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Cullinandiamant gekloofd

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1981

Dam houdt geloof in Stopera

In de hele wereld begonnen op
10 februari 1908 de telexen te
ratelen, nadat Joseph Asscher
in de Amsterdamse Tolstraat

met succes de vuistdikke Cullinan
diamant had weten te kloven. De
splijting van die in Zuid-Afrika gedol-
ven ‘miljoenensteen’, eigendom van
koning Edward van Groot-Brittannië,
was wereldnieuws. Volgens een hard-
nekkig gerucht zou Asscher zijn

flauwgevallen na de geslaagde klap
die de voor 3 miljoen gulden ver -
zekerde Cullinan deed splijten. Het-
geen later door diamantfabriek
Asscher werd ontkend. Het kloven
van de steen werd met champagne
gevierd door de verzamelde Asscher-
broers Joseph, Abraham, Louis en
Elie, samen met een notaris, waar -
nemers van het Britse hof en de aan-
wezige politiemannen.

‘Mensen kunnen geen
bouwplannen
lezen,” zegt de
Weense

architect Wilhelm Holz -
bauer in Het Parool van
11 februari 1981 in reac-
tie op de aanhoudende
kritiek op de bouw van
de combinatie Stad-
huis en Muziektheater
op het Waterlooplein, de
Stopera. “Als je een groot
gebouw neerzet is dat een
operatie. Dat was bij de Beurs van
Berlage niet anders.” 

Zijn collega Cees Dam wijt het aan

de behoudendheid van de Amster-
dammers. Ondanks rumoerige voor-

lichtingsavonden, het beklad-
den van hun woonhuizen en

brandstichting op de
bouwplaats blijft het
duo geloven in zijn
 ontwerp. 

Dam: “Het Paleis op
de Dam is een muizen-

hol met een gaatje. Dit
gebouw wordt een stuk

stad, de omgeving zal
erdoor veranderen.”

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
waren we in de voormalige katholie-
ke kerk De Duif uit 1857 aan de Prin-
sengracht, sinds 1974 de thuisbasis
van de oecumenische gemeente.
Winnaar van het jaarabonnement op
Ons Amsterdam is Sophie Josephus
Jitta. 

Welke plek met historie zoeken we
deze week? Inzendingen voor maan-
dag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

Als oprichter van het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen
wilde de ondernemer de oorzaken van armoede aanpakken

gemeene Maatschappij voor Levensverzekering
en Lijfrente. De Algemeene was tussen 1890 en
1920 de grootste en modernste verzekerings-
maatschappij in zijn soort in Nederland. Soci-
aalliberale jongeren als Blankenberg zagen 
in verzekeren een vorm van verantwoordelijk
leven. 

Verwarde kunstenaar
Blankenberg verbleef van oktober 1881 tot no-
vember 1882 voor de Algemeene in Nederlands-
Indië. Eenmaal terug in Amsterdam werd hij
huisbezoeker voor LNV. Twee jaar later keerde
hij terug in het bestuur, eerst als secretaris later
als voorzitter. Daarnaast was hij gemeente-
raadslid en bestuurslid van het Burgerlijk Arm-
bestuur, de rechtsopvolger van de oude regen-

tencolleges van gestichten en gasthuizen. En hij
was medeopsteller van het in 1895 verschenen
invloedrijke nutsrapport Het Vraagstuk der
Armverzorging.

Het liefdadigheidswerk bleek niet zonder 
gevaar. Op woensdag 7 oktober 1911 belde een
zenuw zieke kunstenaar aan bij Blankenbergs
huis in de Vondelstraat. Gewapend met een 
pistool eiste de man geld uit het depot dat zijn
moeder bij LNV had gedeponeerd voor zijn
geestelijke verzorging. Maar dat bedrag was al
uitgekeerd, en LNV had uit eigen reserves zelfs
zijn sanatoriumkosten betaald. 

De kunstenaar werd afgescheept door het
dienstmeisje en vervolgens aangehouden en
veroordeeld. Blankenberg zocht zijn belager op
in de gevangenis: ‘Hij had mij een brief geschre-
ven om vergiffenis en die wilde ik hem eens per-
soonlijk gaan brengen. Triest bezoek!’

Geen salaris
Op zijn zeventigste verjaardag verhuisde Blan-
kenberg naar Parijs. Als gevolg van de Eerste
Wereldoorlog was De Algemeene in financiële
moeilijkheden geraakt. Als directeur van de ver-
zekeraar werd Blankenberg daarvoor mede-
schuldig gehouden. En dan was er nog een in
1915 afgesloten persoonlijke lening van 80.000
gulden. Chris van Eeghen, voorzitter van de Ka-
mer van Koophandel en voorzitter van LNV,
blikte in 1963 op de affaire terug: “Vele gedu-
peerden konden niet nalaten de verzekeraar en
de filantroop, zij het ten onrechte, in hun be-
schouwingen te vermengen. Na de afwikkeling
der zaken van de Algemeene was het dus uitge-
sloten voor Blankenberg hier te lande een werk-
kring te vinden.”

Tot zijn plotselinge dood in december 1927
werkte Blankenberg bij La Populaire, een Parijse
levensverzekeringsmaatschappij waarvan de
Algemeene grootaandeelhouder was. Hij ont-
ving geen salaris, slechts een bescheiden maan-
delijkse onkostenvergoeding. Het berooide ver-
blijf in Parijs voelde als een verbanning, het
ontbrak hem zelfs aan geld voor een kranten-
abonnement. 

In november 1927 was hij voor even weer terug
in zijn geliefde Amsterdam, voor het bijwonen
van het tweedaagse gouden lustrumfeest van de
Vrije Gemeente, waarvan hij de laatste nog
 levende oprichter was. Noodgedwongen met
het vliegtuig, hij wilde zijn vrouw, ‘die nog al aan
de sukkel’ was, niet lang alleen laten. 

Maarten van der Linde en Ties Limperg, Liefdadig-
heid naar Vermogen, door en voor Amsterdamse
burgers 1871-1941. Uitgeverij Verloren, € 35,00.

→ Joseph Asscher bewerkt de Cullinandiamant.  FOTO STADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Cees Dam: ‘Dit gebouw wordt een
stuk stad.’ FOTO ANP

Louis Blankenberg behoorde in 1877
tot de groep van zestig leden van de
Amsterdamse Hervormde Gemeente
die een eigen nieuwe, zelfstandige
kerkvereniging oprichtte: de Vrije
Gemeente. Nieuwe leden werd niet
de maat genomen, belangstelling en
liefde voor godsdienstig ethisch leven
volstonden. Aanvankelijk werden de
bijeenkomsten gehouden in zalen-
complex Maison Stroucken aan de
Leidsekade, het huidige Theater Bel-
levue. Maar al snel werd voor de bouw
van een eigen onderkomen een
braakliggend terrein aangekocht
langs de Singelgracht. Op 2 mei 1880
werd het verenigingsgebouw opge -
leverd, sinds 1968 het onderkomen
van muziektempel Paradiso.

De Vrije Gemeente

→ Verpauperde woningen in de Wijde Gang,
een inmiddels verdwenen zijstraat van de
Willemsstraat in de Jordaan, rond 19110.  
FOTO’S STADSARCHIEF


