
Amsterdams Historisch 
MEER AANDACHT V O OR O UDSTE ÉN NIEUWSTE G E S C H  ! E DEN IS 

Na een jaar verbouwen, zorgvuldig kiezen en herimichten gaan de zalen met de permanente tentoon

stelling van het Amsterdam Historisch Museum op 12  december weer open. De vaste opstelling over 

de Amsterdamse geschiedenis is .flink veranderd, uitgebreid en gemoderniseerd. 

Opvallendste nieuwkomer is de afdeling 
' 1815-2000+ Moderne Stad', waar het ver
leden steeds dichterbij komt: van veel 
arme Amsterdammers die sloofden voor 
weinig rijke stadsgenoten via de opkomst 
van de stoomscheepvaart. de Wereldoor
logen. Cobra. Provo en Schiphol tot 
wonen in de Bijlmermeer. De afdeling 
weerspiegelt onder andere het museale 
beleid van meer 'eigentijds verzamelen·. 
Verder is hier ruime aandacht voor de 
ontwikkeling van het interieur in de laat
ste eeuw. Ook de jongste bezoekers 
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komen op de afdeling Moderne Stad aan 
hun trekken met bijvoorbeeld interactie
ve computerprogramma ·s. Je kunt ook op 
je eigen buurt (de stad is in 30 stukken 
verdeeld) inzoomen per computer en 
luchtfoto's bekijken en met wat geluk 
zelfs impressies van je eigen straar zien. 
De oudste sporen van Amsterdam in wor
ding worden gepresenteerd aan het 
begin. bij het nieuwe. centrale trappen
huis. waar de bezoeker kan kiezen voor 
de Grand Tour of een akleling naar keuze. 
Veel van de archeologische vondsten uit 

Begin november werd 110g keihard gewerkt 

wrn de 11irnwe i111ichr i11g. De zolder is gewijd 

w111 de 20s!e eeuw. Hier staar onder meer· 

ee11 heuse witkar. 

de zompige Amstelmondingbodem zijn 
nog nooit eerder tentoongesteld. Dan volgt 
de afdeling · 1350· 1 550 Jonge Stad·. Op een 
enorme kaart op de vloer zijn een stuk 
stadswal aangegeven. een woonhuis van 
een handelaar. een stuk havenfront en het 
oude stadhuis. Middeleeuwse schoenen. 



Museum vernieuwd 

Wereldkind/Yasmine Kho De kinderen van groep acht van basisschool De Punt in Osdorp vertellen bij 

aardrijkskunde vaak uit eigen ervaring. Yasmine Kho ( 1 987) is op familiebezoek geweest in Marokko, het 

geboorteland van haar vader. Over Indonesië heeft ze veel gehoord van haar opa en oma van moeders

kant, die in 1 962 met hun gezin in Nederland zijn komen wonen. Indonesië is hun land van herkomst. 

Haar beste vriendin Bibi is verhuisd naar Curaçao. Met haar faxt ze regelmatig. Yasmine heeft een druk 

leven: ze zit op tennissen, aerobics en pianoles. Na school skeelert ze in de buurt, of gaat ze shoppen 

met vriendinnen. Haar kamer is haar eigen domein. Daar tekent ze, kijkt ze op haar tv naar TMF of The 

Box, of luistert ze naar muziek van een cd. Ze houdt het meest van R&B, en vroeger van de Spice Girls. 

wat drinkgerei en een tasbeugeltje naast 
een maquette van de toenmalige stad 
nodigen uit tot overpeinzingen of de eige
naar van die schoenen soms geregeld van 
de Zeedijk door de Warmoesstraat naar 
de Dam en weer terug is gelopen. In 
welke herberg zou hij zijn biertje hebben 
gedronken? En waar kocht zij haar kou
sen. of een maaltje vis? 
De afcleling Machtige Stad omvat de 
grootste tijdspanne: 1550-1815.  Onze 
beroemde grachtengordel kwam in deze 
pl'riode lot stand. De stad werd na de 
Alteratie wat ·wereldsl'r' en nwt de groei
ende handelsactiviteiten ook kosmopoliti· 
scher. Amsterdam was dl' stapelmarkt 
van Europa. waar artikell'n als graan. 
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hout. wapens, zout en exotische specerij
en weelde brachten voor een deel van de 
bevolking. Kunstenaars als Rembrandt, 
Ferdinand Bol en Meindert Hobbema (die 
later overigens 'wijnroeier' werd) vonden 
in Amsterdam hun rijke opdrachtgevers. 
Ook vind je op deze afdeling het model 
van de nooit gerealiseerde toren van de 
Nieuwe Kerk en het oude Munt-carillon. 
dat bezoekers met lef desgewenst kunnen 
bespelen. 
Dit laatste is kenmerkend voor de nieuwe 
presentatie: het eeuwige •niet aanraken 
a.u.b.· is waar mogelijk vervangen door de 
uitnodiging bepaalde zaken juist wél 
actief te gebruiken. Vanaf 12 december 
bent u dagelijks juitgezondt•rd I januari) 

tot 17 uur welkom, op werkdagen vanaf 
10 uur en in het weekend vanaf 11 uur. 
Onder heel, heel veel meer kunt u er de 
poppen bewonderen waarmee De Lachen
de Spinnekop rond 1950 politieke satire 
bedreef. of de trofee gemaakt van zilveren 
guldens en rijksdaalders opgebracht door 
supporters van De Volewijckers. ■ 

Tenzij anders vermeld zijn de illustraties van het 

Amsterdams Historisch Museum. 
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Model Oosterdoksluis Al sinds de Gou

den Eeuw had de haven van Amsterdam 

last van verzanding. Het uitdiepen van de 

haven met behulp van baggermolens hielp 

onvoldoende. In 1808 bedacht ingenieur 

Jan Blanken Jzn om een deel van de 

haven in het IJ door dijken te beschermen 

tegen de verzanding. De getijdenwerking 

in de haven zou hiermee ook opgeheven 

worden. Twintig jaar later kwamen de plan

nen tot uitvoering. In 1 832 kwam het Oos

terdok gereed en in 1 834 het Westerdok. 

Beide waren toegankelijk via schutsluizen. 

De Oosterdoksdijk omsloot de drie oostelij

ke eilanden. Het Marine Etablissement op 

Kattenburg, particuliere scheepswerven op 

Wittenburg en de nieuwe werf op Oosten

burg van Paul van Vlissingen profiteerden 

van de getijdenvrije haven. Dat gold ook 

voor de bedrijven aan de Nieuwe Vaart. 

Zilveren Pont De supportersvereniging van De Volewijckers bedacht in 1 936 dat er een jaarlijks toernooi moest komen vóór de 

competitie begon. Op initiatief van C.J. F. Bognetteau werden zilveren guldens en rijksdaalders ingezameld (ter waarde van bijna 

f 800). Daarvan vervaardigde de firma Wijnands en Rensen een Zilveren Stoompont, die het bestuur op 24 maart 1 937 kreeg aan

geboden. Dat Jaar won BFC het toernooi. De Zilveren Pont. zoals de wisseltrofee kortweg ging heten, is door De Volewijckers in 

bruikleen gegeven aan het Amsterdams Historisch Museum. De voetbalclub werd opgericht in 1 920 en is genoemd naar Volewijck. 

de oude landtong aan weerszijden van het Noord-Hollands Kanaal. Daar, bij het Tolhuis, had de club zijn eerste veldje. Veel leden 

werkten toentertijd b1J de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. In 1 926 verhuisde men naar het Mosveld. waar De 

Volewijckers in de Iaren dertig hun glorietijd beleefden. 
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De Lachende Spinnekop Van 1 947 tot 1 952 trad politiek poppentheater De Lachende Spinnekop iedere 

vrijdagavond op in café Caveau in het Vondelparkpaviljoen, waar de sociëteit Internationaal Cultureel 

Centrum gevestigd was. De beschaafde satire viel bij de sociëteitsleden (ondernemers, bestuurders en 

een enkele kunstenaar) in de smaak. Met traditionele poppenkastfiguren als Jan Klaassen en Katrijn. 

maar ook binnen- en buitenlandse politici als burgemeester D'Ailly, Luns, Drees, De Gaulle en de hier 

afgebeelde Soekarno, Truman, Churchill en Stalin werd in wekelijks wisselende voorstell ingen de actuele 

politiek besproken. Frida Kesler-Bouman maakte de poppen en Jan Kesler schreef samen met Henri 

Knap van Het Parool de teksten. Vanuit de poppenkast dreven de Keslers milde spot met zaken als de 

naoorlogse zuivering, de politionele acties in Nederlandsch-lndië, de Europese samenwerking, moderne 

schilderkunst en de angst voor de komst van de Russen. 
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Willem Syvertsz Backer en Gheertge Jan Oomendr In 1 526 schilderde een onbekende kunstenaar deze portretten. Willem 

Syvertsz Backer ( 1499-1 536) was brouwer op het Kattengat bij het Singel. Mogelijk zijn de portretten gemaakt ter gelegenheid van 

zijn huwelijk met Gheertge Jan Oomendr ( 1 497-1592). Haar familie behoorde tot de sacramentisten, een hervormingsbeweging die 

de betekenis van het Laatste Avondmaal minder strikt interpreteerde dan de katholieke kerk. Gheertge, afgebeeld met rozenkrans, 

overleefde haar man ruimschoots. Zij zette de brouwerij voort en stierf zeer vermogend in 1 592, op 95-jarige leeftijd. De twee schilde

rijtjes, in bruikleen afgestaan door de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds, zijn de vroegst bekende portretten van Amsterdammers 

die los van een religieuze context zijn vervaardigd. 

Mededeling van Heemkennislaing 'Ons Amsterdam'. 
Het lidmaatschap is per jaar slechts f 2,50; informatie 
bij secretaris Dini de Braai, Anne Frankstraat 184, 
1011 SZ Amsterdam. 

Kring Zuid 
Robert Schillemans geeft op donderdag 9 december de 
dialezing De nieuwe stijlkamers van museum Amstelkring. 
Wijkcentrum Rivierenbuurt, Rijnstraat 1 15 ,  20 uur. 

Kring Oost 
In De Bron (vh Emmakerk) op de hoek Middenweg/ 
Hugo de Vrieslaan houdt J.H. van Tongeren op maandag 
1 3  december de clialezing Het Begijnhof. Aanvang 20 uur. 
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boekbinderij I van Zoelen vof 

Veemarkt 96-98, 1019 DE Amsterdam 

telefoon/fax 020-694 83 75 

Voor het inbinden van uw tijdschriftenjaargangen. 

ONS AMSTERDAM f 41,
(incl. de originele band). 

De Veemarkt is te bereiken met bus 22 
vanaf het Centraal Station. 
De auto kunt u gratis parkeren. 
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