
V anaf de kaden langs
het IJ vertrokken
sinds mensenheu-
genis veerboten
naar heinde en
 verre. Voor wie op
een afvaart moest
wachten, kwamen
er cafés en koffie-
huizen, die in de

19de eeuw uitgroeiden tot restaurants met zon-
nige terrassen en feest- en concertzalen. De
 kade veranderde in een boulevard, waar het
goed flaneren was. De aanleg van het eiland
voor het nieuwe Centraal Station maakte de
klandizie alleen maar groter.

Eva Edens en haar echtgenoot Herman
 Zincken behoorden tot de ondernemers die van
die opbloei profiteerden. Bij hun huwelijk dreef
Herman een café op de Korte Nieuwendijk. Hij
breidde uit met een café annex vermaakstuin
aan het eind van de Overtoom en met Café Wes-
terhoofd aan het IJ. Zincken organiseerde weke-
lijks soirées musicales om mensen naar het IJ te
trekken, met soms merkwaardige optredens.
Van een ‘Reuzenmuziek-Instrument uit Peters-
burg hetwelk in kracht 35 man vertegenwoor-
digt’ tot ‘de heer Louman met zijne Agioscopi-
sche Wereldtableaux en Dissolving Views met
schitterende Kalkverlichting’. Op 26 februari

1878 overleed Herman, 37 jaar oud. De over -
lijdensadvertentie meldde: ‘Het Café zal door de
Weduwe op denzelfden voet worden voort -
gezet.’ Sterker nog: ze ging uitbreiden.

Centraal Station
In 1881 was begonnen met de bouw van het Cen-
traal Station. Eva kocht met haar nieuwe echt-
genoot Hendrik Oberthur, een spoorbeambte
uit Leiden, voor 30.000 gulden een stuk bouw-
grond bij de nieuwe Westerdoorgang, met de
merkwaardige vorm van een kwart cirkel. De
 architecten A.J. van der Stok en E.W. Geerling
bedachten een gebouw van twee verdiepingen.
Beneden het café, de vestiaires en de keuken,
boven een grote feest- en vergaderzaal, op het
dak een ruime belvedère, een terras met uitzicht
over het IJ. 

Op 18 mei 1884 ging Café Zincken open. In de
zomermaanden kon het bezoek genieten van
concerten en optredens, in de winter werd het
café vooral verhuurd als feest- en vergaderzaal.
Zo stond er voor 24 november 1885 een openba-
re vergadering aangekondigd van de Sociaal-
Democratische Bond (SDB). Spreker: Jan For-
tuijn, onderwerp: ‘Wie zijn de moordenaars?’ 

Daar zouden Eva en Hendrik Oberthur-Zinc-
ken nog spijt van krijgen. 

De SDB was de eerste socialistische partij in
Nederland en had in Amsterdam vooral in de
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De slag om Café Zincken
Feestlocatie Belvedère werd slagveld van socialisten en agenten

Weduwe Eva Zincken liet in 1884 een
schitterend café bouwen aan het IJ, 
pal naast het nieuwe Centraal Station. 
Een belvedère met uitzicht over het water,
concerten elke avond. De zaak bloeide –
tot ze op 24 november 1885 de zaal
verhuurde aan de ‘socialisten’.
Koen Kleijn


