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De Amsterdamsche Schouwburg voerde vele vernieuwingen door
om meer publiek te trekken. Een van de ingrijpendste was de
toelating van vrouwen op de planken, halverwege de 17de eeuw.

Vaer wel 2014

Wietboot van Kees Hoekert

→ De Witte Raaf van Kees Hoekert. FOTO STADSARCHIEF

E

ind mei 2014 brandde in de
Nieuwe Vaart de voormalige
woonboot van Kees Hoekert
af. De ex-provo bleef het
drama bespaard, hij verbleef al enkele jaren in een verzorgingstehuis in
Elburg. In 1964 begon Hoekert op zijn
tjalk De Witte Raaf hennepplanten te
verbouwen en legde zo samen met
Robert Jasper Grootveld de kiem
voor het huidige drugsbeleid. Het

duo promootte de huiskweek van
marihuana met de verkoop van wietplantjes voor een gulden per stuk.
Het leidde tot rechtszaken, maar in
1976 ook tot het onderscheid tussen
hard- en softdrugs. Tussendoor was
Hoekert ook actief als onruststoker.
Zo leverde hij ingrediënten voor de
rookbom bij het huwelijk van prinses
Beatrix en Claus von Amsberg, die op
10 maart 1966 wereldnieuws werd.

Amsterdammer 1941

Kahn komt om in Buchenwald
→ De gereformeerde kerk was niet blij met een
permanent onderkomen voor de ‘geile en
dartele’ toneelwereld. FOTO STADSARCHIEF

sieën van mensen die anders zijn dan wij, maar
in veel opzichten ook overeenkomen.’
De Amsterdamse gereformeerde kerkenraad
ageerde fel tegen de komst van een permanent
onderkomen voor de ‘geile en dartele’ toneelwereld vol onkuise verkleedpartijen van mannen
als vrouwen. Bovendien was Vondels Gysbrecht
een stuk vol ‘paaperij’, zelfs met een bisschop
als personage. Het stadsbestuur stelde de beoogde opening op Kerstmis 1637 uit. Enkele dagen later mochten Gysbrecht en Amsterdam
alsnog ten onder gaan, na aanpassingen van de
meest ‘aenstootelijckste saken’ in de uitvoering.
In die laatste jaren van de Tachtigjarige Oorlog, die in 1648 zou eindigen, veroverde de katholieke erfvijand een plek op de planken. De
populariteit van Spaanse comedias was opmerkelijk, zeker gezien de theateraversie van gereformeerde predikers. Blom constateert dat in de

Het goedkoopst waren de
staanplaatsen van vier
stuivers in de ‘halfronde
schouwplaets’

17de eeuw zelfs meer dan vijftig populaire van
oorsprong Spaanse stukken met regelmaat werden opgevoerd: ‘Veel comedias hebben in Amsterdam zelfs een langere levensduur dan in
Spanje of elders in Europa.’

Pestepidemie
Voortdurend waren er in de Schouwburg kleine
en grotere aanpassingen, om meer publiek te
trekken. De sluiting tijdens de pestepidemie
werd gebruikt voor een ingrijpende verbouwing
door architect Philips Vingboons. De zaal werd
een kwartslag gedraaid, de capaciteit vergroot.
De nieuwe zeven coulissen, valluiken, wolken
en een zwevende strijdwagen zorgden voor
meer spektakel.
Een van de meest ingrijpende vernieuwingen
was de toelating van vrouwen op de Amsterdamse planken. Ariana van den Bergh, Liesbeth
Kalbergen en Susanna van Lee bleken publiekstrekkers. Brachten voorstellingen van De beklaaglyke dwang voordien gemiddeld 130 gulden op, na de komst van het trio was dat 177
gulden. De drie gecontracteerde actrices waren
wel keurig getrouwd, om de gereformeerde zedenpredikers de wind uit de zeilen te nemen.
Na de aanval in 1672 op de jonge Republiek
door Frankrijk, Engeland en de Duitse keurvorstendommen moest de Schouwburg de deuren
sluiten. Vijf jaar na het Rampjaar mocht er weer
gespeeld worden van het stadsbestuur, maar
pas na reorganisatie van de schouwburgdirectie. De nieuwe repertoirekeuze voor het Fransclassicisme kon niet iedereen charmeren. Overigens niet vanwege de vijandige Franse
Zonnekoning. Kritiek was er vooral op de statische speelvorm met strenge regels ‘zonder vermaakelykheid’ voor het oog.
Frans Blom, Podium van Europa, Querido, 503 blz.,
€28,99.

H

ij was het oudste kind van
Sylvain Kahn, een van de
oprichters van het
deftige modehuis Hirsch & Cie aan het
Leidseplein. Hij had
rechten gestudeerd,
was gepromoveerd
zelfs, maar Arnold
Kahn werd directeur
van parfumfabriek
Caraba. Na zijn huwelijk
met Judith Kalker begon
hij als administrateur bij
Hirsch, later trad hij toe tot de
directie. Rond kerst 1940 hield Kahn
een toespraak voor het personeel van

Hirsch, waarin hij het Nederlanderschap van de Joodse directie benadrukte en de liefde voor het
Wilhelmus. Dat was tegen
het zere been van enkele
NSB’ers onder de medewerkers. Directeur
Kahn werd gearresteerd en op transport
gezet naar concentratiekamp Buchenwald.
Daar stierf hij op 29 mei
1941 op 55-jarige leeftijd,
volgens de kampleiding aan
dysenterie.
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Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden of
lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we
de stad? Vorige week wandelden we
door de binnentuin achter de Hermitage. En zochten we het Krekelhuis,
het voormalige lijkenhuisje uit 1895
van het oudere zeventiende-eeuwse
verpleeghuis Amstelhof. Winnaar
van het jaarabonnement op Ons
Amsterdam is John Avis. Welke historische plek zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12:00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl
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