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Feest op Plein der Revolutie
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Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1988 

Geen tram onder het Rijks

Zes jaar na de bestorming van
de Bastille in Parijs, op 19
januari 1795, trok het Franse
revolutionaire leger

Amsterdam binnen. Een dag eerder
had het Amsterdamse Revolutionai-
re Comité uit naam van de Bataafse
Republiek de macht in de stad over-
genomen. Vrijdag 19 juni werd het
bondgenootschap tussen Frankrijk
en de Bataafse Republiek groots

gevierd. Op de Dam, omgedoopt tot
Plein der Revolutie, werd de vlag van
de alliantie gehesen. Relikwieën van
de ‘vernielde slavernij’ werden ver-
brand, waaronder oranjeversierse-
len. De volgende dag braken in de
stad ongeregeldheden uit. Bij het
planten van vrijheidsbomen werden
Oranjeaanhangers uit hun huizen
gehaald, om gedwongen deze revolu-
tionaire symbolen te kussen.

Een tramhalte in de passage
onder het Rijksmuseum. Op
dat idee kwam ver-
keerswethouder

Michael van der Vlis
(1944-2018 ) in het Parij-
se metrostation onder
het Louvre. Terug in
Amsterdam liet de
PvdA’er in het café zijn
idee vallen. Voordat hij
het besefte, eiste het
CDA in de gemeenteraad
een haalbaarheidsonder-
zoek. Het Rijksmuseum wilde niet
nog meer bezoekers, bovendien zou-
den passerende trams trillingen ver-

oorzaken. “De culturele elite houdt
niet van openbaar vervoer,” bromde

de wethouder op 21 juni bij het
intrekken van het plan. Een
paar dagen later ontving
hij van een voorstander
de originele bouwteke-
ningen van architect
Pierre Cuypers, met
tramrails in de passa-
ge. Van der Vlis: “Die
bogen waren gebouwd

voor trams… Oké, paar-
dentrams, maar dan nog!”

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden,
fietsen of lopen er dage-
lijks langs. Maar hoe goed

kennen we de stad? Vorige week
zochten we het door vergadercen-
trum Amsterdome aan de Seineweg
in het Westelijk Havengebied gerecy-
clede dak van luchtvaart museum
Aviodrome, dat tussen 1971 en 2003
op Schiphol zat. Winnaar van het
jaarabonnement op Ons Amsterdam
is Rico Elders uit Haarlem. Welke
plek zoeken we deze week? Inzendin-
gen voor maandag 12.00 uur naar
zoekplaatje@parool.nl.

‘Ze stonden veilig aan de kant terwijl 
een rivier van Joden langs hen stroomde’ 

Irene Butter over de razzia’s die ze als kind meemaakte

belandde het gezin in Bergen-Belsen in het
‘sterkamp’, het deel met ‘waardevolle’ Joden. 
Op 20 januari 1945, een dag na het vluchtige
weerzien van Reni met haar buurtgenootje An-
ne Frank (zie kader), werden de Hasenbergs me-
disch gekeurd voor een uitruil met Duitse
krijgsgevangenen. In de trein naar het neutrale
Zwitserland bezweek Reni’s vader aan de ver-
wondingen die hij had opgelopen bij een afran-
seling door een jaloerse kapo. 
Gescheiden van moeder en broer belandde
Reni in een vluchtelingenkamp in Algerije en op
eerste kerstdag 1945 zette ze voet op Ameri-
kaanse bodem. ‘Ik was een 15-jarige vluchteling
met niet meer dan lagere school, sprak gebrek-
kig Engels en had alleen een rugzakje waarin al
mijn bezittingen zaten.’ Een half jaar later werd
ze er herenigd met haar moeder en haar broer.
Butter, inmiddels 90 jaar oud, woont nog altijd
in de VS. 
Irene Butter: Reni’s reis. Balans, €21,99.

→ Inwijding van de vrijheidsboom op de Dam. FOTO STADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Verkeerswethouder Michael van
der Vlis. FOTO STADSARCHIEF

‘Een gedrongen
Nederlandse agent wees
naar de achterkant van de
vrachtauto. ‘Instappen!’’

Op 19 januari 1945 zag Reni in
Bergen-Belsen haar Amster-
damse buurtgenootje Anne
Frank weer. Anne zat met
haar zus Margot in een
strenger kampgedeelte. Het
weerzien met Anne was
schokkend. ‘Ze ging gehuld in
een donkere deken zoals ik
me vrouwen van eeuwen, zo
niet duizenden jaar geleden
voorstelde. Ze leek er vol-
ledig in te verdwijnen.’ 
Reni en haar vriendin Hanneli
slaagden erin een bundel
met wat kleren en eten over
het prikkeldraad te gooien.
Niet Anne, maar een ander
ging ermee vandoor. De vol-
gende dag werd het gezin
Hasenberg op transport
gezet richting Zwitserland,
voor uitruil met Duitse krijgs-
gevangenen.

Anne Frank


