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Beneden het café, de vestiaires en de keuken,
boven een grote feest- en vergaderzaal en op het dak
een ruime belvedère, een terras met uitzicht over het IJ

Primeur 1933
→ Café Zincken, in 1884 geopend aan de
westkant van het Centraal Station.

Duikers subtiele Cineac

M

Aanslag op commissaris Stork
De rel in Café Zincken was nationaal nieuws en leek het
begin van nog grotere onrust in de stad. Recht voor
Allen, de spreekbuis van de socialisten, wond er geen
doekjes om: ‘Weet wel kommissaris Stork wat je hebt
ten uitvoer gebracht. Eenmaal zál je rekenschap gevraagd worden, niet hiernamaals, maar in dit leven. Wij
zullen ons wapenen, geweld zal met geweld gekeerd
worden en reken erop dat deze lage manier van handelen gewroken zal worden.’ Dat was geen loos dreigement. Behanger Johan Geel, die aanwezig was geweest,
pleegde in juli 1886 met een pistool een aanslag op
Stork. Hij trof alleen de hoed, zes jaar cel was zijn straf.

De door de wol geverfde activist Jan Fortuijn
was een bevlogen spreker. Partijgenoot Jan van
Zutphen wist hun vooraf te vertellen over de
verborgen politie in het café, maar Fortuijn had
er de schouders over opgehaald. Hij koesterde
geen illusies over de bedoelingen van Stork:
die zou elke gelegenheid aangrijpen om de
vergadering te ontbinden.

Interieur aan stukken

verpauperde Jordaan veel aanhang. Dat leidde
tot demonstraties, opstootjes en straatgevechten, waar het bevoegd gezag hard tegen optrad.
Politiecommissaris Jonas Daniël Stork, die de
Jordaan onder zijn hoede had, was bijzonder op
de ‘socialen’ gebeten.
Stork vorderde de plattegrond van het café
en nam met een peloton van bijna honderd
agenten vooraf zijn intrek in het pand. De
meesten hielden zich schuil in de werkruimtes,
Stork zelf stond pontificaal midden in de
zaal toen de vergadering begon, de hand op het
gevest van zijn sabel. Het was er stampvol.

De toehoorders werden
met wapenstok naar
buiten geslagen, waar
agenten hen opwachtten

Fortuijns betoog Wie zijn de moordenaars? sloot
aan op een eerdere rede van Ferdinand Domela
Nieuwenhuis, getiteld Wie zijn de dieven?, die al
tot de nodige opschudding had geleid. Fortuijn
begon dus voorzichtig, maar toen hij pleitte
voor een onderzoek naar ‘de zeer gewichtige
vraag’ of niet juist de machthebbers in de staat
‘moordzuchtig’ waren en niet de socialisten,
riep de politiecommissaris dat de spreker zich
moest matigen: “Wanneer hij voortgaat de regering te belasteren, zal ik verplicht zijn de vergadering te ontbinden.”
Een heksenketel van protest barstte los. De
aanwezigen schreeuwden en gilden, zwaaiden
met hun vuisten, uitten dreigementen en vervloekingen. Toen Fortuijn verder wilde gaan,
klonk er een politiefluit en stroomden tientallen
agenten de zaal in. De toehoorders werden met
sabel en wapenstok naar buiten geslagen, waar
andere agenten hen opwachtten en te lijf gingen. Vier bezoekers kwamen in het IJ terecht.
Tafels, stoelen en spiegels in het interieur werden aan stukken geslagen. Slechts één persoon
werd gearresteerd, omdat hij zich met een stoel
tegen de politie verweerde.
Na herstel van de zaal kon het publiek weer
worden vermaakt met acts als de Towers Ballet
en Pantomime Troep. Toen Eva in mei 1898
overleed, liet haar man zowel het café als de
inventaris veilen. De nieuwe beheerder, L. Bönker, doopte het etablissement om tot Café Belvedère, maar dat bleef in de volksmond nog lang
bekend als Zincken. In 1919 werd het pand
gesloopt. Er kwam een bedrijfsgebouw, waar de
Deutsche Ost-Afrika Linie en de HamburgAmerika Linie kantoor hielden, dat tientallen
jaren later op zijn beurt moest wijken voor de
verlenging van perron 15.
Koen Kleijn is hoofdredacteur van ‘Ons Amsterdam’

et veel bombarie werd
op 13 november 1996
het filiaal van de Amerikaanse restaurantketen
Planet Hollywood geopend, in de
voormalige bioscoop Cineac. Ook bij
de opening van de Cineac, november
1933, rukte de pers uit. Het enthousiasme voor de opvallende constructie
van architect Jan Duiker in de Reguliersbreestraat, opgetrokken uit staal,
glas en beton, kende geen grenzen.
Zowel het gebouw als de functie ervan, een doorlopend bioscoopjournaal, waren uniek voor Nederland.
De Cineac, onderdeel van het Franse
Cinéma Actuel, werkte samen met
het Algemeen Dagblad. Kunsthistoricus Erik Mattie schreef in Ons Amsterdam dat met de komst van de
Amerikaanse keten de oorspronkelijke gevel van Duiker weer in ere was
hersteld. Hij was echter minder gelukkig met de aankleding van de zaal
met filmparafernalia: ‘Elke subtiliteit
van Duiker is aan het oog onttrokken
door de romantiek van een tienerkamer, met de bijhorende rotzooi.’

→ De creatie van Duiker van glas,
staal en beton. FOTO PAUL
GUERMONPREZ/STADSARCHIEF

Amsterdammer 1938

Weer een wereldrecord voor Iet

D

e Amsterdamse zwemster
Iet van Feggelen (19212012) was een fenomeen op de rugslag. Op 21 november 1938
verbeterde ze haar eigen
wereldrecord op de 100
meter rugslag tijdens
de zweminterland
Nederland-Indië.
‘Het was al meer dan
een week geleden dat
Iet van Feggelen voor het
laatst een wereldrecord verbeterd had,’ aldus De Telegraaf
na haar nieuwe wereldrecord van
1 minuut en 13 seconden. Ze grossierde dan ook in wereldrecords, maar
werd door de oorlog weerhouden van

kansen op olympisch goud. Haar
vader richtte in 1939 zwem- en
waterpolovereniging De
Meeuwen op, na een conflict
met zwemvereniging
Het Y over de trainingsfaciliteiten voor zijn
dochter. In 1947
introduceerde
Iet van Feggelen het
kunstzwemmen in
Nederland met de
Bathing Beauties, de
kunstzwemafdeling
van De Meeuwen.

→ Iet van Feggelen, de Amsterdamse
rugslagspecialiste, werd 91 jaar oud.

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 voor
de monumentale entree van de Febo
in de Linnaeusstraat, hoek Pretoriusstraat. Berlage tekende in 1903 voor
het ontwerp van het pleintje en de
twee jaar later gerealiseerde bebouwing. Winnaar van het jaarabonnement op Ons Amsterdam is Willem
Verberk uit Amsterdam. Welke plek
met historie zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12.00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

