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‘We leven in een elektriese tijd. Kom daarom dus 11 augustus naar
d’-oude rai voorteerste gigantiese bie lief festival in town’
Tekst op het affiche voor Hai in de Rai

Verboden ‘marihuanasigaretten’ te roken
Hai in de Rai leidde niet tot rampen,
waar in eerste instantie voor werd
gevreesd. Organisator Hans Wiedeman had vooraf aangekondigd dat
het roken van ‘een marihuanasigaret’
niet was toegestaan, de eigen ordedienst zou dan optreden. Hij voegde
daar wel aan toe: “Ik vind het geen
reden om daarom zo’n feest niet te
organiseren. Wie garandeert mij dat er
in het Concertgebouw nooit eens een

verboden sigaret wordt gerookt?
Dat het publiek flessen jenever leegdrinkt in het stadion wordt ook door
iedereen geaccepteerd.”
De politie was beducht voor het
vertonen van ‘te blote dia’s’, maar
ook daar hield Wiedeman toezicht op.

Primeur 1935

Pinguïnrots in Bauhausstijl

→ Artis’ pinguïnverblijf naar ontwerp van Jaap Kaas. FOTO STADSARCHIEF

A

rtis nam in 1935 een pinguïnrots in gebruik, een
ontwerp van Jaap Kaas. De
Amsterdamse beeldhouwer had goed gekeken naar het
spraakmakende betonnen modernistische pinguïnverblijf van Berthold
Lubetkin in de Londense dierentuin,
een jaar eerder geopend, maar haalde
inspiratie bij het Duitse Bauhaus.
Het verblijf werd midden in de cri-

sisjaren gerealiseerd. Kaas leverde
een gratis ontwerp dat door oppassers zelf werd gebouwd. Het voor 830
gulden opgetrokken verblijf met
trapjes en glijbaan werd goed ontvangen door publiek en pers. De pinguïns verhuisden in 1955 naar hun
nieuwe, huidige verblijf. ‘Het Kasteel’
van Kaas heeft tot de sloop nog vele
jaren dienstgedaan als speeltoestel
voor kinderen

Amsterdammer 1967

Jaap van Praag boos op KNVB

D

e trap die Piet Keizer
tijdens Nederland-Joegoslavië uitdeelde aan
zijn tegenstander, begin november in
De Kuip, bleef niet zonder gevolgen. Hij werd
van het veld gestuurd,
waarna Oranje verloor
met 1-2. De KNVB
schorste Keizer voor
vijf wedstrijden van Ajax.
“Belachelijk,” reageerde
Ajaxvoorzitter Jaap van
Praag op 13 november in Het
Parool. “Wij staan spelers, die een
deel van ons bedrijfskapitaal uit-

maken, af aan het Nederlands elftal.
Wij weten niet met welke opdracht ze
in het veld komen. Als ze bij het
uitoefenen van die opdracht
over de schreef gaan, moet
de club daar de dupe van
worden?” Johan Cruijﬀ,
Ben Muller, Wim Suurbier, Klaas Nuninga en
Sjaak Swart bleven uit
protest weg van de
training van Oranje
voor het eerstvolgende
duel, tegen de Sovjet-Unie.

→ Ajaxvoorzitter Jaap van Praag, in
1968. FOTO BEN HANSEN/ANP

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

leider, de 45-jarige Piet Riemens, was projectleider. Het was niet allemaal pais en vree. Er werd
nogal wat gestolen, ook de handel in harddrugs
liep de spuigaten uit. Hotels in de omgeving begonnen te protesteren, omdat het kabaal van de
hippies in het park hun gasten wakker hield.

Sleep-in
Zelfs het speciaal in het leven geroepen politiebureau Vondelpark bleek niet opgewassen tegen de diefstallen en drugshandel. Intussen had
de gemeente de Stichting Zomeraccommodatie
Jeugdtoerisme Amsterdam in het leven geroepen. In 1970 opende de eerste sleep-in, met
goedkope overnachtingen voor de alternatieve
jeugd, bij elkaar zo’n duizend bedden. Die zomer maakten er al 55.000 jongeren gebruik van.
Met name de sleep-in aan de Rozengracht was
erg populair.

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden of
lopen er dagelijks langs,
maar hoe goed kennen we
de stad? Vorige week stonden we op
de voormalige Rijksmarinewerf aan
de Kattenburgerstraat, voor de commandantswoning, waar de jonge Vincent van Gogh tussen mei 1877 en juli
1878 inwoonde bij zijn oom, viceadmiraal Johannes van Gogh. Winnaar van het jaarabonnement op Ons
Amsterdam is Jacky Wetzels uit
Amsterdam. Welke plek zoeken we
nu? Inzendingen voor maandag 12.00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl

→ De Dam was tot augustus 1970 dé plaats
voor jongeren die hun vakantie in Amsterdam
kwamen doorbrengen. FOTO PAUL VAN RIEL/HH

De hippies verdwenen uiteindelijk langzaam
maar zeker uit het straatbeeld, maar de sleepins bleven nog jarenlang bestaan, ﬁnancieel
ondersteund door de gemeente. Amsterdam
bleef een grote aantrekkingskracht uitoefenen
op jongeren uit alle windstreken, ook al waren
dat geen hippies meer, maar keurige jeugdtoeristen – met geld.
Willem Oosterbeek is journalist en schrijver.
In het novembernummer van ‘Ons Amsterdam’
staat een uitgebreidere versie van dit artikel:
onsamsterdam.nl
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