vrij 65

Basketballegende Ton Boot begon hier elke
schooldag met het ophangen van zijn
eigen netje aan de kale, gemeentelijke ringen

Primeur 1969

betonwoestijn

Vrouwelijke herenkapper

→ Basketballende jongeren op het
Museumplein in 1955. FOTO STADSARCHIEF
logs verschijnsel; gedurende de bezettingsjaren
gingen vele terreinen verloren. Bovendien kon
er in die jaren en kort na de bevrijding nauwelijks aandacht worden besteed aan de aanleg
van nieuwe complexen, zodat geen voorzieningen worden getroﬀen in verband met het sterk
groeiende aantal sportbeoefenaren.’
Uit pure verveling trokken jongeren daarom
baldadig door de stad, waar ook het Algemeen
Handelsblad zich erg bezorgd over maakte. ‘Het
kind dat alleen maar eens ﬂink wil uitrennen in
die anderhalf uur die ligt tussen het gedwongen
stilzitten op school en de maaltijd thuis, waar
moet dat kind naar toe in Amsterdam?’ schreef
de krant op 12 januari 1951. ‘Waar kan je hier een
geïmproviseerd rovertjesspel doen, waar krijgertje spelen, waar spanning en avontuur beleven zonder onder een auto te komen of door een
agent te worden berispt?’

Centrum van het universum
Het Algemeen Handelsblad kwam met een concreet voorstel voor een speciaal speelterrein.
‘Een terrein dat voor dit doel al zo voor de
hand ligt is het voormalige ijsclubveld op het
Museumplein. Ten slotte is dat nu een drassig,
nutteloos stuk grond, waar iedereen zich maar
aan ergert.’ En precies daar werd drie jaar later
het basketbalveld geopend, voor generaties aan
basketballers het centrum van hun universum.
Hier lag ook de basis van Ton Boot, een van de
beroemdste basketballers die Amsterdam heeft
gekend. Het Parool had het zestig jaar geleden al
scherp gezien in een eerste artikel over dit enorme talent. ‘Hij speelt in zijn vrije tijd regelmatig
op het Museumplein, of elders; hij traint eigenlijk niet, maar vervolmaakt zijn spel al spelend.’
Zo oordeelt ook basketbalarchivaris Jacob
Bergsma in een terugblik op deze sportlegende.
‘Voordat Ton Boot naar school ging, pijnigde hij
zijn lichaam elke ochtend met het eindeloos
herhalen van basketbalfundamentals. Dat
begon met het iedere keer opnieuw ophangen
van zijn eigen netje aan de kale, gemeentelijke
ringen. Het nemen van 400 schoten was voor
Boot niet genoeg; hij nam net zoveel schoten als
nodig was om 400 keer raak te schieten!’

Uit pure verveling
trokken jongeren
tijdens de wederopbouw baldadig
door de stad

→ Jessica Nietvelt in de herenkapperszaak van haar vader.
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‘Ton Boot traint
eigenlijk niet,
maar vervolmaakt
zijn spel al
spelend’

T

onny Nietvelt schenkt
maandag 13 oktober 1969
in zijn kapperszaak aan de
Leidsegracht sherry aan
zijn klanten. Reden is dat zijn dochter Jessica (19) als eerste vrouw in Nederland is geslaagd voor het examen
vakbekwaamheid herenkappersvak.
De cijferlijst die trots getoond wordt
aan de klanten bevat louter zevens en
een acht voor warenkennis. Wat

brengt een meisje ertoe herenkapper
te worden, wilde Het Parool weten.
“Ach, dat is me eigenlijk met de paplepel ingegoten. Ik had als scholier al
een zaterdagbaantje in een dameskapsalon, maar dat trok met toch
niet,” antwoordt Jessica. Het is wel
even wennen voor de klanten van
haar vader, geeft ze toe. “Vooral voor
de oudere heren hoeft het niet. Maar
de jongeren denken er anders over.”

Amsterdammer 1755

Dominee van kansel geschoten

G

rote consternatie tijdens
de ochtenddienst van zondag 12 oktober 1755 in
de Waalse Kerk
aan de Oudezijds Achterburgwal. Als ‘pasteur’
Jean Henri François tijdens het gebed van de
preekstoel wordt geschoten. De dominee
overleeft de aanslag,
buiten wordt de 25-jarige bakkersknecht Jean
Langel aangehouden. De dader, geboren in het Franse Metz,
legt ‘niet wel by sinnen’ een verwarrende verklaring af over zijn daad. De

dominee zou een tovenaar zijn, die
hem aan de duivel had geketend.
Schout en schepenen laten
Langel overbrengen naar
het Rasphuis. Maar in
1764 komen ze tot het inzicht dat hij gezien zijn
psychotische waandenkbeelden thuishoort in het Dolhuis.
Daar overlijdt Langel in
1777, vlakbij de kerk waar
hij bijna 27 jaar eerder de
mislukte aanslag pleegde.

→ Detail van een prent van de hand
van Fokke Simons over de aanslag.

Erelid van de bond
Afgelopen zomer werd op het Museumplein het
wereldkampioenschap 3x3 basketbal georganiseerd, een nieuwe variant van de sport. Vlak
voor aanvang van het toernooi werd Boot gehuldigd tot erelid van de Nederlandse Basketball
Bond – op de plek waar zijn imposante loopbaan
was begonnen en met zicht op het veld waar zijn
sport 65 jaar geleden de buitenlucht opzocht als
statement tegen de oprukkende betonwoestijn.

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden,
ﬁetsen of lopen er dagelijks langs. Maar hoe goed
kennen we de stad? Vorige week stonden we in de Berenstraat bij Amsterdams Welvaren, de oudste kleuterschool van de stad. Gesticht in 1828
met verzekeringsgeld van het tijdens
de Amerikaanse vrijheidsoorlog tot
zinken gebrachte schip Welvaren.
Lezer Frits Antonysen wist het antwoord en heeft een jaarabonnement
op Ons Amsterdam gewonnen. Inzendingen voor maandag 12.00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

Eerste club stamt uit 1931
De bakermat van het Nederlandse
basketbal ligt in Amsterdam. In 1930
werd in het gebouw van de Algemene
Maatschappij voor Jongeren (AMVJ)
aan het Leidsebosje de eerste demonstratiewedstrijd gespeeld. Een jaar
later richtte de AMVJ de eerste basketbalclub van Nederland op.
De vrouwen speelden in 1933 hun
eerste officiële basketbalwedstrijd in
het Turngebouw, nu Jeugdtheater

De Krakeling. In het AMVJ-gebouw
ging in 1934 ook de eerste basketbalcompetitie van Nederland van start
met vijftien ploegen, waarvan zeven
van de AMVJ.
Basketbal nam met de bevrijding in
1945 een enorme vlucht door de onderlinge wedstrijden tussen Canadese
militairen. Twee jaar later werd in
Amsterdam de Nederlandse Basketball Bond (NBB) opgericht.
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