
broodwinning kwijt en was aangewezen op de
gemeentelijke steun of de armenzorg. Om de
‘demoraliserende werking’ van het nietsdoen
tegen te gaan, werden arbeiders tewerkgesteld
in het bos.  

Tussen 1934 en 1940 werkten ongeveer 20.000
mensen mee aan de aanleg van het Amsterdam-
se Bos. Met de schep groeven de werklozen de
roeibaan en de waterlopen en legden ze op grote
schaal drainage aan. Graafmachines kwamen er
niet aan te pas, ook als de inzet ervan mogelijk
was. Met handwerk was het project arbeids -
intensiever en werden er zoveel mogelijk men-
sen aan het werk gehouden. 

Meer geld dan in de steun
Het werk was geen pretje, zeker niet voor de
werkloze banketbakker, diamantslijper of kan-
toorbediende. Het was fysiek zwaar. Bovendien
werd er naar gedane arbeid uitbetaald, om lijn-
trekken te voorkomen: doen alsof je flink werk-
te, terwijl je in feite niets uitvoerde. Hard door-
werken was dus het devies. Wie dat kon,

→ De Franse
valbijl staat
klaar voor de
Waag.  FOTO
STADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Abram de Swaan in 1983. FOTO ANP

Wie tussen 1934 en 1936 aan het werk moest in het Amster-
damse Bos, had grote kans terecht te komen bij de roeibaan.
In ploegen van zes tot acht man werd elke week van maan-
dagmorgen tot zaterdagmiddag gegraven aan de 2200 meter
lange en 72 meter brede roeibaan. 
Het werk gebeurde terrasgewijs, met schop en kruiwagen en
tot een diepte van twee meter. De aanleg van de Bosbaan
had alles te maken met de Europese kampioenschappen
roeien van 1937, die Amsterdam binnen wist te halen.

Bosbaan uitgraven

verdiende enkele guldens meer dan het steun-
bedrag van gemiddeld twaalf gulden per week. 

Er waren veel werkloze Amsterdammers die
maar al te graag aan het Bosplan wilden werken.
Ze hadden iets te doen en konden meer verdie-
nen dan in de steun. En in vergelijking met de
werkkampen in Drenthe of Groningen was dit
een stuk aangenamer, al was het maar omdat ze
elke avond naar hun eigen huis konden.

Sofia Dupon en Jouke van der Werf zijn architectuur-
historici en auteurs van het deze maand bij uitgeverij
Thoth verschenen boek ‘Het Amsterdamse Bos, een
geschiedenis’. 

895
→ Op 895 hectare polderland werkten via de
werkverschaffing 20.000 arbeiders aan het
nieuwe stadsbos.
FOTO’S STADSARCHIEF

1960 in de Saaftingestraat in Osdorp
de grond in werd geslagen. Winnaar
van het jaarabonnement op Ons Am-
sterdam is Rick Braas.


