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Levend kunstwerk Fabiola

Het is even wennen voor de passa-
giers van lijn 1, als op maandag 17
maart 1969 de deuren van tram niet
automatisch openen en tramkaarten
zelf moeten worden afgestempeld.
Op zeven nieuwe zelfbedienings-
trams op het traject, dat loopt van het
Centraal Station naar de Stadionweg,
heeft de conducteur plaatsgemaakt
voor stempel automaten. “Natuurlijk
wordt het even wennen,” voorspelt
GVB-directeur J.M. Ossewaarde
vooraf in Het Parool. Op de tramhal-
tes van lijn 1 is het oponthoud die
maandag groot, voornamelijk door
opstoppingen bij de felgele stempel-
automaten. Veel mensen proppen
oude, vervallen kaarten in de stem-
pelautomaten, maar die accepteren
alleen kaartjes uit de kaartautomaten
op de haltes. Enkeltjes zijn vanaf van-
daag alleen voorin verkrijgbaar, bij de
bestuurder. GVB-personeel zal de
eerste  dagen op de haltes aanwezig
blijven voor vragen, instructies en as-
sistentie. Ossewaarde gelooft er hei-
lig in dat het zelfbedieningssysteem
de toekomst heeft: “Mijn vrouw wilde
aanvankelijk ook niets weten van

‘De tolerantie van de
stad holt achteruit,”
roept levend
kunstwerk

Fabiola op zaterdag 
11 maart 1989 op het
 Waterlooplein, bij de
herdoop van het beeld
De Houtzager tot
 ‘Monument voor Af-
wijkend Gedrag’. Peter
Alexander van Linden,
die dagelijks als Fabiola
door het stadscentrum
schrijdt in buitenissige creaties,
heeft ervaring met de toenemende
intolerantie in de stad. Hij werd een

week eerder door de eigenaar van een
patatkraam in elkaar geslagen. “Ik

mocht mijn patatje niet in zijn
kraam opeten. Mijn kleding

stond het heerschap ken-
nelijk niet aan.” Met een
groep geestverwanten
versiert Fabiola het
nieuwe monument.
“Dit is vanaf nu het

symbool van de vrije
 expressie.” In 2013 over-

lijdt Fabiola op 66-jarige
leeftijd aan darmkanker. 

Amsterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden of lopen
er dagelijks langs. Maar hoe 
goed kennen we de stad?

Afgelopen zaterdag waren we in het
Rode Dorp in Geuzenveld, waar van-
af 1955 honderd ‘voorwaardelijk
maatschappelijke’ gezinnen onder
toezicht mochten leren wonen. Win-
naar van het jaarabonnement op Ons
Amsterdam is Metha Faber uit Neede.
Welke plek zoeken we deze week? In-
zendingen voor maandag 12:00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl. Onder
de goede inzendingen verloten we een
jaarabonnement op Ons Amsterdam.

Aan de vijftig Joodse leden beloofde het bestuur nooit tot anti-
Joodse maatregelen over te gaan. Het bordje ‘Verboden voor

Joden’ ontbrak, ondanks strenge verordeningen

nazisme. Al vanaf 1937 zet hij alles in het werk
om Duitse Joden te helpen vluchten, ondanks
het strenge toelatingsbeleid van de Nederland-
se regering. Na de Kristallnacht haalde hij met
bussen Joodse vluchtelingen op bij de grens, die
tijdelijk werden ondergebracht in het Centraal
Gebouw. Na de capitulatie in mei 1940 vorderde
het Luftgaukommando van de Duitse Luftwaffe
de hotelkamers. 

Joden welkom
Op 7 juli 1940 hield Eijkman in de grote zaal een
indrukwekkende toespraak tegen de acceptatie
van de Duitse overheersing. De eerste druk van
deze toespraak vloog over de toonbank, maar
van de geplande tweede druk van 50.000 exem-
plaren kwam het na een verspreidingsverbod
niet. Eijkman werd samen met 115 andere voor-
aanstaande Nederlanders als gijzelaar overge-
bracht naar Buchenwald. Na zijn vrijlating op
medische gronden, in februari 1942, dook hij on-
der om, tot zijn overlijden op 22 januari 1945 aan
kanker, leiding te geven aan het kerkelijk verzet.

Als het in september 1941 Joden wordt verbo-
den om aan sportwedstrijden deel te nemen of
als toeschouwer aanwezig te zijn, wil men daar
niets van weten. Op een speciale bijeenkomst
voor de vijftig Joodse leden beloofde het be-
stuur nooit tot anti-Joodse maatregelen over te
gaan. Ook het bordje ‘Verboden voor Joden’ ont-
brak lang aan de deur van het restaurant, on-
danks strenge verordeningen. Het is de nieuwe
pro-Duitse burgemeester Edward Voûte, die als
gast in het restaurant alsnog de directie som-
meert het verbodsbord op te hangen. 

De AMVJ organiseerde in 1968 nog een jubile-
umcongres, waar koningin Juliana een groei-
meter kreeg voor haar kleinzoon Willem-
Alexander. Buiten demonstreerden jongeren
tegen de ‘jonkheren, baronnen, ritmeesters en
padvinders’ die de AMVJ bestuurden. De rebel-
se jeugd heeft geen interesse meer in het aange-
boden verenigingsleven, uitgezonderd de
sportclubs.

Het onderhoud aan het Centraal Gebouw werd
onbetaalbaar en in 1977 werd het inmiddels
bouwvallige zwembad gesloten. De opluchting
was groot toen twee jaar later de boel kon wor-
den verkocht. Tegenwoordig is in het Centraal
Gebouw het NH Amsterdam Centre Hotel ge-
vestigd, een van de twaalf Amsterdamse hotels
van deze keten. De verkoopsom vormde de basis
voor het AMVJ Fonds, dat nog steeds sociaal-
culturele projecten voor Amsterdamse jongeren
financiert.

Het jubileumboek over de AMVJ is verkrijgbaar bij de
Amsterdamse boekhandels Het Martyrium, Van
Rossum en de Stadsboekwinkel. 

→ Twee stempelautomaten achter in
Lijn 1.  FOTO JACQUES KLOK/ANP
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Fabiola in 1990, na zijn driedaagse
voettocht naar Den Haag. FOTO ANP

lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling
van jongemannen, nam de AMVJ in de vooroor-
logse jaren een bredere verantwoordelijkheid in
de stad. Van werkgelegenheids projecten voor
werkelozen en zomerkampen voor kinderen tot
de beruchte Famos-kersttoernooien voor de
schooljeugd. Het staat allemaal in het fraai geïl-
lustreerde jubileumboek dat nu is verschenen. 

Openbare badinrichting
De AMVJ stond open voor alle jonge mannen
vanaf 18 jaar – pas in 1934 werd een meisjes -
afdeling opgericht – van alle gezindten en uit
 alle lagen van de bevolking. Het bestuur was wel
christelijk, maar zonder de intentie zieltjes te
winnen. Belangrijker was de jeugd kennis en er-
varing bij te brengen. En anders dan bij andere
verenigingen en clubs werd niet gewerkt met
vrijwilligers, maar met vakbekwame profes -
sionals. 

Noodzakelijk voor het bereiken van de maat-
schappelijke doelen bleek de bouw van een
clubgebouw. Het op 11 mei 1928 geopende Cen-
traal Gebouw bestond uit een woonhuis voor
120 jongemannen, een hotel, een restaurant,
een zwembad, een openbare badinrichting met
veertig douches, een bibliotheek, een feestzaal,
een dakterras en een grote sportzaal uitgerust
met een bioscoopcabine.

AMVJ-secretaris Jo Eijkman, de stuwende
kracht achter de bouw van het Centraal Ge-
bouw, zag al vroeg het gevaar van het opkomend

Al vanaf 1937 deed de
secretaris alles om Duitse
Joden te helpen vluchten

zelfbedieningskruideniers. Maar als
ze nu een boodschap nodig heeft,
holt ze direct naar de supermarkt.”

Duizenden Amster-
dammers hebben
leren zwemmen in
het zwembad van het
Centraal Gebouw van
de AMVJ, maar
slechts één iemand
heeft er ooit een
 wereldrecord ge-
zwommen: de Ameri-
kaanse zwemlegen -
de Johnny Weiss-
muller (1904-1984).

Hij klokte in 1928 tij-
dens zijn training
voor de Olym pische
Spelen van Am-
sterdam een tijd van
56,1 seconden op de
100 meter vrije slag.
Het wereldrecord
van de man die na zijn
zwemcarrière we-
reldberoemd werd
met zijn titelrol in
twaalf Tarzanfilms, is

nooit officieel er-
kend. Gelukkig is zijn
bedankbriefje voor
het snelle water be-
waard gebleven: ‘I
had the pleasure of
swimming in one of
the best pools in the
world and if I lived in
Amsterdam I would
not want a better
swimming pool than
the A.M.V.J.’

Het record van Johnny Weissmuller

→ Het in 1928 geopende AMVJ-gebouw bestond onder meer uit een
woonhuis voor 120 jongemannen, een hotel, een restaurant, een
zwembad en een openbare badinrichting met veertig douches.


