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Shell heeft hoogste toren

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1994

Gert-Jan Dröge in de boeien

Op woensdag 5 november
1969 planten bouwvakkers
op de 24ste verdieping van
het Okura Hotel in aan-

bouw een vlag voor het bereiken van
het hoogste punt. Met 77 meter is de
hoteltoren in De Pijp het hoogste
gebouw van Amsterdam. Het
Amsterdamse Okura, de eerste Euro-
pese vestiging van de Japanse hotel-
keten, raakt het hoogterecord al na
een week kwijt aan het Shellgebouw.
Die toren aan het IJ van architect

Herman Staal overtreft het Okura
met bijna drie meter. Na vertrek van
Shell uit Amsterdam in 2009 is het
kantoor omgebouwd tot A’DAM
Toren met een observatiepunt en een
ronddraaiend restaurant. Door plaat-
sing van een mast op het dak is de
hoogte nu bijna 100 meter. Nog altijd
35 meter lager dan de Rembrandt -
toren, de huidige recordhouder. Bij
de Oranjesluizen zal volgens de plan-
nen binnen een paar jaar een toren
verrijzen van 143 meter.

In Tuschinski gaat op dinsdag 15
november 1994 de Disneyfilm
The Lion King in première.
Ook televisiepresenta-

tor Gert-Jan Dröge is met
een crew aanwezig voor
zijn populaire Avro-
programma Glamour-
land. Maar het maken
van opnames wordt hem
door de bioscoopdirectie
verboden. Als Dröge toch
weet binnen te komen, wordt
hem gesommeerd het pand te verla-
ten. Als hij weigert, worden Dröge en
zijn cameraman en geluidstechnicus
onder het toeziend oog van kroon-

prins Willem-Alexander door agen-
ten afgevoerd. Op politiebureau Prin-

sengracht wordt proces-verbaal
opgemaakt. Volgens een
woordvoerder van de Avro
berust de arrestatie op
een misverstand. Er
waren wel degelijk
afspraken gemaakt tus-
sen Dröge, de Rijksvoor-
lichtingsdienst en

Tuschinski. “Dröge had toe-
stemming om te filmen, maar

dat is door een communicatiefout
niet doorgedrongen.” 

Amsterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden, fietsen
of lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we

de stad? Vorige week stonden we voor
de bijzonder smalle gevel van de
voormalige buurtbioscoop West-
End. In het filmtheater in de Jan
Evertsenstraat werden tussen 1933
en 1970 voornamelijk oude B-films
vertoond. Winnaar van een jaarabon-
nement op het maandblad Ons
Amsterdam is Tijmen Hommes.
 Welke plek met historie zoeken we
deze week? Inzendingen voor maan-
dag 12.00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl 

‘Het monument op de Dam is niet bedoeld als speel-, 
lig- of slaapplaats en het is ook geen klimstoel’  

Ivo Samkalden, burgemeester van Amsterdam van 1967 tot 1977, over overnachten op de Dam

→ Het Shellgebouw is iets hoger dan het Okura.  FOTO STADSARCHIEF
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De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Presentator Gert-Jan Dröge.

dam met de openbare orde nauwlettend ge-
volgd. Na diens gedwongen vertrek in 1967 als
burgemeester werd de minister zelf gepolst. Die
stelde wel eisen voor een verhuizing naar Am-
sterdam, van extra geld voor jeugdvoorzienin-
gen tot een directe telefoonlijn met de minister-
president. 
Van Empel denkt dat Samkalden de verant-

woordelijkheid niet kon of wilde ont lopen. Ook
uit besef dat hij met de vrijlating van Lages veel
Amsterdammers verdriet had gedaan. ‘Hij wist
voor zichzelf dat hij daarin juist had gehandeld,
maar vond dat hij moest tonen dat hij wel dege-
lijk hart had voor die mensen.’

Klachtenprocedure tegen politie
Wijzer geworden van de fouten van Van Hall
wilde Samkalden alles anders doen. Demon-
straties werden voortaan vrijelijk toegestaan,
mist van te voren aangekondigd. En er kwam
een klachtenprocedure voor buitensporig ge-
weld bij politieoptredens. 
De Maagdenhuisbezetting in 1969 stelde de

nieuwe burgemeester op de proef. Samkalden
probeerde tevergeefs de studenten te overreden
vrijwillig het bestuurlijk centrum van de Uni-
versiteit van Amsterdam te verlaten. De daarop-
volgende ontruiming met harde hand verdeelde
de PvdA intens. De Nieuw Linksers veroordeel-
den de inzet van traangas en waterkanon, op de
rechterflank had men het optreden graag nog

harder gezien. Zelfs oud-premier Willem Drees
uitte kritiek op de ‘slappe houding’ van de Am-
sterdamse burgemeester. 
Aanvankelijk tolereerde Samkalden ook de sla-

pende jongeren rond het Nationaal Monument
op de Dam. Maar in 1970 stuurde hij alsnog agen-
ten op de Damslapers af: ‘Het monument is niet
bedoeld als speel-, lig- of slaapplaats en het is
ook geen klimstoel.’ 

Nieuw hoofdpijndossier
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1974
diende een nieuwe hoofdpijndossier zich aan:
de metroaanleg dwars door de Nieuwmarkt-
buurt. Na het politieke soebatten werd in maart
1975 tot ontruiming en sloop overgegaan, met
de Nieuwmarktrellen als gevolg. 
Hetzelfde jaar werd het 700-jarig bestaan 

van Amsterdam groots gevierd. Met kleine
buurtevenementen, tentoonstellingen, de mu-
sical De Engel van Amsterdam en de grote pu-
bliekstrekker Sail Amsterdam 700, dat sinds-
dien elke vijf jaar zou worden georganiseerd. Als
burgemeester moest Samkalden uiteraard op-
draven bij allerlei feestelijkheden, van het hap-
pen in een reuzenbeschuit met muisjes, het
dansen met Jordanese tantes op straat, tot het
beantwoorden van de vraag van een kind: ‘Hoe
word je burgemeester?’ Hoewel Ivo Samkalden
geen innige band hand met de Amsterdam-
mers, deed hij het allemaal wel.

→ Burge -
meester Ivo
Samkalden
tijdens de
viering van
het 700-jarig
bestaan van
Amsterdam.
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