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‘Tijdens de research kwam ik al snel achter de onverkwikkelijke
geschiedenis rondom hun liefdesbreuk’
Simone van der Vlugt, auteur → 64
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De eerste Prinsessedag

O

p 31 augustus 1885 werd
in Amsterdam ter gelegenheid van de vijfde
verjaardag van prinses
Wilhelmina de eerste Prinsessedag
gevierd, de voorloper van de latere
Koninginnedag en onze huidige
Koningsdag.
Werden de verjaardagen van de
drie Willems sober gevierd, met een
receptie of een militair deﬁlé, de
geboorte van kroonprinses Wilhelmina werd door de liberalen aangegrepen voor de roep om een
nationale feestdag, als symbool
tegen de toenemende verzuiling
van Nederland.
‘Waar is het nationaal feest, dat
wij allen in eensgezindheid kunnen
vieren, waar de vaderlandsliefde
hoger staat dan de strijd der
partijen?’ schreef hoofdredacteur
J.W.R. Gerlach van het liberale
Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk
Dagblad op 26 juli 1885.
De Amsterdamse Vereeniging
tot Veredeling van het Volksvermaak

→ Prinses Wilhelmina op vijfjarige
leeftijd, 1895. FOTO BENELUX PRESS/ANP
haakte daarop in met het organiseren
van kinderfeesten op 31 augustus
1885. Al snel waren er op die datum
elk jaar activiteiten voor alle Amsterdammers, van gondeltochten tot
wielerwedstrijden.

Amsterdammer 1978

Ajaxvoorzitter Ton Harmsen

‘J

gelegd: twaalf jaar opsluiting in het spinhuis
van Gouda. “Voor het belenen van de van Rembrandt gekregen sieraden , die ze mocht gebruiken tot het moment dat zijn zoon Titus meerderjarig zou worden, had een gebruikelijke
berisping of boete volstaan. Door haar verblijf in
een louche herberg werd ze ook beschuldigd
van prostitutie. Maar de spinhuizen zaten vol
met prostituees, die na enkele weken weer op
vrije voeten kwamen. En waarom werd ze helemaal op kosten van Rembrandt naar het spinhuis in Gouda gebracht?”

aap van Praag was nu
eenmaal Ajax en Ajax was
Jaap van Praag. Nee, wij zullen het anders gaan doen,
al zeg ik niet dat het
ook beter wordt,” aldus
Ton Harmsen op 31 augustus 1978, na zijn
verkiezing door de
ledenraad van Ajax
tot nieuwe voorzitter
van de club.
Harmsen, rijk geworden in de verwarmingsindustrie, hielp
de club aan nieuwe sponsors en introduceerde in stadion De Meer de eerste skyboxen rondom de Nederlandse velden. Onder

zijn voorzitterschap behaalde Ajax
vijf landstitels, vier KNVB-bekers en,
in 1987, de Europa Cup II.
De club versleet in die periode
echter ook acht trainers bij het
eerste elftal.
In 1988 stapte Harmsen
op, na ernstige bedreigingen aan zijn adres.
“Ik wijk voor terreur,”
zei hij bij zijn vertrek.
“Kogels houd je nu eenmaal niet tegen.” Drie
maanden later kwam een
omvangrijke zwartgeldaﬀaire bij Ajax aan het licht.

→ Ajaxvoorzitter Ton harmsen,
hier in 1983. FOTO ANP

Genoegdoening
Dat ze uiteindelijk na vijf jaar vrijkwam dankte
ze aan haar vriendin Trijn Jacobs, die naar
Gouda afreisde om haar vrij te krijgen. Terug in
Edam ondernam Geertje opnieuw juridische
stappen tegen Rembrandt wegens onrechtmatige inhechtenisneming op grond van lasterpraat. “Een jaar later laat ze haar naam noteren
op een lijst met schuldeisers van Rembrandt.
Genoegdoening heeft ze niet gekregen, Rembrandt ging failliet.”
Van der Vlugt is zich ervan bewust dat het gevaar op de loer ligt dat ze met Schilderslief een
te geromantiseerd beeld schetst van Geertje
Dircx. “Het is een roman, en mijn interpretatie
van een werkelijkheid die wij niet kennen. Ik
vind het ook niet erg om dingen in te vullen, als
ze maar logisch zijn. En de archiefstukken liegen niet.”

Zoekplaatje

Hoe goed
kent u
de stad?

A

het Amsterdamse krakeelregister
Verwikkelingen rondom een voorgenomen huwelijk werden
door de Bank van Huwelijkse Zaken opgetekend in de zogenaamde krakeelregisters. In dat Amsterdamse register duikt op
23 oktober 1649 de zaak op van Rembrandt van Rijn en zijn toenmalige huishoudster en kindermeid Geertje Dircx. Die wil de
schilder aan zijn trouwbelofte houden, of hoopt, als er geen
huwelijk inzit, op financiële ondersteuning. Na beraadslagingen
luidde het vonnis van de commissarissen dat Rembrandt haar
200 gulden per jaar moest betalen. Hoewel Rembrandt het
vonnis niet betwistte, lukte het hem door manipulatie Dircx in
een dusdanig kwaad daglicht te stellen dat zij uiteindelijk vijf jaar
werd opgesloten in het Spinhuis in Gouda.
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colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

msterdam zit vol verborgen
schatten. Maar hoe goed
kennen we de stad? Welke
historische plek zoeken
we deze week? Inzendingen voor
maandag 12.00 uur naar: zoekplaatje@parool.nl. Onder de goede inzendingen verloten een jaarabonnement
op het maandblad Ons Amsterdam.
Vorige week waren we bij het Monument voor de gevallenen van Amsterdam-Noord in de Tweede Wereldoorlog aan de Kamperfoelieweg,
gemaakt door Henk Dannenburg
(1951). Marion Zeilstra is de winnares.

