
Peter-Paul de Baar 

Het geheim van de 
Vlak voor de raadsverkiezingen van 1974 verschenen opvallende anonieme advertenties in 

de kranten, verlucht met de twee leeuwen die al eeuwenlang het stadswapen steunen. 

De moraal: links en rechts in Amsterdam hebben elkaar nodig, dus een puur links college van B&W 

is ongewenst - ook al wint links de verkiezingen. Alom werd gegist naar de afzenders. 

Overde 
Amsterdamseleeuwen 

On, wnpen, dnt Ui 'u t....-.r!ijke 

�eling \'lln de lrgenwoordî,;:e 
politiclte \Vhoudîngwm in de 
hoo(d.it:ut. Kijk m.ur. 

De linbe lt!Cllv.' hinr lil rood 
want du'• nou eenmaal de kleur 
\''llR !in.kJ.. 0e il.'trt.lW rec::ht.11 hc..>fl 
ttn ander kJeur1je • dnt xijn dus de 
andere Amaterd:immtff. 
LinkA en rochtil zijn c,•t:n JZMOl in 
Anu:tettJnm. De ucn knn dus niet 
wndcr de 11ndu. En wdoenûl'I 
bnliNen we nu met z'n .-Hen o,·� 
Wilt goed tl ,'OOr Arruterd11m. 
N11 de verkfoi.ingen woc11Jldug kan 

dat ande� ûjn. 
AlA linU M'iAje méér d.'111 de 

hem ,·�.n de t1temmen krij;t. � 
"t 11:1m� bclJÎ!ilien :ifJ:;clo1,en. 

Dan 1ellc.n nl die .:uuf('re 
Antsu-rdnmmers vier jaar lang niet 
n�. Dan krijgen we ook een ander 
wnpen • met m:aar�n nxiif' IL'CiU1'' 
linka. 
Wilt udat'! 

W:2nn1tr u \'Îndt d.st een p.l!lt 
honden! �temmen ml-(-r of minder 
niet toL :z.o 'n cnomie politieke 
n.arth·cJ"IIChuiving mogen leidt.n, 
dan 11,cm, u :ils ;\natcrd1.m1mcr 
tkszi<>Od4 voor �n lo't'r np die 
:uufc,rel...'C-l1\0o'. 

Op VVD o( CDA bij\•oorbccld. 
D:m houd1 die rcc:hcer !('(:UW 1:·11 
til.Cm. Drm moet dW, loouw v1111 

linU Y.'N"r prnccn mtt 
dia\·ttn u. 
Zo�mpcl lii;t dat. W'M'rud.ag. 

Dat raadsel is nu eindelijk opgelost. 

Amsterdam, waar 
gaat die leeuw naartoe? 

Links <'Il rerht,; hchbc,n cllinar 
nodig in Anlllt<'rd:tm. Wut niN 
hct('kfnt.d:it lin� en l'\''1:hls ll!11111·11 
ondt"r(-én rooie deken liti:.<'n. 
Ze Jir'.i.te.n wN met r-lka1u. 
Zodoende l)(?!)bk°n n·e 11.1mcn on•r 
Jin:cn die ,·oor Arn1tcnlnm 
bc.·l:rnt,'rijk r.ijn . Din�cn 3(11 
wch·t10..rt • wnnl <Int heil-kent gèld 
In dv k.nip .  En welzijn · 01111 11.11 .iwn 
,•nkdt ,\mJltrdamnwr b,'T.ll'tg i11 dt· 
�,n,ik van een ander 1:ic. Uw a:1cm 
tl'II. En l.O hoorl ·, ook .  

lloo i::11:11 '1 l!tro� 114 d<.' 
v1•rkiczini:c11'! 
Al,; links ict� méér tl.an dr helft vnn 
d1J 11lcmmen krihtt dan ti 't Y.cl 
mooi oJbtcloptn. D.,n wordt f'r nkt 
m1tr �mcngc"H•rkt mfl dl' 
nic1-lin� 1,;irti�n. Dan httfl 
nllé{m links h<'t n>0r '1 u.'1!!:CO In 

Arn,;tenlnm. 

fflclnl L'l.'rlijk? NL-c. 1� '1 i;:ocd 
voor Am1'tcrdam'! E\'c11111in. 
De k'l•uw tlÎI• hier Wcl\·a!lrl . en 
wcrk i;clc5:cnlu�id hrcni:t k riji;t htl 
d:m 'n 111Uk modlijkc:r 
D:u, zullen me-er l�lrij\·cn cl� 
hoofd.tttad \Wlatcn. D:m is 
A11L�l<'rd.1m t.'d1l t'tln tè l:ui1i5:e 
&Hul. 

\\':mlll't't u ·, lllt'I OUJ' l'CI� hc:nl 
dal l'l'fl s,anr homlt•1tl Alt•111111cn 
mk'•r uf 1nintlt'r niN lot 1.o'n 
enom,c• politirlrw :'l.:>.nl\'(ln;d111h;n:: 
mo;;c-11 IC'itf<'n, 1fa11 s1w11 u i;led1t:1 
één dini,: tt.-doen. 

Sum WO('ru:tl::ai,: 11ndcf'lt, op 
hijvo<Hht-cltl VVD ,,fCIJA. :tl i_,. 't 
\'OOr IH'.'I t.'('t"f!I in uw lc,·t•n, 

l).,n \'rni::en wc ,:unt·n dit' 

IM'IIW lt'nlJ;. 
i'.o !>impl'I lii,:t cl.it. 

\\'(X•n�l:ti;. 

De laatste paginagrote adverLentie stond 

woensdagmorgen 29 mei (verkiezingsdag) 

in de Volkskrant; de eerste vTijdagmiddag 

24 mei in /lel Parool. Die droeg de kop 

"Over de Amsterdamse leeuwen": men 

zag ze samen het Amsterdamse stads

wapen overeind houden. "De linkse leeuw 

hier is rood want da's nou eenmaal de 

kleur van links. IJe leeuw rechts heeft een 

ander kleurt Je - dat ttjn dus de andere 

Amsterclamn1er� ... In Amsterdam houden 

progressief en conservatief elkaar van 

oudsher aardig 111 evenwJChl. werd ve1vol

gen� uitgelegd Madr "Na de verl<ie7.ingen 

W<1ensclag k,111 dat ander, 1.1Jn Ab link� 

ietsje méér clan de helft van de stemmen 

krijgt. is 't samen beslissen afgelopen. 

Dan tellen al die andere Amsterdammers 

vier jaar lang niet mee." 

"Amsterdam té lastig" 
Dat was natuurlijk wat demagogisch: niet 

het college maar de raad is immers het 

"hoofd van de gemeente". Maar de 

bezorgdheid was begrijpelijk. Een paar 

maanden eerder hadden de progressieve 

partijen een 'programakkoord' gesloten. 

het PAK. Toi clan toe was Amsterdam 

steeds bestuurd door 'afspiegelingscolle

ges·. met wethouders uir alle grotere par-

tijen. De ommezwaai paste in de gepolari

seerde sfeer van toen: als je eindelijk de 

kans kreeg een bestuur te vormen dat een 

consequente progresieve lijn kon uitzenen. 

clan moest je dat toch vooral niet laten. 

vonden veel linkse politici. 

Dat zat de VVD en het jonge CDA niet lek

ker. en evenmin het Amsterdamse bedrijfs

leven. Ool< onder het oude college waren 

de verhoudingen tussen de gemeente en dl• 

particuliere bedrijven al gespannen. Her 

stadsbestuur was volgens veel ondernemers 

té gevoelig voor kritiek van milieuactivis

ten en monumentenzorgers. Vooral de 

gemeentelijke onwil meer parkeergarage� 
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'Leeuwen-campagne' 

Als Mokum morgen 
rooie oorljes knJgt 

Mon:l"II i,::inn "·�· n,rnr 1h• .-trmbus 
voor t:-t•n nîcuwo J::(•nu.'<'nlC!rnnd. 

l>il' \'t•rkicûni:rn zijn do 
:1llc>rlx•b11i:,rijk,;1c•uit ilt>fon.:•• 
�\-schit '<lrnii;: nm ,\m.ut>rdnm. 

\\'uni Wilt k11n l'r lllOt):l'II 
i:ciht"UMl'!Dh. 

Wnmw,.•r link� 111011:,m it•lt1 
ltll"èr dan dti hl'!rl w111 d(•�ti'mmrn 
krijg1. d:111 ht'<-ft Mokum ,·oor 't 
rt•n.t �c-ht rooi<' oortjN-. l)ji, ,·J,;r 
j:rnr htn� niet hOC\'Cll te lut,lh'fl'll 
n:tnr w11t nmh•r(• A111s1cnbmnwrll 
,·ind1·11. IJ;in tittt'n wc l)\"rnnori:,·n 
11w1 cru )i,()(,n dirrntuur wrn ck• 
kh•im· mttrdnhcid. Dnn h<'lllln'n 
nll1• nndt•ru :\111111,•nlnmnwni n1--�•� 
tot die• �rotr. xwij;:c•ndt• mintlcrhl·id 
cfü• nil'l'> llll'l.'t tr wr1dll'n lwc•f1 . 

l>:tt Li nkit t·Nlijk, 
Omtlat t'<•n p:mr hondt•n.t Jiih•mmen 
m('Vr of rnindcr 11i1•1 tnt zo 'n 
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,,,-J 1!.111\l'II lwsh�n ll!tll ... 

1 

i;N luhl>tn1111l'lko11r\\t'<'r -,r-1 �� 
nmh� Dn11 kumun w1• : 

ovtrmuq:111 11t.'l.•r Ull'l lml.,i 11r,11t-n • 
...,, 1•1111C>rkt•n lu lwt lH.>ln11.:H1
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�� de 1,rnd clw on" 111 r 1.1. 

�' 
Zo IIUUJ)('! hili ,Inl. �IOrJ:Cll 

:_ .: 

Twee 
kunnen meer dan één 

Mor,:cn is het 11'0('ni!dai:: en j!t'lllnl.kclijkc i>lml om te btstunm. 
kiezen de ,\nu�tcn:lnmmers hun Lei: c!Mrom uw oc,r tti lui.stt·rcn bij 
nieuwr j:t'nlt.>cnu•rruul. En ui, 1ll· it'dt"rc1m die ,·oor Ams1cnlnm oµ 
AmAtt:•nlnmmcn.11pn•kcn d11n de bn:,J.i:IMt. Unur hon.•n de 
homk•n d l '  1)l)litick1• p:1rtijcn hun • .\nutt.>rdnm.'lc bcclrij,·cn nl'I xo 
adl•ln in. Nog nooit w:i.non fl'.0(.«1 bij al.of dt• Anult('rd1unS<> nktio• 
\·crkiczini:cn 1.6 lólp:mn('nd. J:'J'O<'IK'n. 

U wt-ct 't. linb: 111:'l� �'\.'t'n Wnnnc-er u <lnL l!t•acht i,:cmt."t'nte--
nh.!lohttc m('("n:!c,rheid in <lr l>C$tuur. ,·oor ot,i:cn houdt dnn znl ·1 
,\nU1ttn:lnmM! rnml kriji,:en. wel s::1rnn in Anutcnlnm. 
Mjclllieft niet. Don vieren wc \'oh;cml j:mr 
Wnnl 't t:nnt om wd\'o.nrt rn t.'('1tJ1g('xind onze Xtl\'Cnho11dc>n:lsUJ 
wl!!tijn in dl.' hoofdstnd. wrj,umll\g. Dim h(')('l'l•n wc 
Om 11llctw«·. mu;l<'hicn nöi: t-,,•n.<.1 'n Gouden 

A:m 11110 n1euwc i:'(!?.trhtcn 1111 Eeuw. 
:th I\SI c.-cn 1H•lgrmccnd '""(')kom' J_1,tcn wc ·t hni,,m \'tmdnnt;, 
en lt'i:Oll oud1• l)('kl.'ndcn 2.t"l(Gl'll w,, C 0:111 kunnen wc 
0fijn dllt u er \\·eer bent'. �'ijn dnl u ..X. d'r O\'cm1orii:cn 
dûrft. \\'uni ,\mi1crdtin1 i.. gt.-cn

� 0 îri �.amen n:m Wl.'tkcn. 
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op 't spoor komen." Vergeefs diende hij 

een klacht in bij de Reclamecodecommis

sie. De Volkskrant had intussen al ontdekt 

dat het postbusnummer op naam stond 

van drs. W.G.H. Garritsen, vennoot van het 

Amsterdamse organisatiebureau Wissen

raet. Die wilde alleen kwijt dat hij de bus 

huurde voor "een aantal bezorgde Amster

dammers". dat niet op de voorgrond wilde 

treden. Op 28 mei meldde Parool-redacteur 

Frans Heddema dat "de aanwijzingen gin

gen in de richting van de Amsterdamse 

Industrievereniging". Hij wist ook dat vvo

veteraan Vonhoffvoorafwas gepolst of 

zo·n actie schadelijk zou zijn voor de VVD. 

"Ga je gang maar." zou hij gezegd hebben. 

Op 5 juni berichtte de VARA-radio. op gezag 

van PPR-lid Evert Everts. dar het gelei van 

Heineken kwam: Everts zou een kwitantie 

gezien hebben. Maar de Raad van Bestuur 

ontkende heftig. En ook Manin van Ame

rongen van VtiJ Nedahmd hoonde die sug

gestie weg. dat gaal n1e1 meer met kwitan-

te bouwen wekte wrevel. Als er een 
helemáál links college kwam. kon dat 
alleen maar erger worden. Dar was slecht 
voor Amsterdam, aldus de tweede adver
tentie. "De leeuw die hier welvaart en 
werkgelegenheid brengt krijgt het dan 
een stuk moeiliJ'ker D-111 z 11 · , u en meer 
bedrijven de hoofdstad verlaten. Dan is 
Amsterdam echt een te· l·ist· d " E' . , 1ge sta . n 
iedere keer was de conclusie: "Stem daar-
om bijvoorbeeld CDA ofvvo. Al is het 
voor de eerste keer in uw leven .

.. 
Eén vraag bleef onbeanrwoord: wie waren 
de "wij" die volgens de derde advertentie 
zo graag "gehoord wilden blijven wor
den"? Als afzender stond alleen vermeld. 
in een heel klein leuerrje: "KomiLé '29 
meï". met een Amsterdams postbusnum-

mer. Natuurlijk dacht men allereerst aan 

de direct belanghebbenden CDA en VVD. 

Maar de lijsttrekkers reageerden "ver

baasd". Scheidend wethouder Van der 

Eyclen, behorend tot de katholieke 'bloed

groep' binnen het CDA. zag zijn fusiepar

tij-in-wording niet graag met de VVD op 

één hoop gegooid. "Ons program is zeker 

niet rechts. We hebben een eigen poli

tiek." klaagde hij tegen de Volkskrant" Zijn 

VVD-collega Jacobse wilde op zijn beurt 

niet met het CDA op één lijn worden 

geplaatst. "Ik voel daar weinig verwant

schap mee.". Het boost was natuurlijk 

rvdA-aanvoerder Lammers: ''Het zijn ano

nieme beschuldigingen. ingegeven door 

groot kapitalisten van de stad. We kennen 

nog geen namen. maar we zullen ze wel 
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ties tegenwoordig! Hij wist beter: "Voor
aanstaande Amsterdamse industriëlen zijn 
bereid om dure eden te zweren op het feit 
dat de anonieme adverteerder niemand 
anders is geweest als de conservatief
katholieke firma C. & A. Brenninkmeijer. " 
Geen wonder dan ook, schreef Van Ame
rongen, dat de campagne was ontworpen 
door H. Dommisse van het degelijke 
Am.sterdamse advertentiebureau Van den 
Biggelaar/Compton in de Roemer Visscher
srraat, dat onder meer alle advertenties  
maakte voor de gemeente Amsterdam. 
Was mede-directeur Norbert van den Big
gelaar immers niet getrouwd met een 
'meisje' Brenninkmeijer? 

Bier met augurken 

Toen reclamevakblad Kon tekst Van den Big
gelaar/Compton belde, wi1de het bureau 
zijn betrokkenheid "niet bevestigen" .  
Maar Herman Dommissie geeft na een 
kwart eeuw graag openheid van zaken. 
Hij was destijds 33 jaar en chef van de 
afdeling Overheidscommmunicatie van 
het bureau. En lid van de PvdA. Kort voor 
de verkiezingen had Norbert van den Big
gelaai· ( "een liberale katholiek" )  hem apart 
genomen.  Geheime opdrachtgevers had
den gevraagd: laat de Amsterdammers 
weten wat kan gebeuren als links iets 
meer stemmen krijgt dan rechts , kies 
daarvoor de geschikte media. laat ons 
weten wat het kost en beschouw de 
opdracht als hoogst vertrouwelij k! "Als je 
gewetensproblemen hebt, hoeft het niet . 
hoor!" zei Van den Biggelaar. Maar vak
man Dommisse zat er niet mee. Als niet-
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roker maakte hij ook sigarettenreclames, 
tenslotte. En hij had ook zijn eigen agen
da: door de verkiezingskoorts op te drij
ven,  bevorderde hij de opkomst en dát 
was traditioneel gunstig voor zijn partij ! 
In luttele dagen ontwierp hij de campag
ne, waarvoor de in Amsterdam wonende 
Engelsman Mike Golding de illustraties 
maakte. Op Hemelvaartsdag, 23 mei, 
werd er de laatste hand aan gelegd. 
Maar ook Dommisse hoorde niet expliciet 
wie de opdrachtgevers waren. Misschien 
toch politici? Van den Biggelaar was 
immers bevriend met CDA-oprichter Piet 
Steenkamp. En Dommisse zag zelf dat op 
een avond Henk Vonhoff het reclamebu
reau binnenglipte voor geheim beraad 
met de directie . B ij vertrek vond Vonhoff 
een parkeerbon onder zijn  ruitenwisser. 
Het VVD-zwaargewicht ging weer naar 
binnen, gaf de bon aan de receptioniste 
en sprak :  "Ach j uffrouw, regelt u dit 
even!" Helaas , Van den Biggelaar en 
Steenkamp zijn  dood en Vonhoff is met 
vakantie. Maar Dommisse weet ook dat 
zij n  bureau het gelei (J 80.000) ontving via 
mr. P.Y. (Piet) Hondius, mede-directeur 
van bureau Wissenraet, die als zodanig 
onder meer het secretariaat voerde van de 
Amsterdamse Industlie Vereniging. Een 
uiterst originele man, a ltijd  in voor speel
se in it iatieven, herinnert zich desge
vraagd Dick Emst Claassen, nu gepen
sioneerd havenpromotor en destijds 
aankomend VVD-raadslid. "Het zou mij 
niets verbazen als hij het zélf  had 
bedacht! " Hondius . die in Gelderland van 
z ijn  pensioen geniet, toont zich gevleid, 

maar ontkent met klem. "Ik was alleen 
postiljon d'amour". Wie zijn opdrachtge
vers waren, zegt hij zich écht niet te kun
nen herinneren. 
Zou Piet Kranenberg meer weten. de 
voormalige topman bij Amstel en Heine
ken, oud-voorzitter van de Amsterdamse 
vvv en redder van het Olympisch Sta
dion? "Of Heineken erachter zat? Nou, 
Freddy zelf niet !  Die was veel te gebeten 
op het CDA! En ik heb er destijds ook 
niks van gehoord. " Maar misschien, t ipt 
Kranenberg, kunnen we beter eens Ber
nard Sarphati bellen. Die deed voor Hei
neken de internationale contacten, maar 
was óók voorzitter van De Amsterdam
sche Kring, een soort gespreksgroep voor 
notabelen uit  het bedrijfsleven, het cul
turele leven en de politiek. En Piet Hon
dius was ook dáárvan secretaris ,  dus die 
twee kenden elkaar goed. 
Sarphati (66) draait er niet omheen .  " Het 
borrelde op tijdens een gezellig avondje 
bij Jan Luycks in Blaricum; ja .  d ie  van de 
mosterd en de augurken. We waren met 
z'n drieën: Jan zelf, Norbert van den Big
gelaar en ik-zei-de-gek! We waren 
bevriend, woonden alledrie in het Gooi. 
Ik was VVD'er, zij CDA'ers ;  kenden elkaar 
van het Sint Ingnatiuscollege aan de Hob
bemakade. Jan begon erover. ik had m'n 
contacten en Norbert kon het  uitvoeren. 
Piet verzamelde het geld. Allerlei bedrij 
ven én personen droegen bij . . .  Inder
daad, we hadden geen succes. Dat l inkse 
co llege kwam er toch. Maar we hebben 
wél veel plezi�r gehad!" Jan Luycks (64) 
bekent aarzelender. Eigenl ijk  was h ij 
opgepord door zijn  part ij .  De lijsttrek
ker? "Dat moet hijzelf maar zeggen . . .  " 
Dr. Arie van der Eyden: "Ja , ik vond het 
heel bedenkelijk, dat akkoord . Nog 
steeds! Ik  had geen kant-en-klaar p lan .  
hoor. Maar ik zei  wél tegen mijn  school
vriendje Jan en anderen :  doen jul l ie ook 
maar eens wat ! "  
En Dommisse? Hij werd eindelij k  ont
dekt door zij n  eigen part ij .  En in 1 977 
schreef hij de legendari sche verkiezings
s logan: "Kies de minister-president .  Kies 
Den Uyl . " ■ 

/-lel nieuwe college vw1 136W, 4 septe111bcr 
1 974. Vim·: Roel vun Duij11 (Pl'R), J /u ib Riel · 
hof(l'SP), C:ees de Cloe (l'vclA). Louis Ku i.11m·s 
(l'vclA), /Ju rgemeesler I vo Sumki.lldrn. 
gcrncenl esecrcwris Wim Mmi-en.  Hun l .an , 
mers (PvdA), Wim Sinn ige (/'vclA/. l lwr_v 
VahelJ (Cl'N/. Rucli va n tie ,· Vel,fr /C/>N) 
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