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Modern verkeersknooppunt

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1984

Politiechef: coke vormt gevaar

Amsterdam wilde in de
wederopbouwjaren niet
achterblijven op Rotter-
dam, dat ingrijpend werd

vernieuwd. De verkrotte hoofdstad
mocht geen openluchtmuseum wor-
den. Verkeersplan 5 uit 1953 voorzag
in aanleg van nieuwe verbindings -
wegen als de Wibautstraat, dwars
door de stad, naar nieuwbouwwijken
in Noord en de Bijlmer. Op 9 septem-
ber 1970 werd op het Mr. Visserplein

het eerste moderne verkeersknoop-
punt van de stad geopend. Met drie
niveaus: een autotunnel, een voet-
gangerspassage en tramhaltes op de
brug. Volgens het AD zouden nog
veel van deze knooppunten volgen,
maar dat gebeurde niet: men meed
de lugubere ondergrondse route. In
1985 werden de haltes verplaatst en
de verloederde passage dichtgemet-
seld. Veel later kwam indoorspeel-
tuin TunFun in de tunnel.

De Amsterdamse narcotica-
brigade rolt begin septem-
ber 1984 een heroïne-
bende op met een

omzet van 240 miljoen
gulden. “Een groot suc-
ces,” bevestigt narcoti-
ca-chef Barry de
Koningh van de
Amsterdamse politie
in een interview met
Het Parool. Maar hij
nuanceert het juichver-
haal van politiewoordvoer-
der Klaas Wilting: “Het is voor ons
dweilen met de kraan open. Wij
weten van veel meer drugslijnen

richting Amsterdam dan we kunnen
oprollen. Ons overwerkbudget is veel

te beperkt.” De Koningh waar-
schuwt ook voor de opkomst
van cocaïne. “De gebrui-
kers denken dat zij de
hele wereld aankun-
nen, in werkelijkheid
zijn het wrakken. Bij de
handel komen er ook
meer wapens aan te
pas. Een uiterst somber
beeld, ondanks de grote

vangst van eind vorige week.”

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
Melkinrichting Nieuw Leven in de
Begoniastraat, in de Van der Pek-
buurt in Noord, waar Albert Lust in
1919 begon met de verkoop van melk,
boter, kaas en eieren. Hij woonde hier
ook, met zijn vrouw en zes kinderen.
Winnaar van het jaarabonnement op
Ons Amsterdam is Ineke Wilkens-
Roosink. Welke plek zoeken we nu?
Inzendingen voor maandag 12.00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl.

De Amsterdamse narcoticabrigade rolt 
begin september 1984 een heroïnebende op 

met een omzet van 240 miljoen gulden

→ De tunnel onder het Mr. Visserplein in 1970. FOTO STADSARCHIEF
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Politiewoordvoerder Wilting was
optimistischer. FOTO ANEFO

master neerlandistiek een Italiaanse reisgids
uit 1602 vertaald; een soort 17de-eeuwse Lonely
Planet. Ik heb op de basisschool ooit een
spreekbeurt gehouden over het dagelijks leven
van de Romeinen, maar verdere overeenkom-
sten tussen ons zijn er niet. Mijn interesse ligt
meer in de ideeën achter naoorlogse woning-
bouw als de Bijlmermeer en de Westelijke Tuin-
steden.”

→ De Bijlmer in met Bakx. ‘Mijn interesse ligt in de ideeën achter naoorlogse woningbouw.’

Waarom weten musea jullie te vinden, denk je? 
“Ik denk omdat we zoeken naar frisse, vernieu-
wende invalshoeken die vandaag de dag spelen
en een jong publiek aanspreken. Musea en
archieven vinden het lastig om jonge mensen te
trekken, ze worstelen daarmee.”

Jullie maken geschiedenis laagdrempelig.
“Mensen hebben vaak ten onrechte het idee dat
je voor geschiedenis alle feiten en data moet
kennen. Geschiedenis is meer dan het lesboek
op de middelbare school, het is ook het verle-
den van je familie, je straat of huis. Waar kom je
vandaan? Wie was die man of vrouw naar wie je
straat is vernoemd? Wie hebben er eerder je
huis bewoond? Wat kunnen we in deze corona-
tijden leren van een vorige epidemie als de
Spaanse griep uit 1918?”

Door de corona-epidemie gingen opeens alle
musea dicht, werden lezingen uitgesteld en
moesten excursies worden afgelast. 
“Onze mailbox stroomde vol met afzeggingen.
Gelukkig konden we terugvallen op een aantal
vaste opdrachtgevers en hebben we op onze
eigen manier een positieve draai aan de situatie
weten te geven. Het gaf ons ook tijd om eens na
te denken welke kant we op willen gaan met
Goeie Ouwe Koeien. We hebben eindelijk ook
ons bedrijfsplan geschreven, waar we door
onze vliegende start vorig jaar nog niet eerder
aan toe waren gekomen. Het heeft ook nieuwe
initiatieven tot stand gebracht, zoals het Thuis-
museum (zie kader).”

En nu kunnen ook jullie eindelijk weer de straat
op…
“Ja, zoals net naar de Bijlmer. En op zondag 
13 september volgt een excursie naar Fort-
eiland Pampus, onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. Een dag die we afsluiten met een
Pampusbiertje, want geschiedenis moet ook
leuk blijven. Overigens zit de boot al vol,
helaas.”

Een museumbezoek zat er in de
eerste coronamaanden niet in.
Daarom bedacht My Daily Shot 
of Culture het platform Thuis -
museum: een historisch museum
bezoeken vanaf je bank, met
Roos Hamelink en Hannah Bakx
van Goeie Ouwe Koeien als rond-
leiders. Een opdracht die voor het

duo als geroepen kwam tijdens
de lockdown. Bakx: “We hebben
aan de hand van vijf objecten een
tijdelijke tentoonstelling of de
vaste opstelling uitgelicht.
Video’s maken was nieuw voor
ons. We hebben leuke reacties
gekregen, maar het blijft wennen
om naar jezelf te kijken.”

Thuismuseum

‘Veel mensen denken 
ten onrechte dat je voor
geschiedenis alle data en
feiten moet kennen’

‘Musea en archieven
vinden het lastig om jonge
mensen te trekken, 
ze worstelen daarmee’


