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 → Evert van Ravensberg 
controleert proefdrukken,  
in 1980. FOTO’S ARCHIEF FAMILIE 
VAN RAVENSBERG

Fietsbeest met 
een hart van goud
Op zijn rondje rondehoep kwam evert  
van ravensberg in 2017 noodlottig ten val 
met zijn racefiets. zijn broer frank schreef 
met De koploper zowel een eerbetoon aan 
hem, als een verhaal over de geschiedenis 
van de amsterdamse familiedrukkerij. 

Drukwerk  Broer schreef requiem voor Evert van Ravensberg

de  Amstel had hij nog wat bemoedigende 
 woorden voor wegkapitein Floris van Overveld, 
die droomde van deelname aan de toerversie 
van de Italiaanse voorjaarsklassieker Milaan- 
San Remo: “Jij moet met de eerste groep over de 
Turchino mee kunnen komen.” 

In een flauwe polderbocht hield de groep in 
voor een tegemoetkomende auto. Bij het ritsen 
tikte Evert het achterwiel aan van een andere 
renner, raakte uit balans en kwam recht voor de 
auto ten val. 

Het korte nieuwsberichtje ‘Wielrenner dood-
gereden’ zal bij de gemiddelde krantenlezer 
slechts een ‘korte rimpeling teweeg hebben ge-
bracht’, denkt Frank van Ravensberg. ‘Alleen  
bij omwonenden, familie, vrienden en beken-
den betekent zo’n berichtje meer dan de kale 
vaststelling dat er (weer) iemand op de fiets 
 verongelukt is,’ stelt hij in het voorwoord van  
De koploper, het boek waarmee hij een van de 
206 in het verkeer verongelukte fietsers in dat 
ene jaar een gezicht wil geven.

‘Want Evert was veel meer dan alleen maar een 
anoniem  verkeersslachtoffer. Hij was een top-
sporter,  familiemens, ambachtelijk onderne-
mer, ge passioneerd trainer en bovenal een bij-
zonder prettig mens. Een sociaal mens ook, die 

Peter de Brock
aMSterdaM

Die zaterdag op de houten wielerbaan in Sloten 
zat de schwung er eindelijk weer in, na een 
 slepende rugblessure. ‘Was weer thuiskomen 
met al die matties op de baan,’ jubelde de 
64- jarige Evert van Ravensberg dan ook op 
 Facebook. De volgende ochtend, zondag 8 okto-
ber 2017, ging hij op pad met zijn vaste trainings-
groepje van wielerclub Gaul! Pedalerend langs 

geliefd was bij iedereen die hem kende.’
Van nature was Evert een getalenteerde 

 hardloper, die overal zijn trainingskilometers 
probeerde te maken. Regelmatig rende hij van 
station Sloterdijk terug naar zijn Haarlemse 
 woning. Of sprong hij direct vanuit zijn werk in 
de Utrechtsedwarsstraat op zijn racefiets.

Dat werk is de familiedrukkerij, opgericht in 
1842 als reclamebedrijfje door winkelier, kunst-
lakker, aanplakker en naamgenoot Evert van 
Ravensberg. Onder leiding van diens kleinzoon, 
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden gemaakt in samenwerking met  
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl). Coördinatie: Peter de Brock

ook een Evert, groeit het bedrijf uit tot een gere
nommeerd reclamebureau met een groot aantal 
muren en schuttingen in pacht voor reclame
boodschappen, in Amsterdam en nog twintig 
andere steden. Met een kantoor op de tweede 
verdieping van een pand aan het Damrak en een 
werkplaats op de Egelantiersgracht.

Van affiches tot een Eiffeltoren
Het bedrijf verzint de reclames niet zelf, maar 
plakt affiches op de gepachte muren en schut

 → Linoleumdruk  
uit 1957 van 
drukkerij Van 
Ravensberg voor 
het Aalsmeers 
Bloemencorso  
in het Olympisch 
Stadion. FOTO 
COLLECTIE GIELIJN 
ESCHER

 → Overeenkomst uit 
juli 1924: reclame-
bureau E. van 
Ravensberg huurt 
voor een jaar een 
schutting in de Eerste 
Oosterparkstraat. 
Het logo is een 
ontwerp van Charles 
Verschuuren jr.

Het drukwerk is geen 
vetpot. Evert senior moet 
van 15.000 gulden per jaar 
vijf kinderen onderhouden

Na de verkoop stort Evert 
van Ravensberg zich op het 
wielrennen, hij zit bijna 
elke dag op de racefiets

onderhoud, op 25 februari in Het 
 Parool: “Toen we na de inhul

diging van Oranje na het be
halen van het Europees 

kampioenschap in 1988 
de schade aan de brug 
opnamen, ontdekten 
we bij een afgebroken 
lantaarn blauwe verf
resten. Waarschijnlijk 

is de brug in 1939 in de 
huidige erwtensoepkleur 

geschilderd.”

Amsterdammer  1998

Het stadsbestuur hoopte in 1884 met 
de nieuwe Blauwbrug de stad wat 
Parijse allure te geven. De 
Amsterdammers vonden 
het ontwerp van archi
tecten De Greef en 
Springer vooral pot
sierlijk. Als het ge
meentebestuur in 
 februari 1998 geld vrij
maakt om de Blauwbrug 
in oorspronkelijke staat 
terug te brengen, barst er 
kritiek los op een al uitgevoerde 
kleurproef op zestien lantaarns. 

De helblauwe verf is de oorspronke
lijke kleur, zegt Hans Stoovelaar van 
de gemeentelijke afdeling bruggen

 → De helblauwe verf is de 
oorspronkelijke kleur van de 
lantaarns op de Blauwbrug.  
FOTO CATHARINA GLOGOWSKI

Brug met blauwe lantaarns

Als de Schotse Zendingskerk in fi
nanciële problemen raakt, neemt in 
1926 de Nederlandse Vereniging voor 
Israël het gebouw in gebruik als de
batcentrum en kerk. 

Op zondag 23 februari 1931 vindt de 
laatste kerkdienst in gebouw Salva
tori plaats. Na het uitspreken van  
de zegen door dominee Aalders, 
zingt de gemeente lied 32: Halleluja, 
 eeuwig dank en ere. In 1948 krijgt  
het gebouw zijn vroegere theater
bestemming terug.

Vaer wel 1931

De Kleine Komedie, gebouwd in 1786, 
kent als het oudste theater van Am
sterdam een veelkleurige en roerige 
geschiedenis. In de beginjaren als 
Théâtre Français sur l’Erwtenmarkt 
worden er vooral Franstalige toneel
stukken en opera’s uitgevoerd. 

Als het theater in 1855 failliet gaat 
wordt de inboedel geveild en wordt 
het pand verkocht aan de Schotse 
Zendingskerk. Vanaf 1880 doet de 
zaal ook dienst als collegezaal voor de 
dat jaar opgerichte Vrije Universiteit. 

 → Kerkzaal van gebouw Salvatori. FOTO COLLECTIE STADSARCHIEF AMSTERDAM

Laatste dienst in Salvatori
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Zoekplaatje  
Hoe goed kent u de stad?

Amsterdam zit vol verborgen schat
ten. We rijden, fietsen of lopen er 
 dagelijks langs. Maar hoe goed ken
nen we de stad? Vorige week zochten 
we het 18deeeuwse huisje aan de 
Westerkade bij de Bullebakssluis, 
waar zich volgens overlevering een 
watermonster schuilhield. Kinderen 
dachten later dat er piraten woon
den, door de immense gevelreclame 
voor sigarettenmerk Pirate. Winnaar 
van het jaarabonnement op Ons 
 Amsterdam is Jenne Meerman. 

Welke his torische plek zoeken we 
deze week? Stuur het antwoord naar: 
 zoekplaatje@parool.nl voor maan
dag 12.00 uur. Onder de goede inzen
dingen verloten we weer een abonne
ment op Ons Amsterdam.

Herinneringsbankje
Naast de Evert van Ravensberg 
Bokaal, de jaarlijkse trofee voor de 
renner van wielerclub Gaul! die de 
meeste kilometers heeft gemaakt, 
herinnert ook een bankje in de Ron-
dehoeppolder aan Evert van Ravens-
berg. Die staat niet op de plek van het 
noodlottige ongeluk, waar kort na zijn 
overlijden bloemen worden neerge-
legd en wielervrienden bidons achter-
laten. Maar op een veiliger locatie vier 
kilometer verderop, met uitzicht op 
de Amstel. Met de tekst: ‘In Memo-
riam Evert van Ravensberg. Fiets-
beest met een hart van goud.’

tingen, levert sandwichborden voor in de stad 
rondlopende promotieteams, bouwt recla
mewagens, en construeert in de Ferdinand 
 Bolstraat voor autofabrikant Citroën zelfs een 
heuse miniversie van de Eiffeltoren.

Met de overname van het concurrerende 
 reclamebureau Kristel in 1924, komt de familie 
Van Ravensberg in het bezit van een eigen druk
kerij in de Karel du Jardinstraat. In mei 1931 be
trekt drukkerij Van Ravensberg het pand in de 
Utrechtsedwarsstraat 4042, waar het bedrijf in 
87 jaar een groot aantal verhuurders overleeft. 
Rond 1965 heeft de drukkerij vijf drukkers, twee 
aanplakkers en wat werkstudenten in dienst. 
Het drukwerk is in die jaren geen vetpot. Vol
gens Frank van Ravensberg moest zijn vader 
van 15.000 gulden per jaar het gezin met vijf kin
deren onderhouden.

Uiteindelijk worden de plakplaatsen verkocht 
aan reclamebureau Talsma. Bij de verkoop 
wordt de voorwaarde gesteld dat op de muren 
en schuttingen twee vakken moeten worden 
vrijgehouden voor bij Van Ravensberg gedrukte 
aanplakbiljetten van de Stadsschouwburg en de 
Nederlandse Opera.

In 1970 gaat ook Evert in de drukkerij aan de 
slag. Vader en zoon draaien die jaren als een 
geolied team, en de zaken gaan financieel steeds 
beter. Maar na een beroerte stapt Evert senior 
uit de zaak. En draait Evert junior werkdagen in 
de drukkerij van dertien uur. Aan opdrachtge
vers heeft hij geen gebrek, van de eerder ge
noemde Stadsschouwburg en de Nederlandse 
Opera tot wielerwedstrijden in het Olympisch 
Stadion en Circus Strassburger. Ook organisato
ren van Surinaamse feesten en partijen zijn 
kind aan huis.

Een extra klus, niet zonder risico
Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) laat in 
de Utrechtsedwarsstraat de aanplakbiljetten 
drukken voor de maandelijkse Eerste Amster
damse Onroerend Goed Veiling. Een lucratieve 
opdracht die in 1986 wordt uitgebreid met het 
aanbrengen van houten borden met aankon
digingen op de gevels van de te veilen huizen. 
Een extra klus, niet zonder risico. Bewoners en 
huiseigenaren blijken bij gedwongen veilingen 
niet altijd gediend van de in het oog springende 
borden aan de gevel. Na een aantal mindere leu
ke ervaringen maakt Evert op de vroege zater
dagmorgen zijn route door de stad. Het is dan 
een kwestie van snel twee borden bevestigen, 
een foto maken als bewijs en door naar het vol
gende adres.   

Bij gebrek aan een opvolger wordt het 170 jaar 
oude familiebedrijf in januari 2012 verkocht. De 
verkoopprijs valt tegen, een gevolg van geruch
ten dat de MVA gaat stoppen met het drukwerk. 
Dat blijkt te kloppen. Onder druk van de ban
ken, die zuchten onder de kredietcrisis, worden 
de huizenveilingen niet lang daarna uitsluitend 
nog digitaal aangekondigd. Na de verkoop stort 
Evert van Ravensberg zich vol op het wielren
nen, hij zit bijna elke dag op de racefiets. Zo ook 
op die noodlottige oktoberzondag in 2017.

Frank van Ravensberg: De koploper, uitgegeven in 
eigen beheer, 508 blz., €25,00


