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Biografie Burgemeeser Ivo Samkalden

Een linkse
regent in een
opstandige
stad
De wat ouderwets ogende burgemeester
Ivo Samkalden werd geconfronteerd met
Damslapers, de Maagdenhuisbezetting
en de Nieuwmarktrellen. Nu is er een
vuistdikke biografie.

Peter de Brock
AMSTERDAM

A

msterdam verkeerde
eind 1969 in een
deplorabele toestand.
De stad was aan
het verkrotten, de woningnood was hoog
en de economie lag op
zijn gat. En het waren
roerige, chaotische
tijden met de bezetting van het Maagdenhuis, overlast van Damslapers en een steeds stijgende schuldenlast. ‘Is
het nog wel leuk om burgemeester van Amsterdam te zijn?’ wilde Het Parool in december 1969
weten van Ivo Samkalden, sinds twee jaar de
nieuwe bewoner van de Amsterdamse ambtswoning. “Ja,” was zijn antwoord. “Het is niet
meegevallen, maar ook niet tegengevallen.”

Maleis kwam van pas bij gijzeling consulaat
Met de bezetting door Molukkers van het Indonesische consulaat in Amsterdam op
4 december 1975 werd Ivo
Samkalden geconfronteerd
met zijn Indische verleden. Bij
de ontknoping van de uiteindelijk vijftien dagen durende
bezetting voorkwam de burgemeester een bloedbad.

Het was door zijn kennis van het
Maleis dat een bestorming door
militairen op het laatste
moment werd afgeblazen. De
bezetters bleken helemaal niet
van plan om de gijzelaars te
executeren, zoals de bemiddelaars aanvankelijk dachten op te
maken uit afgeluisterde telefoongesprekken.

Na toezegging van de regering
om serieus met de Molukse
gemeenschap in gesprek te
gaan, werd de bezetting zonder
geweld beëindigd.
Herman van Empel, Ivo Samkalden, een rechtlijnig democraat,
Uitgeverij Prometheus, €29,99
416 blz.

Ouderwets ogend
Ivo Samkalden (1912-1995) werd met zijn tweelingbroer Jaap geboren op 10 augustus 1912, in
Rotterdam. Voor zijn Joodse ouders Joseph
Samkalden en Debora de Beer speelden religie
geen of nauwelijks een rol. Na het eindexamen
hbs-b volgde de praktijkstudie indologie in Leiden, met oog op een ambtelijke functie in Nederlands-Indië. Met diploma en echtgenote Olga ‘Bum’ Meijers reisde hij winter 1938 af naar de
kolonie.
‘Als burgemeester van Amsterdam. Zo zal de
lezer zich Ivo Samkalden allereerst herinneren,’
stelt Martijn van Empel in het voorwoord van

zijn biografie. ‘Een enigszins ouderwets ogende
regent-met-hoed, die te maken kreeg met een
reeks gebeurtenissen. Hoeveel Amsterdammers zullen zich bewust zijn geweest van een
beeld van hun magistraat als jonge gevangene,
eerst van de Japanners op Java en daarna van de
Indonesische vrijheidsstrijders? Gevangenschap waarin hij telkens weer acuut voor zijn
leven moest vrezen.’ Na de oorlog zette Samkalden zich in voor snelle erkenning van de onafhankelijkheid van Indonesië.
Hij werd hoogleraar agrarisch recht in Wageningen, maar het politieke ambt lonkte. Als mi-

nister van Justitie in het kabinet-Cals stond hij
de zieke oorlogsmisdadiger Willy Lages toe de
gevangenis te verlaten om in Duitsland te sterven.
Dat hij, nota bene als Jood, deze abjecte oorlogsmisdadiger toestond in Duitsland te sterven, is hem volgens Van Empel altijd nagedragen. ‘Maar dat was, naar zijn standvastig
uitgedragen mening, niet een zaak van medelijden, maar een zaak van respect voor de Nederlandse rechtsstaat.’
Als PvdA-minister had Samkalden de strubbelingen van partijgenoot Gijs van Hall in Amster-

‘Het was niet een zaak
van medelijden, maar een
zaak van respect voor de
Nederlandse rechtsstaat’

