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Songfestivalregisseur Theo Ordeman verzon
een vernieuwend element: met korte filmpjes
introduceerde hij speels alle twaalf kandidaten

Vaer wel 1659

De brug over de Leliesluis

O

p 14 mei 1659 stortte
de brug over de Prinsengracht bij de Leliesluis
met donderend geraas in.
Het was niet de eerste of enige keer
dat een brug het begaf, maar de
gevolgen waren ditmaal ernstiger.
Er vielen zeven of acht doden, een
onbekend aantal drenkelingen werd
uit het water gered. De ramp maakte
op tijdgenoten diepe indruk en wordt
genoemd in de Beschrijvinge van
Amsterdam van Izaak Commelin uit
1691. Opgenomen in de rubriek historisch rampennieuws, samen met verwoestende stormwinden, branden en
andere schokkende gebeurtenissen.
Wie de slachtoﬀers waren en ook wat
de oorzaak was, laat Commelin
onvermeld. De brug was duidelijk
onmisbaar, want die werd onmiddellijk hersteld. De ramp maakte ook
120 jaar later nog indruk, getuige de
prent die Simon Fokke rond 1780
maakte van het ‘Invallen der
Lelysluis’.

→ Ets van Simon Fokke, gedateerd
1779-1781. FOTO RIJKSMUSEUM

Amsterdammer 1940

De dood van Manus Broekman
→ De Ierse Dana
(18) zong op een
barkruk het
zoete All Kinds
of Everything en
won.
FOTO ANEFO

H

ij had zich weten op te
werken uit het Joodse
proletariaat tot wethouder van Amsterdam.
Emanuel (Manus) Broekman, opgegroeid tussen
de boekenstalletjes van
zijn vader en grootvader in de Oudemanhuispoort, begon op
zijn twaalfde als letterzetter. In 1921 werd hij
voor de SDAP gekozen in
de gemeenteraad. Als wethouder van Onderwijs en
Kunstzaken zette hij zich in voor
spreiding van kunst en cultuur onder
de arbeidersklasse. Bij de inval van de

Duitsers op 10 mei 1940 weigerde hij
aanvankelijk als Joodse bestuurder
te vluchten, zoals zijn dochter en
schoonzoon. Toen de capitulatie
onafwendbaar bleek, probeerde hij met zijn vrouw
Jansje Nerden alsnog
via IJmuiden het land
te verlaten. Dat mislukte. Samen maakten
ze op 15 mei een einde
aan hun leven.

→ Wethouder Emanuel ‘Manus’
Broekman. FOTO STADSARCHIEF

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?
tiesten betraden het podium. Het thuisland
mocht beginnen: niet Hearts of Soul, maar Patricia & The Hearts of Soul. De regels schreven
namelijk voor dat alleen soloartiesten mochten
meedoen, geen groepen. Bianca Maessen: “We
wilden zelf dat Stella de solostem zou doen, omdat zij de hoogste stem had. Dat klonk heel sub-

Niet Hearts of Soul, maar
Patricia & The Hearts of
Soul: er mochten alleen
soloartiesten meedoen

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We lopen of
rijden er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we
de stad? Vorige week zochten we de
in 1870 gebouwde voormalige dienstwoning van de bovenmeester van de
later gesloopte Openbare Lagere
School Letter A in de Raamstraat.
Winnaar van het jaarabonnement op
Ons Amsterdam is Jim Segrave uit
Amsterdam. Welke historische plek
zoeken we deze week? Inzendingen
voor maandag 12:00 uur naar: zoekplaatje@parool.nl

tiel. De organisatie vond haar met 15 jaar echter
te jong, dus hebben we het omgedraaid, geen
probleem. In het koortje pakte Stella de hoge
stem en ik de lage.”

Ontroostbaar
Waterman kreeg een vlekkeloze uitvoering,
maar vanaf het moment dat Mary Hopkin de
oorwurm Knock Knock Who’s There? liet horen,
was wel duidelijk wie de te kloppen artiest was.
De verrassing zat in de staart. De Ierse Dana (18)
zong op een barkruk het zoete All Kinds of
Everything en Amsterdam had een winnaar. De
zusjes Maessen waren ontroostbaar. Stella: “Als
jong meisje ben je dan zó verdrietig dat je niet
hebt gewonnen. Ach, je komt maar net kijken,
alles was zo overweldigend.”
Het verdriet duurde niet lang. Even later
troostten ze Julio Iglesias, omdat hij ‘slechts’
vierde was geworden.
Dit is een ingekorte bewerking van een artikel uit het
meinummer van Ons Amsterdam: onsamsterdam.nl
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

