Max Woiski mocht in 1954 op het verjaardagsfeestje
van prins Bernhard spelen. Dat beviel beide partijen goed
en Woiski werd vaker uitgenodigd bij de prins
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Buitenlandse Tourstart

→ In 1954 ging Touretappe van Amsterdam naar Brasschaat. FOTO AFP

D

e Tour de France gaat dit
weekend van start in Brussel. Amsterdam had op 8
juli 1954 de wereldprimeur
voor een Tourstart buiten Frankrijk.
“Het was één groot opwindend feest,”
vertelde de Amsterdamse wielrenner
Henk Faanhof vijftig jaar na dato in
Ons Amsterdam. “Maar het was
vreemd om met de Tour te starten in
je eigen stad.” Op de uitverkochte ga-

la-avond in het Olympisch Stadion
werden de deelnemende landenploegen gepresenteerd. Na het gala verkeerde de stad in een nachtelijke
feestroes, winkels sloten pas om twee
uur ’s nachts en cafés helemaal niet.
‘Alles in Amsterdam is Tour wat de
klok slaat,’ schreef Le Figaro, ‘de
kranten, de etalages, de aanplakbiljetten, de taarten zo groot als autobanden.’

Amsterdammer 1977

Grootveld drijft op piepschuim

R

obert Jasper Grootveld verneemt op 7 juli 1977 van de
gemeente dat hij ‘op
grond van artikel
147 van de APV’ zijn
kunstmatige piepschuimeiland uit het
water van de Wittenburgergracht moet
verwijderen. De voormalig provo en rookmagiër is niet onder de
indruk: “De gemeente zijn
we allemaal. Dus waarom
zou ik me druk maken?” Grootveld
heeft zeven jaar onderzoek en twaalf
maanden werk zitten in zijn eiland,

naar Mallorca verhuisde, toen de calypso door
de rock-’n-roll werd verdrongen. Voordat Max
senior in 1973 berooid terugkwam naar Nederland heeft hij op Mallorca meerdere clubs met
de naam La Cubana geopend.
Na het vertrek van vader kon Max junior aan
zijn eigen carrière beginnen. In 1961 opende hij
nachtclub La Tropicana op het Rembrandtplein. Woiski junior scoorde in de jaren zestig
hits met Rijst met kouseband en Je bent nog niet
gelukkig met een mooie vrouw op zijn platenlabel. De club vulde zich met toeristen, Amerikaanse soldaten die in Duitsland gelegerd waren en de kunstelite, onder wie Karel Appel,
Ramses Shaﬀy en Harry Mulisch.
Om de relatie met het politiebureau aan de
overkant van het plein goed te houden deed
Woiski er alles aan drugs buiten de deur te houden. Ook de dames van Haring Arie waren niet
welkom, ondanks zijn dreigement “Als je geen
hoeren in je tent wilt, schiet ik je overhoop.”
Woiski antwoordde kalm: Moet je zeker doen,
dan komt de hele zwarte maﬃa op je af.” Hij
heeft daarna geen last meer gehad van Haring
Arie.

Volgend seizoen speelt Theatergroep Orkater
Woiski vs Woiski. De voorstelling, die nu in Paramaribo te zien is, is gebaseerd op dubbelbiografie Bruine Bonen en Kouseband van Patrick
van den Hanenberg, i.s.m. Ronny Woiski.

→ Saxofonist Kid Dynamite in La Cubana in 1948. FOTO MAI/HH

opgebouwd uit piepschuim, autobanden, bouwafval en klei. De vlottenbouwer is niet van plan zijn
levenswerk te staken. “Voor
het eerst in de wereldgeschiedenis is het mogelijk om iets te bouwen dat de tand des
tijds kan doorstaan.
Mijn eilanden zijn onverslijtbaar. Ik laat me
dat niet zo maar afnemen. Ze zullen me eraf
moeten schieten.”
FOTO BART SPRENKELING
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→ Na het vertrek van zijn vader kon Max Woiski junior aan zijn
eigen carrière beginnen.

Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

ns Amsterdam en Het
Parool organiseren 13 juli
in de Nieuwe Kerk de
Grote Amsterdam Quiz.
Deze week de laatste opwarmvraag:
Ajax verhuisde in 1934 naar stadion
De Meer. Welke revolutionaire vernieuwing werd daar aangebracht in
1985? Een sauna met zwembad, een
perszaal met internet of luxe skyboxen? Inzendingen voor maandag
12.00 uur naar zoekplaatje@
parool.nl. Te winnen is het boek
Smulpapen. Het antwoord van vorige
week: Tong Yan Kai of ‘Staat der Chinezen’, zo noemden de eerste Chinezen de Binnen Bantammerstraat.
Winnaar is R. van Winkel.

