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Het Museumplein
is de wieg van
heel veel spor-
ten. Van atletiek
bijvoorbeeld. In
1886 was op deze
plek de eerste of-
ficiële wedstrijd
van Nederland,
toen nog een

‘hardlooperij’ genoemd. 
Ook voor het Nederlandse basketbal is dit

plein heel belangrijk, want hier werd in 1954 de
buitenlucht opgezocht, deze week precies 65
jaar geleden. Tot dat moment was basketbal in
Nederland strikt een binnensport geweest, van-
af 1930 in het gebouw van de AMVJ bij het Leid-
seplein en later ook in de Apollohal. 

Op 16 oktober 1954 stonden er tientallen jon-
gens en meisjes op het Museumplein klaar om
de nieuwe basketbal- en volleybalvelden te
 bestormen. ‘De drumband Oranje Nassau sloeg
er zijn mooiste roffels voor,’ schreef de verslag-
gever van De Waarheid, waarna een lange reeks
toespraken van stedelijke notabelen volgde. Pas
daarna werd het veld overgenomen door de
 jonge sporters.

Bouwverbod uit 1942
Het belang van dit basketbalveld reikte veel
 verder dan wat vierkante meters erbij voor de
beoefenaars van de sport. Het was vooral een
antwoord op de betonwoestijn, die tijdens de
wederopbouw genadeloos oprukte. Overal ver-
rezen nieuwe huizen, nieuwe wegen en nieuwe
fabrieken, maar voor sport en recreatie was
geen aandacht. Een nationaal bouwverbod uit
1942 voor gymnastieklokalen werd na de bevrij-
ding simpelweg gehandhaafd, tot woede van de
sportverenigingen. De gemeente Amsterdam
ramde begin jaren vijftig hoogstens wat basket-
balpalen in de grond van braakliggend terrein,
zoals in 1951 bij de Jozef Israëlskade. 

Een gebrek aan licht en lucht was in 1952 reden
om de Sportraad Amsterdam op te richten.
‘Meer sportterreinen, meer oefengelegenheden
voor indoorsporten, samenwerking in het
 belang van de sport,’ claimde dit nieuwe orgaan
meteen bij aanvang, tot ergernis van de verant-
woordelijke PvdA-wethouder Albert de Roos. 

Twee jaar later legde de raad haar zorgen vast
in een nota: ‘De terreinnood is veelal een naoor-
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Speelruimte in naoorlogse     
Basketbal Eerste oefenveld is dit jaar 65 jaar oud geworden

Het basketbalveld op het
Museumplein bestaat 65
jaar. Het werd in 1954
geopend als antwoord 
op de oprukkende stad.
Basket ballegende Ton Boot
vervolmaakte hier als
schooljongen al spelend 
zijn spel.


