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Staking na de eerste razzia 

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1672

Brand bij drukker Joan Blaeu

De Duitse bezetters en hun
geüniformeerde Neder-
landse sympathisanten
treden vanaf februari 1941

steeds gewelddadiger op tegen Am-
sterdamse Joden. Als antwoord for-
meren Joodse jongens knokploegen,
maar na de dood van WA-man Koot
bij een vechtpartij slaat de bezetter
hard terug. Op zaterdag 22 februari
wordt op het Jonas Daniël Meijer-
plein de eerste razzia uitgevoerd.

Amsterdamse agenten moeten hel-
pen bij het afzetten van de buurt.
“Het was verschrikkelijk,” zegt
hoofdinspecteur August Cammaert
in de tv-serie De bezetting van histori-
cus Loe de Jong. “De mensen werden
getrapt en geschopt. Als ze in mekaar
zakten, kregen ze een klap met de
kolf van het geweer.” Het  wegvoeren
van 379 Joodse mannen vormde twee
dagen later aanleiding tot de Februa-
ristaking.

De Russische tsaar, de 
Japanse shogun en de 
koning van Zweden
kochten zijn at-

lassen en globes, gewone
lieden, bedevaartgasten
en zeelui zijn bijbels en
zeemansgidsen. Druk-
ker Joan Willemszoon
Blaeu (1599-1673) was
een slimme onderne-
mer. Roem, rijkdom en
een zetel in de Amster-
damse vroedschap vielen
hem toe, maar in het rampjaar
1672 werd ook hij getroffen door
rampspoed. In de nacht van 22 op 23

februari 1672 brandde zijn drukkerij,
het pand achter de Nieuwe Kerk met

de poëtische naam De Negen
Muzen, volledig uit. Sommi-

ge Amsterdammers  zagen
de drukkerijbrand als
Gods straf voor het
drukken van roomse
boeken. In de zomer
van het Rampjaar volg-

de een zuivering van
het stadsbestuur, waar-

bij ook de hoogbejaarde
Blaeu het veld moest ruimen. 

Amsterdam zit vol verborgen
schatten, we komen er
 dagelijks langs. Maar hoe

goed kennen we de stad?
Het kruis van vorige week staat op
het ereveld voor gesneuvelde gealli-
eerde militairen op de Nieuwe Oos-
terbegraafplaats. Elk jaar wordt daar
een tocht gehouden langs alle WOII-
monumenten, die eindigt bij het veld
met dit kruis. Winnaar van het jaar-
abonnement op Ons Amsterdam is
Roel Wimmenhove. Welke histori-
sche plek zoeken we deze week?
 Inzendingen voor maandag 12.00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl.

‘Dit was geen wedstrijd, maar een slachtplaats. Afschuwelijk was
het, hoe telkenmale jonge mannen werden weggedragen,

kreunend en bloedend uit tal van wonden’

→ 22 februari
1941: bijeen -
gedreven Joden
op het Jonas
Daniël
Meijerplein.
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Joan Willemszoon Blaeu, in 1663
geschilderd door Jan van Rossum. 

hout, beton, gras of aangestampt gruis. De foto’s
die Van Willigenburg maakte op plaatsen waar
ooit sprinters, achtervolgers en snelheidsdui-
vels voor volle tribunes reden, staan in het deze
week verschenen boek Hier lag een wielerbaan.

Op de vlakke Amsterdamsche Wielerbaan uit
1885, op het terrein van de Amsterdamsche IJs-
club achter het Rijksmuseum, reden de renners
aanvankelijk over gewalst gruis en een laag 
cement. Daar wonnen op 14 juli 1888 de Engelse
renners Temple, Woodside en Allard een race
van hun paardrijdende landgenoot Rellew. Zul-
ke duels waren in de begindagen van de wieler-
sport geen uitzondering. Grenzen moesten nog
worden ontdekt, reglementen gemaakt. 

Bouwpakket
Ondanks de populariteit van de wielersport
kampte de Maatschappij van de Amsterdam-
sche Wielerbaan voortdurend met geldzorgen;
het herstel van de baan na het schaatsseizoen
was kostbaar. De redding kwam in 1895 met de
Wereldtentoonstelling op het Museumplein. Er
kwam geld vrij om een moderne, houten wieler-
baan ‘naar Parijs’ voorbeeld’ aan te leggen. Jaap
Eden, dat jaar regerend wereldkampioen op de
baansprint, ging bij de openingswedstrijden
met alle prijzen naar huis. 

De gloriedagen achter het Rijksmuseum duur-
den niet lang, want na een jaar werd de baan af-
gebroken, om een tweede leven te krijgen op een
braakliggend terrein bij het Vondelpark, tussen
de huidige Prins Hendriklaan en de Oranje 

Op het Museumplein
kwam in 1895 een houten
wielerbaan: Jaap Eden
won de openingswedstrijd

De bekendste verdwenen Amster-
damse wielerbaan is die in het Olym-
pisch Stadion. Pas bij de  renovatie
van het stadion in 1998 is deze baan
 gesloopt. In de weken voor aanvang
van de Olympische Spelen van 1928
was er veel kritiek, want de bochten
waren te steil en de afrastering aan de
binnenkant te hoog. Bovendien
bleken de banden van de renners niet
bestand tegen het slecht  afgewerkte
beton. “Elk rondje kost me een rijks-
daalder,” zei Piet Moeskops na een
reeks lekke banden in de kwalifica-
ties. “Ik kan beter een bandenfabriek
beginnen op het middenterrein.”

Lekkebandenbaan

Nassaulaan. Er kwamen mooie tribunes bij,
sommige overdekt. In 1900 viel ook daar het
doek. De houten latten werden opgekocht door
een sloper, die het hele bouwpakket rap wist te
slijten: in 1901 opende een ondernemer de ‘ge-
heel in denzelfden toestand en dezelfde afme-
tingen’ opgebouwde wielerbaan aan de Zee -
burgerdijk. Daar zorgden de renners altijd voor
spektakel en dat trok volle tribunes. 

Niet alle bezoekers waren direct gecharmeerd
van de duels. Een bezoeker uitte in een brief in
het Algemeen Handelsblad zijn ongenoegen na
de zoveelste massale valpartij: ‘Dit was geen
wedstrijd, maar een slachtplaats. Afschuwelijk
was het, hoe telkenmale jonge mannen werden
weggedragen, kreunend en bloedend uit tal van
wonden.’ Ook zonder valpartijen was het op de
tribunes aan de Zeeburgerdijk geregeld onrus-
tig, meestal was er daarbij drank in het spel. Zo
werd in de zomer van 1913 de Wild West Show
van Texas Tex verstoord door allemaal dronken
jongeren uit de Jordaan. 

Germaanbaan
De zoektocht van Robert van Willigenburg die
begon bij de A2 in Maastricht, bracht hem ook
naar de Amsterdamse ringweg in Bos en Lom-
mer. Daar lag tussen 1923 en 1930 de Germaan-
baan, die al bij aanvang door pech werd getrof-
fen. Bij een ongeval op de bouwplaats raakte een
aantal bouwvakkers gewond. Na de opening
legden ontevreden uitbaters van de horecagele-
genheden beslag op de eerste recette. Drie
maanden later volgde het eerste van een reeks
faillissementen. Van Willigenburg stuitte bij de
research voor zijn boek op een luchtfoto waarop
de Germaanbaan nog te zien is, vlak voordat dit
deel van Sloterdijk werd opgeslokt door
 Amsterdam. 

Inmiddels is ook de foto die Van Willigenburg
maakte op het Museumplein voor het verhaal
over de Amsterdamsche Wielerbaan alweer deel
van de stadsgeschiedenis. Op Van Willigen-
burgs foto springt de Duitse ‘Tourduivel’ Didi
Senft bij de Amsterdamse start van de Ronde
van Italië in 2010 boven de letters van ‘I Amster-
dam’ uit. En die zijn sinds december ook verle-
den tijd.

Robert van Willigenburg: Hier lag een wielerbaan.
Uitgeverij DATO, €28,95 

→ Een wedstrijd op de
wielerbaan aan de
Zeeburgerdijk, omstreeks
1901. FOTO STADSARCHIEF
AMSTERDAM


