
Peter-Paul de Baar 

Vijftig jaar Ons Amsterdam 

UITGAVEBESLISSING WAS EEN DUBBELTJE OP Z'N KANT 

Begin januari 1949 verscheen het allereerste nummer 

van Ons Amsterdam. In de 50 jaar die volgden, 

veranderde het blad ingrijpend in onderwerpskeuze, 

stiJ1, vormgeving en organisatie, maar bleef steeds 

zijn doelstelling trouw: Amsterdammers en 

Amsterdam-liefhebbers hun stad beter te laten 

kennen - en daardoor waarderen. 

aons 
.8.msterdam 
Geïllustreerd maandblad. gewijd aan de hoofdstad des lands 

Dat eerste nummer had liefst twee onder
titels. Op het gelige omslag vol adverten
ties heette het Gei1lustreerd maandblad. 
gewijd aan de hoofdstad des lands. Maar op de 
titelpagina stond Maandblad van de Gemeen
telijke Commissie Heemkennis. 'Heem' bete
kent zoiets als de eigen woonomgeving en 
voor het vergroten van de kennis daarvan 
was het blad ook van begin af aan bedoeld. 
De Commissie Heemkennis verzorgde tot 
1971 de uitgave van het blad. 
Blad en commissie hadden in 1949 een 
flinke voorgeschiedenis. Al twee keer 
eerder had de gemeente een blad over 
Amsterdam uitgegeven: De Amsterdamse/ie 
Gids (1925-1930) en Amste1·dam (april 1940-
maart 1941 ). Doel was in beide gevallen 
(zoals het in 1925 werd geformuleerd) 

Henk van Laar thuis, maart 1955. 
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de,kundKJ bepl.,lrt en met zorg onder
houden z:ijn .oe.itheti.s.ch ten .-olle 

ven1ntwoord. Ze ao,v� fleur oan het 
st.Jdsbeeld • mib onbeschadigd. 
Elk •fgescheur d bilje t werli.t ani• 
sterend, be1ekent v-enpillJng .-an 
orbeid,lcrocht en v-ernietlging v-,1n 
kostbur drukwerk en duur papier. 
Onderwijz:efl, brengt dit onder de 
••ndacht von Uw leerlingen :leert hen 
••n •nderm.ans eH)endom te onlden. 
GiJ dnwgt d.,ormco een stecnlje bij 
in de morele 1:n malc.rliiJe opbouw 
van on, land. 

"door populaire. ge"illustreerde beschrij- Het allereerste nummer van Ons Amsterdam, 
vingen van verschillende Gemeentebedrij- januari 1949. 

ven en -instellingen een nauwer contact 
te bewerkstelligen tusschen de ingezete
nen en genoemde diensten en bedrijven". 

Geen 'Blut und Boden' 
Op 16 januari 1942 nam het gemeente
bestuur (niet al te enthousiast) een nieuw. 

plaats ging en dat mensen van elders per 
definitie minderwaardig zijn. Voüte echter 
was wel collaborateur. maar geen racist. 

E goedkoper initiatief om cle burgers meer 

Hij benoemde in de commissie merendeels 
mensen die wars waren van het nationaal
socialistische gedachtegoed. zoals Henk 
van Laar van cle sociaal-clemocral isdw 
Arbeiders Jeugd Cent 1,tle {AJC). onderwijs
inspecteur en �DAP-veteraan Piet Hoog
land. cle non-conformist Ton Kool van cle 
vvv. volk�kundige Piet Mecrlem. VVillcm 
Sandberg van het Stedelijk Mmeum. 
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� bij hun stad te beu·ekken. Onder druk van 
2 
� de Duitsers installeerde burgemeester 
� 
;. Voüte de Commissie voor Heemkunde. 
� De bezetters zagen het als propaganda 
� voor hun Blut und Boden-ideologie. dîe 
c3 inhield dat niets boven de eigen geboorte-
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Een voorlope,· va11 Ons Amsterdam. /-Ict mc1mul/Jlad Amsterdam, onder 
redactie van P.j. Mijksenallr, verscheen van april 1940 tot maart 1941. 

GJ Mol van her Ge111ee11te/Jlacl en Arris
publiciteitsman 1\.rJ Portielje. Hun doel 
werd bereikt: de commissie deed weinig. 
dus ook weinig fout. Eind 1945 bliezen 
n&w de commissie nieuw leven in. onder 
een subtiel veranderde naam. Het woord 
heemkundL'. populair bij nationaal-socia-

fin, •\m ... ll·\d,im 1.1nu.111 19'J'J 

listen. werd vervangen door heemken11is. 
De Duitsgezinde leden werden ·weggezui
vercl'. Een van de nieuwelingen was 
prof.dr. Lieven l'. de Beaufort. directeur 
van het Zoölogisch Museum. die prompt 
voorzitter werd. Henk van Laar werd 
secretaris. De Beautbrrs ti.Jnctie was voor-

Jmmmi 1997. 

STERDAM 

Madzy Dekema gaf vorm aan 
de recentste vernieuwing, die in 
januari 1997 is geïntroduceerd. 

Stadliouderskade 40. hoek 
Pieter Cornelis 1-/ooftstrnat, 
is het ·geboortehuis' van 
Ons Amsterdam. Van 1946 

tot 1953 was dit liet adres van 
de Gemeentelijke Commissie 
1-/eemkennis en de wo11i11g van 
eindredacteur Henk van Laar. 
Deze foto uir omstreëks l 880 
werd lang geleclen door een 
11nzn111 van de voormalige 
1Jewo11ers w111 de redaaie 
gescho11ken. 

·I ·c om een hoo�-al een erebaan: het was c ii ' 
. 1 ,bben Het dage-leraar als voorz1tt:er te ie 

1 e(ITtn door Van lijks werk werd voora g '< 

Laar. die in 1949 ooi< cle drijvende kracht 

werd achter Ons A11rsten/wr1. 
t. 1 . 1-1rr 1898 gebn· Henk van Laar'. op 5 e Jl t, ' 

a ·oe1dt' ()P 111 de ren in de Dapper�! r,1cit. .,..i 

' 
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Czaar Peterstraat. Hij was nog maar tien 
toen zijn moeder overleed. Omdat vader 
zeeman was, gingen Henk en zijn oudere 
zus naar pleeggezinnen. Zijn militaire 
dienst {1917-1919) vervulde hij met genoe
gen: hij was wel links, maar geen pacifist. 
Vanaf 1919 was Van Laar twintig jaar 
onderwijzer in 'zijn' Czaar Peterbuurt. 
Ook was hij actief in de AJC, waar hij 
natuurverkenning tot zijn specialisme 
maakte. Hij wilde, schreef hij in 1927, 
"de band tussen natuur en arbeidersmas
sa herstellen". Om zijn didactische kwali
teiten huurde de VARA hem vanaf 1932 in 
voor radiolezingen en als dirigent van 
kinderkoor De Roodborstjes. Tijdens de 
Duitse bezetting werd Van Laar comman
dant van een rode paramilitaire verzets
groep, die na de bevrijding de gemeente
politie assisteerde. In augustus 1945 ging 
die groep Vrijwillige Politie heten. Tot 
1951 bleef Van Laar onbezoldigd com
mandant. 

Krant voor gewone Amsterdammers 
Van Laar was niet teruggekeerd in het 
onderwijs. Mr. A. de Roos. onde1wijs-wet· 
houder en partijgenoot. had ander werk 
voor hem. !etje van Laar-Lambermont. die 
in 1937 haar aanstaande in de AJC leerde 
kennen. schreef ons onlangs: ·· Nu Ons 
Amsterdam vijftig jaar bestaat. realiseer ik 
me dat ik de enige Amsterdammer ben 
die het idee voor de krant vandf de eerste 
seconde heb meegemaakt. Toen Ab de 
Roos in 1945 ,tan mijn man vroeg of hij 
bezoldigd sccretans van de Heemkennis-
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commissie wilde worden, wilde Henk wel 
weten wat er van hem verlangd werd. 'Je 
moet de Amsterdammer z'n stad leren 
kennen en hoe je dat doet laat ik aan jou 
over; ik ken je organisatietalent.· Wij 
woonden in de Brinkstraat; daar achter 

Januari 1956, de Oranjesluizen. 
Bijna een kwart eeu\V lang hacl 

Ons Amsterdam een omslag 

met een ZIVartwitfoto 
in een rood kader. Alleen 

in 1954 waren die kaders 

afwisselend moel en blauw. 
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Een Ons Amsterdam-praal
wngen reed mee in de Sinter
klans-intocht op znterdag 21 
november 1953. /-Iet meisje 
voorop en de grote jongen voor 
de schnndpnal zijn kinderen 
van Henk vnn Laar. 

zijn bureau begon Henk plannen te 
maken. Een eigen gebouw, tentoonstellin
gen, excursies. maar bovenal een krant, 
een krant voor gewone Amsterdammers. 
arbeiders, zo goedkoop mogelijk. Tot in 
bed praatte hij daarover. Het gebouw 
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De pas voltooide Nederlandsche 

Bank op het Frederiksplein in 
avo11dscl1e111cr. Aan orrrslag

foto's als deze van januari 
1968 is te zien dat vanaf 1957, 
op last van de gemeente, 
lret moderne Arrrsterclam veel 

meer aa11claclrt kreeg. 

Al� .. nM1t•NCfil;ofilt1'o•wt...wr•..-_-,1 .. , ...... ,tttia••ulN :,0�..._1; , .. _.,,_ 
/1111•0 1 M• o,,,t"'1N,e) 

e Op 31 december 1961 nam 
iü 
Î profdr. Lieven Ferdi11(111d de 

8 Beau.fan (1879-1 968) afscheid 

s= als voorzitter van de redactie 

-------------------------� 0 m de Gemeentelijke Commissie 

kwam er. Samen met de Vrijwillige Poli
tie. waar Henk commandant van was. 
betrok de Heemkenniscommissie een 
groot huis op de Staclhouclerskacle. Wij 
woonden er boven." 
De Commissie Heemkennis telde meer 
clan twintig leden, afkomstig van diverse 
gemeentelijke instellingen. Van Laar 
maakte goed gebruik van oude AJC-con
necties. Mede-lid Portietje bijvoorbeeld 
kende hij al van lezingen voor de AJC. En 
zijn AJC-pupil Jan Wegge laar. een jonge 
bouwvakker uit de Willemsstraat. werd 
in 1946 Van Laars hulp op kantoor. Weg
ge laar kreeg f 1 1 2  per jaar: het bedrag 
!<wam vooral uit de opbrengst van mobie
le exposities over natuur. stadsschoon, 
de haven, Schiphol en wat al niet. De leer
gierige Wegge laar zerte daarnaast onver
moeibaar speurtochten uit, gaf verkeers
les en leidde scholieren rond door de 
Waag. De commissie bracht voorts een 
populaire serie boekjes uit. over Vondel. 
gevelstenen. de Watergraafsmeer. school
historie. hel raadhuis op de Dam. volks
gebruiken. paddestoelen enzovoorts. "De 
excursies. de tentoonstellingen kwallll'n 
er . .. schrijft mevrouw Van I11ar. ··maar die 
krant moest nog komen. /\lllsleloclamum 
gal een maandblad uit. maar clat wa, 
alleen voor uitvl'rkorenen." 

l-/ce111ke1111is. Wethouder De 

Roos gaf herrr her prachtboek 

Kunst van heden in het Ste
delijk. Op her taf,·ltje ligt Ons 
Amsterdam. 

Het D.B. beslisse 
Het werd ernst nadat Stadsdrukkerij-direc
teur Jac. Hekel tot de commissie was toe
getreden. Uit het verslag van 19 februari 
1948: "Bij het volgende punt, uitgave van 
een maandblad, geeft de secretaris in de 
aanvang een beeld van de financiële grond
slag. 2000 ex. per maand zullen volgens 
opgave der Stadsdrukkerij 12 x f 350 = 
f 4200 per jaar kosten. De advertenties 
zullen volgens opgave van het gemeente
lijk reclamebureau minstens f 600 per jaar 
opbrengen; de kosten worden dus 
f 3600 per jaar." Bij een prijs van f 2,50 
en 1000 abonnees zou het blad exploitabel 
zijn. "Evenwel: deze financiële opzet geldt 
alleen in het geval, dat de leden van de 
Heemkennis Commissie gratis de kopij van 
het maandblad leveren." Daarmee waren 
niet alle twijfels weggenomen. "Gevraagd 
wordt of het nieuwe maandblad het 
maandblad van Amstelodamum geen con
currentie zal aandoen. De Heer Cavelier 
!vvn-raadslid R.T.J. Ie Cavelier-PPdBI roont 
aan. dat dit stellig niet hoeft. Ook de Heer 
Mol is deze mening toegedaan. Op voorstel 
van de Heer Cavelier zal het maandblad de 
naam dragen van Ons Amsterdam. of Amster

dam. Het O.B. beslisse. ( . . .  ) Daarna wordt 
tot uitgave besloten." 
Van Laar stortte zich op de praktische 
voorbereidingen. Op 27 februari vroeg hij 

_______________________ _1 .J 



PvdA-wethouder De Roos toe te staan "dat 
de kop van het nieuwe maandblad gete
kend zal worden door een Amsterdams 
kunstenaar, die uit het fonds voor 
opdrachten aan en aankopen van werk 
van beeldende kunstenaars zijn geldelijke 
beloning moge ontvangen". In dit briefje 
heet het maandblad nog 'Amsterdam'. 

Op 19 april schreef Van Laar dat het blad 
half mei 1948 zou verschijnen. Maar vijf 

dagen later uitte voorlichtingschef mr. 
P.J. Mijksenaar in een briefje aan De Roos 
ernstige twijfels over de financiële haal
baarheid, gezien de ervaringen met De 

Amsterdamse/Je Gids en Amsterdam. Kon er 
niet worden samengewerkt met het 
Genootschap Amstelodamum? Mijksenaar 
vreesde een jaarlijks tekort van f 3000. 
Van Laar was optimistischer: "Het eerste 
jaar wordt de kopie gratis door de leden 

Juni 1990. Dit omslagstramien (ontworpen door de Stadsdrukke,ij, 

Gilbert C,ielaard), werd in januari 1989 geïntroduceerd. .l]EIJII 
De foto venvijst naar het artikel met he,innelingen va11 oud-provo 

Peter Bronkhorst. 

A fllch1s vin v,n C1sp1J 

Hi-H1-H1pp1ning 

Vraamd ,un �66r d1 oorlog 

D1 Rooi, H1u�1/s 

Voor- en achterka11t van het a11g11st11s1111mmer 

1976, geheel gewijd aan het 100-jarige Noordzee

kanaal. De gravure van C.E. Tau rel uit circa 1880 

toont het kanaal en liet jo11ge ljmuiden. 

van de Heemkenniscommissie geleverd. 
Foto's voor het maandblad zullen aan
vankelijk weinig nodig zijn (het archief 
der stad, handelsinrichtingen van Haven 
en Schiphol en meer zulke instellingen 
zullen helpen. vele clichés bij de Stads
clmkkerij)." 
Intussen vergaarde de secretaris de kopij. 
ook buiten de commissie. Uit SDAP-kring 
kende hij Hendrik W. Alings ( 1896-1965). 
een groot kenner van gevelstenen en oude 
uithangtekens, die bij de Rotterclamsche 
Bank werkte. Toen Van Laar hem eens 
opbelde, zei Alings: "Ik heb hier nog wel 
iemand zitten die vast wel mee wil doen.·· 
Dat was bankcollega Teun den Herder. net 
als Alings lid van Amstelodamum. Den 
Herder in 1989: "Ik stiefelde vaak met 
hem door Amsterdam, langs allerlei oude 
panelen. net zoals ik als kind al met mijn 
vader deed. ( . . .  ) Toen hebben we er nog 
maar wat mensen uit Amsteloclamum 
bijgehaald: Van der Linden Vooren en 

A •1t11fl1••111 op r1t111tl1 

611111 Alllbl, 1111 19dl•IIUWII dr. s,1tl 

Kr11ll1/I Mol// 

R11u11 r,, ,, 0011 ll1r1 Vr1111w1k1p1I 

Hit A .,,,,,,. r,, Bud110 
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Wijk aan Zee. 111 hel zomernwnmer van 1 993 s1au1 ee11 ,,,-likd 

over vakantiebestemmingen va11 Amsterdwnmas si11ds 1 9110 

(omslag SUidsdrukke,ij. Daniël key l'iumu) 
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Hermans (die werkten allebei bij de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij), Jan 
Vriese, een oud-politieman, Van de Waal, 
Kruizinga. Muller van het Rembrand
thuis, Schade van Westlum . . .  " 

Jeugdig enthousiasme van 50-jarige 
L.C. Schade van Westrum was 26 jaar 
en lid van Amstelodamum toen hij op 
30 juni 1948 aan Van Laar schreef: "Van 
de heer Alings vernam ik dat de Gemeen
telijke Commissie Heemkennis binnen 
afzienbare tijd een blad gaat uitgeven, 
waarvoor U gaarne kopij ontvangt. Als 
persmedewerker der V.V.V. Amsterdam 
behoef ik niet te zeggen dat ik dit plan 
van harte toejuich. Indien u ingesloten 
artikel voor bedoeld periodiek kunt 
gebrniken, wil ik het U gaarne belange
loos ter beschikking stellen." Het stuk. 
over drie oude huisjes op de Bloemgracht. 
verscheen in het allereerste nummer. 
De definitieve uitgavebeslissing viel op 
vrijdag 29 oktober 1948. Het was een dub
beltje op z'n kant: "De secretaris wijst 
erop, dat de kopij door de leden ( . . .  ) gratis 
zou worden geleverd. Daar is niets van 
tPrPcht gPkomen. ( . . .  ) Hij acht het niet 
mogelijk zo het plan van het Maandblad 
in zee te sturen. De kopij zal gekocht 
moeten worden en daarmee is de oor
spronkelijke financiële opzet geheel 
anders geworden. Er zal nu. zo de uitgave 
doorgaat. met een tekort. zeker in hel 
eerste jaar rekening moeten worden 
gehouden. 
Gerrit Mol van hel Gr111cc11lt'hl11d wilde 
doorzetten: "Hij meent. dat de kopij wel 
komt als hel blad er m;1ar eenmaal is. ( . .  l 
De Heer W.E. de Mol is minder optimis
t isch: er verschijn! zoveel op hel <>).(l'nblik 

December 1 972. De Munt in J 720, gegra

werd door Hendrik de Leth. /11 jn111u11i 1 972 

luu/ het blncl een nieuwe vonn in inhoud 

gekregeu. 

en de tijden zijn slecht. De Commissie 
besluit evenwel tot uitgifte over te gaan: 
begin Januari zal het eerste nummer ver
schijnen. Op voorstel van de Heer J.R. 
Koning verbinden verscheidene leden zich 
door het plaatsen van hun handtekening 
kopij voor het Maandblad te leveren." 

De kogel was door de kerk. 
Op de volgende commissievergadering, 
2 december 1948, kon Van Laar opgelucht 
melden dat er genoeg kopij was. Wegge
laar had de stukken naar de Stadsdrukke
rij gebracht en de meeste waren al gezet. 
Ook de clichés van de illustraties waren 
klaar. Een persconferentie was gepland. 
"Op 6 Januari. op Driekoningen, zal het 
maandblad bij de abonnées zijn. De ver
zending geeft nog moeilijkheid: besloten 
wordt het blad niet overlangs te vouwen. 
Er zullen van het eerste nummer 3000 
exemplaren worden gedrukt; het zetsel zal 
overstaan om eventuele nabestellingen 
mogelijk te maken." Van Laars weduwe: 
"Tegen de zin van mijn man was de oplage 
maar 3000 exemplaren. Hij had 10.000 
gewild, maar de andere redactieleden 
geloofden niet zo erg aan het succes. Vol
gens de heer Hoogland, inspecteur van her 
onderwijs en redactielid, was het allemaal 
jeugdig enthousiasme van mijn man 
(Henk was 50 jaar!). Maar de krant werd 
een succes en de oplage van de tweede 
jaargang werd 10.000 ... 

L.C. Schnc/e va11 Westrum achter zijn bureau 

onder de haneba/ken van hel Amsrerclams 

Historisch Museum, 1979. 
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Hee eerste, dertienregelige bericht dat het 
blad verschenen was, stond op 4 januari 
in het Algemeen Handelsblad. Waarschijn
lijk was de genoemde persconferentie dus 
op maandag 3 januari. De donderdag erop 
kregen de eerste abonnees het zestien 
pagina's tellende blad in de bus. Het 
opende met een aanbeveling door burge
meester Arnold d'Ailly, gesierd met zijn 
foto. Verder waren er stukken over gevel
stenen, ranen en muizen, het koggeschip 
in het stadszegel. de oudste bewaar
school. het Bloemgracht-artikel. een wan
deling door de binnenstad, de eerste van 
vier artikelen over de 17de-eeuwse 

April 1 977. Vm1 1 '172 lol en 

111e1 J 'J78 hrp de 0111s/aeforo 

d1111r 11p de ach1aka111 van hel 

/Jl,1cl (0111slag Stadsdrukkerij, 

l·rils Sclwltcn}. Dil is hel 

sloomsc/11p Prins 1-redcrik 

111 ren ADM-dok. rnnd 1 8/iS. 

/-let themanummer van oktober l 973 

(omslag Stadsdrnkkerij, Toine Post) over 

de Amsterdamse School, samengesteld door 

kunstgesc/1iede11is-swde11ten, was de eerste 

substantiële publirntie over deze bouwstijl. 

Er wordt nog steeds naar gevraagd. Vergeefs, 

ook de herdrnk is al jaren uitverkocht. 

natuurwetenschapper Jan Swammerdam 
en een gedicht van C.S. Adama van Schel
tema. Én een stukje 'Van de redactie': 
"Het woord Heemkennis is in een verle
den, dat nog vlak bij ons ligt, veel mis
bruikt. Bij goede Nederlanders doet het 
herinneringen oprijzen aan een tijd, toen 

bloed en bodem voldoende redenen waren 
om alle misdaden. door mensen ooit 
begaan, ongestraft te bedrijven tegen hen. 
die van ander bloed op andere bodem 
vreedzaam een eerlijk stuk brood verdien
den." De redactie wilde iets anders: "Zij 
zou zich er zeer over verheugen. als een 
Amsterdamse vader, wandelend met zijn 
kinders. vertellen kon over de stad waarin 
wij wonen. Bijvoorbeeld het verhaal kon 
doen van dat vrome begijntje, dat naast 
de kerk op het Begijnhof begraven ligt. Of 
er plezier in had met ze door de smalste 
steeg der stad te gaan. ( . . .  ) Denk eens aan 
een ongehuwde oom, die de zes smalle 
huizen van Amsterdam op zijn ve1jaardag 
aan z'n neven en nichtjes laat zien. ( . . .  ) 
Begrijp, waarde lezer, het gaat niet in de 
eerste plaats om zwaarwichtige weten
schap, het gaat om de levensvreugde." 

Inhoud te historisch 
Geleidelijk kwamen er meer vaste mede
werkers. Alings haalde Jaap Krnizinga' 
erbij. een 36-jarige onderwijzer op de 
christelijke Funenschool in Oost. Die had 
net een boek geschreven over de Water
graafsmeer, waar hij en Alings woonden. 
In juni 1949 debuteerde Kruizinga in Ons 
Amsterdam met een artikel over kinder
spelen. Toen hij in 1996 overleed. had hij 
(naast zo'n 30 boeken) ruim 100 artikelen 
in Ons Amsterdam op zijn naam staan, nog 
steeds een record. In  juli 1950 verscheen 
het eerste stuk van Barend de Ridder. amb
tenaar bij de Sociale Dienst. Zijn favoriete 
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onde1werp was het Burgerweeshuis. waar 
hij zijn jeugd had doorgebracht. Andere 
ijverige medewerkers uit de jaren vijftig 
waren pastoor B. Voets. hoofdonderwijzer 
W.C. Verdoorn. Frans Hupsch van het 
Gemeenteblad en F.j. Dubiez. werkzaam bij 
de Rijksluchtvaartdienst. "Grote dank 
moet hier worden gebracht aan de vele 
schrijvers en fotografen. die geheel belan
geloos kopij en dikwijls illustraties ver
zorgden. Ons Amstcrclwn bedruipt zichzelf. 
óók door hun arbeid." De natuur kreeg 
nog steeds veel aandacht: "Dr. Portielje zal 
proberen een artikel te maken over de vo
gels in Amsterdam. De Heer Koning heeft 
een artikel gereed over planten en bomen 
in de parken." 
Soms had de commissie lichte kritiek. Het 
eerste omslag vond men veel te saai. "Wat 
de inhoud betreft," zo werd op 20 januari 
1950 opgemerkt. "achten sommige leden 
deze te historisch." De redactie was daar 
eigenlijk wel mee eens. maar ja. wie 
schreef- gratis - artikelen over het heden 
en de toekoms(' Daar werd iets op be
dacht. Vanaf 1950 verschenen geregeld 
extra dikke themanummers. ter ere van 
jubilerende gemeentediensten en -bedrij
ven. De moderne tijd kreeg daarin ruim 
aandacht. Omdat cle diensten vrijwel alle 
kopij leverden en een !link deel van cle 
uitgave financierden. maakte het blad 
zowaar een bescheiden winst_je. 
Voor Van Laar en Weggelaar. cle twee 
betaalde krachten van cle lwemkennisnim
mbsie. was cle werkdruk intussen wel erg 
hoog. Het vergadt'rvcrslag van J novt11nbcr 
1949: "Van l.,1.1r 1, 14 d<1ge11 per maand 

bezig met het eigenhandig verzenden 
van Ons Amsterclam (nu 7752 abonné's)." 
Maar groot was de bevrediging toen al op 
2 1  juni 1950 cle 1 O.OOOste abonnee kon 
worden genoteerd. Intussen had Van Laar 
er nog een functie bij. Hij richtte in okto
ber 1949 met acht Ons Amsterdam-mede
werkers de Heemkenniskring ·ons 
Amsterdam· op (sinds 1952 Vereniging 
voor Heemkennis 'Ons Amsterdam'). met 
de bedoeling voor abonnees die méér 
wilden excursies en lezingen te organi
seren. Van Laar werd secretaris. Schade 
van Westrum penningmeester en het 
voorzitterschap viel toe aan de 73-jarige 
A.E. d'Ailly. oom van de burgemeester en 
schrijver van de befaamde Historische gids 
van J\111sterdc1111. Die droeg al na een paar 
maanden zijn functie over aan A.M. van 
cle Waal. archivaris van De Nederlandsche 
Bank en secretaris van het Koninklijk 
Ouclheidkunclig Genootschap. 

Benjamin onde1· de bestuurders 
In maart 1953 verhuisden cle commissie. 
de redactie en de familie Van Laar naar 
Willemsparkweg 125. Datzelfde jaar ging 
de Stadsclrukkerij de verzending van het 
blad verzorgen. Op 3 december 1955 over
leed Van Laar aan een hersenbloeding. 
Van cle Waal lelie een inclrukwekkencle 
Amsterdam-rnllenie bezat) werd waar
nemend secreraris en einclredaueur. 
Die waarneming duurde veel langl'r clan 
gepland. Het was een publid< gl'hl'im dal 
De Roos de geclooclvertde kand 1da;lt. Sch;1-
cle van West rum. n1.-t wilde benoemen 
omdat deze ge!C'll S(1uc1al-dL•moc1,1at wa, 

Febrnari J 978. Van dit thema

nummer, samengesteld door 
].M. Fuchs en W.]. Simons, ver
scheen een uitgebreidere boek

versie onder de titel Allemaal 
op de fiets in Amsterdam. 
Affiche J.C. van Cas pel, ± 1900. 

In 1960 ging de wethouder alsnog door de 
bocht. 
Louis Céril Schade van Westrum was in 
1923 in Heemstede geboren. Zijn vader. 
Amsterdammer van geboorte. overleed 
toen Wiet tien jaar was. Met zijn moeder 
verhuisde hij terug naar Amsterdam. Zij 
had een brede culturele belangstelling en 
leerde hem de stad kennen. Op het Chris
telijk Lyceum werd geschiedenisleraar en 
Amsterdam-kenner J.C. van der Does zijn 
mentor. Ook diens koningsgezindheid 
nam hij over. zoals soms ook uit Ons 
Amsterdam blijkt. "Dat zat heel diep: daar 
plaagden we hem weleens mee." zegt Jet 
Schade van Westrum-Backer. Om te ont
snappen aan de Arbeidsinzet. dook hij 
onder en las in die tijd enorm veel. ook 
over Amsterdams verleden . .. Na cle bevrij
ding zag hij ineens die stad waarover hij 
gelezen had. Hij ging ineens leven!" Scha
de werd persvoorlichter bij cle Vereniging 
voor Vreemdelingenverkeer. cle vvv dus. 
waar hij in 1954 zijn aanstaande zou leren 
kennen. Hij maakte mailings en krantjes 
en maakte toeristen wegwijs in cle stad. 
··Met buitenlandse journalisten ging hij cle 
Zeedijk op. naar Bet van Beeren - niet 
alleen de geijl<te attracties. Met cle Amster
damse persjongens ging hij na cle clonclt'r
dagse persconferentie van Mijksenaar naar 
café Polen of Scheltcm,1. Hij vond het tan
tastisrh'" In 1950 werd hij bestuur,Iicl van 
1\mstdnclamum. Gemeentearch,van, l )L. 
Bussy wa, gechMmt·ercl van de 1ongL' l1l,I 11 
die al en toe ,et� kwam uit zo,'kcn op het 
i\rrh1ef: dat kwam nng niet VL'<'I voor Hq 
wa, de ben1,1111 111 <1nclcr cl<' lw,tuurdl'r, v, 1 1 1  
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het genootschap en stak veel van de oude 
garde op. In 1956 had Schade genoeg van 
het toerisme en solliciteerde naar cle baan 
van wijlen Van Laar. Met succes: de com
missie droeg hem meteen als enige kandi
daat voor bij B&w. Op 1 augustus 1960 
trad hij eindelijk in dienst. 

Ellenlange stukken 

Al onder Van de Waal was Ons Amsterdam 

drastisch van koers veranderd. In novem
ber 1956 besloot de gemeemeraacl gelei te 
geven voor een verdubbeling van het aan
tal pagina's van 16  lol 32: Ons Amsterdam 

kon clan veel meer aandacht geven aan 
heden en wekomsl van cle stad en een 
"contact- en voorlichtingsorgaan voor cle 
burgerij" worden. Dat was nodig. wam 
door cle groei van de stad en cle stedelijke 
problemen werd de kloof' tussen burgers 
en stadsbestuur te groot. aldus B&w. 
Naast de artikelen van amateur-historici 
verschenen sindsdien ellenlange stukken 
gemeentepropaganda. Vooral de ambtena
ren V<ln Publieke Werken lieten zich niet 
onbetuigd. clr Luca� Jansen ibeclrijtsh1slo
ncus1 en 1r 1.. van C,encleren waren uiterst 
proclun 1cf. lllu,trat1el 1s het nummer van 
1ul1 19(,2 11<1<1sl een stuk over oude koffie-

/{} 

Juni l 979. Gebouw Eensgezindheid op het 
Spui, getekend door W. 1-/ekking, 1 852. 

huizen bevat dat artikelen over de Wibaut
straat, de Cornelis Lelylaan, de gloed
nieuwe aansluitingen van Geuzenveld en 
Slotermeer op cle Haarlemme1weg en het 
hervatte werk aan de IJtunnel, met vele 
technische illustraties. Later ging het vaak 
over de Coen- en cle IJtunnel, de Bijlmer 
en de 'Stadsspoo1weg'-plannen. Wat de 
lezers ervan vonden, is de vraag - aan 
lezersonderzoek cleecl men nog niet. 
De historie werd intussen niet vergeten. 
F.G.M. Douwes schreef stuk na stuk over 
scheepsbouwgeschiedenis, F.H. Freese 
over trams, Jaap Groen jr. over 'zijn' 
Noord, straatfiguren enzovoorts. Jet Scha
de: "Ellenlange stukken! Maar ja, het blad 
moest vol en de schrijvers werden niet 
betaald voor hun kopij, dus je mocht 
dankbaar zijn voor wat je binnen kreeg." 
Pas in 1963 besloot de commissie voortaan 
een !miniem) honorarium uit te betalen. 
Buitengewoon populair werd de rubriek 
·1-1e1 Oude Amsterdam· (later 'Oud Amster
dam' )  die cle nieuwe eindredacteur in 
december 1960 begon. Twee of drie pagi-

na's met oude foto's of prentbriefkaarten 
van een bepaald stul<je stad, veelal afkom
stig "Uit de prentbriefl<aartenverzameling 
van L.C. Schade van Westrum". Rond 1950 
kocht Schade de eerste oude prentbrief. 
kaarten op het Waterlooplein. Zijn collec
tie groeide snel, ook omdat hij veel kreeg. 
van abonnees die hun zolder opruimden. 
In 1965 publiceerde hij toppers uit zijn col
lectie in de bestseller Groeten uit Amsterdam. 

Koppen in lcleine letters 

Een volgend keerpunt was 1971. De Ge
meentelijke Commissie Heemkennis werd 
opgeheven. Aanleiding was de verhuizing 
van het Amsterdams Historisch Museum 
naar het voormalige Burgerweeshuis in de 
Kalverstraat. Daar kreeg het museum veel 
meer ruimte dan in de Waag en meer arm
slag voor educatieve activiteiten. Dan 
moest het museum meteen maar de inhou
delijke verantwoordelijkheid voor Ons 
Amsterdam overnemen, bedachten n&w. 
De Staclsclrukkerij Amsterdam (SDA) werd 
belast met de exploitatie. Museumdirec
teur Simon Levie had er wel oren naar. net 
als Schade, die wat vereenzaamde op die 
saaie Willemsparkweg. Wegge laar mocht 
zijn populaire heemkennislessen op lagere 
scholen voortzetten onder de vlag van een 
schooladviesdienst. Voortaan benoemde de 
AHM-directeur de redactie. Naast Schade, 
eindredacteur-redactiesecretaris én pers
chef, bestond deze nu uit veteraan G.J. Mol. 
bioloog prof. H. Engel en diens veelzijdige 
medewerker dr. Dick Hillenius, museum
directeur Levie en A. Stork, SDA·clirecteur. 
In januari 1972 kreeg het blad (met 29.000 
abonnees!) een nieuw uiterlijk. Het ver
trouwde rode omslag werd vervangen door 
een veel dynamischer stramien. Ook het 
binnenwerk werd herzien: het lettertype 
was een stuk compacter dan voorheen en 
koppen werden niet meer in iele hoofcllet
ters, maar 
in forse kleine letters gezet. Nieuw waren 
ook de series van 'Henk van Noord' (Ben 
Kroon) over Noord en van M.G. Emeis over 
merkwaardige 18de -eeuwers. alsmede de 
rubrieken 'Amsterdamse data in zilver en 
goud' en 'Nieuwe boeken·. (In 1977 volgde 
'Kort & Klein'.l Die rubrieken bestaan nog 
steeds, al heet de eerste sinds t 990 ·25 & 
50 jaar'. Nog een markante vernieuwing 
was de kolom 'Aan de lezers· op de eerste 
pagina. waarin ·s.v.w.· op causerende toon 
kond deed van de inhoud. Tol clan toe 
werd de lezer noch op het omslag. noch op 
cle titelpagina verteld wat hem die maand 
te wachten stond. 
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Het museum drukte een stevig stempel 

op het blad door themanummmers te wij

den aan spraakmakende exposities, vin

geroefeningen voor de ·vaste opstelling' 

die in 1975 zou opengaan: 'Amsterdam, 

die kleine stad' (1972, over Amsterdam 

tot 1600), 'Amsterdam, die grote stad' 

(1973, over de 17de en 18de eeuw) en 

'Amsterdam onder stoom' (1 974. over de 

19de eeuw). Eigenlijk zou de laatste 

'Amsterdam, die rooie stad' gaan heten, 

maar dat vond de directie te gewaagd. 

In die tentoonstellingen kreeg de sociale 

geschiedenis een veel sterker accent dan 

voorheen, wat de artikelen in Ons Amster
dam weerspiegelden. 

Aandacht voor de gewone man 
Op de redactie trad een jongere generatie 

aan. Kunsthistoricus Boudewijn Bakl<er 

van het Gemeentearchief(redacteur sinds 

1975) en Michiel Jonker van het AHM 

(sinds 1977) stelden hogere wetenschap
pelijke eisen dan tot dan toe gebruikelijk 

en oordeelden kritischer over het illustra
tiebeleid. En de Beatles. Provo en de 

Maagdenhuis-bezetting waren aan hen 

niet voorbijgegaan. "Ik was een linkse 

sociaal-democraat; dat was al heel linl<s 
voor de oude garde," zegt Jonker. Maar bij 

Schade kon hij een potje breken, omdat 

Michiel als 16-jarige bij hem thuis in de 

Johannes Verhulststraat oude Amsteloda

mums was komen ophalen. Bakker was 

ook geen radicaal, maar had in 1975 wel 

kritiek op de opzet die de ingehuurde 

NRC-stadsredacteur Jaap Balk had ge

maakt voor het themanummer ·wonen in 

monumenten'. "De heer Bakker merkt op 
dat in Balks opzet 'de gewone man' bij 

·wonen' en ·werken' te weinig aandacht 
krijgt." 

Typerend is ook dat architect H. Knijtijzer 

het plan van de gemeente om het Pinto· 

huis te slopen mocht bekritiseren. Schade 
van Westrum had zich als secretaris van 

Amstelodamum vaak fel tegen sloopplan

nen gekeerd. maar in Ons Amsterdam (ten

slotte een gemeentelijk blad) schreef hij 

geen onvertogen woord. Met Herman 

Diederiks en Michiel Wagenaar traden (in 

1977 en 1984), twee prominente sociaal

historici aan. Vooral Diederiks droeg 

onvermoeibaar ideeën aan en trad op 

als gelegenheids-eindredacreur van rwee 

Febnwl"i 1 982. Bij 1litzo11dc1111g 1 rced1 de 0111slag

Joto /J1111,wl IJ11it,•11 zij11 kader lh' L1J111i1w11s

grnch1. i11 l /l9-l geju1ogmjeml tlt1or Jacol! Olie 

(0111sl,1)!. S111dsd111kkeriJ. Fl"ils Scholte11). 

themanummers: over 100 jaar Noordzee

kanaal ( 1976; nog vóór hij redacteur 

werd) en 'Misdaad en straf (1982). 

De redactie vergaderde maandelijks; het 

dagelijkse werk kwam neer op Schade 

van Westrum. Die werd sinds 1972 

gesteund door Jan Wagener. geboren in 

de Staatsliedenbuurc en getogen in Beton

dorp. Na de hbs werd Wagener corrector 

bij Het Vrije Volk, later medewerker recla

me van platenmaatschappij Phonogram. 

In 1971 werd hij hoofdcorrector bij de 

Stadsdrukkerij. Omdat Schade het niet 

meer alleen aan kon, werd hij diens assis

tent, met de titel redactiesecretaris. In de 

praktijk deed hij steeds meer de bureau

redactie. Schade beperkte zich tot het leg

gen van contacten en het in losse stijl 

voorzitten van vergaderingen. "Hij kon 

met iedereen overweg," zegt Jonker. 

"Eigenlijk een straatjongen met pochet! 

Wiet hield echt de boel bij elkaar. Hij was 

een solist, maar je kon geen ruzie met 

hem krijgen." Schade gafWagener een 

spoedcursus Amsterdam-kunde. Al de 

eerste dag nam hij hem mee naar de 

Nieuwendijk. waarover hij net een stuk 

had geschreven. en wees Wagener alle bij

zonderheden. Het duo raal<te zeer op 

elkaar ingespeeld. 

Intellect versus anekdotiel< 
In 1984 nam Schade om gezondheidsrede

nen afscheid. Wagener werd nu eindredac

teur-redactiesecretaris. Net als Schade 

hield hij kantoor op de zolder van het 

museum, maar bleef in dienst van de SDA. 

Museummedewerkster Renée Kistemaker 

werd redactievoorzitter. De jonge intellec

tuelen in de redactie hadden moeite met 

de vaak langdradige. anekdotische stuk

ken van de amateur-historici. Zij beschre

ven liever maatschappelijke structuren en 

brede ontwikkelingen. In de autodidact 

Jan Wagener vonden de oudere medewer

kers en abonnees een pleitbezorger. "Zoals 

ik u destijds al meedeelde. is het schrijven 

van nieuwe artikelen door de ·oude gene

ratie' bij ons blad een riskante aangelegen

heid geworden. Andere tijden, andere 

maatstaven," schreef hij wat bitter aan een 

oudere medewerker. En: "Ik ben niet in de 
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juni 1987 (omslag Stads

drukke1ij, Ed Brasser). 

Krijtmolen De Admiraal aan 

het Noordhollands Kanaal, 

± 1900. 
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udviescommissie. Schrijver 
dezes, journalist-historicus 
Peter-Paul de Baar, was 36 
toen hij in januari 1989 de 
eerste hoofdredacteur werd. 
Negen maanden later werd 
Jan Wagener, die medisch 
was afgekeurd, vervangen 
door de 35-jarige Gerda 
Kooger, voorheen eindredac
trice van Boekblad. 

r:/1. /\m�trnbm nionummtm,1:1.d 1987 Nku� IW\pl:in ,oor Aml>trn1.im l'n 

Uicn1m 

z 

0 

U"'calJ nct.rnhuh opc111 ,ijn poorten De dîtl' <'ft h:ur wcii!lcil!:n 

positie te gaan discussiëren met de weten
schappelijk geschoolden in de redactie." 
In de praktijk ging Wagener, net als Scha
de. zijn eigen gang. Gelukkig maar. want 
anders hadden we her wellicht moeren 
doen zonder het heerlijke stuk van H.j.M. 
Roeremeijer over de geschiedenis van her 
rolschaatsen in Amsterdam UuH 1972), 
waardoor ikzelf op het blad verliefd raakte. 
Zakelijk gesproken ging het niet goed met 
het blad. Terwijl het aantal abonnees sterk 
daalde (de eerste lichting haakte af; aan 
werving werd niets gedaan; iedereen kreeg 
cv en her aantal tijdschriften groeide explo
sief). bouwde de gemeente sinds 1985 in 
etappes haar jaarlijkse subsidie af. Redac
teur Jan Hengeveld, als directeur van Stads
herstel doorkneed in financiële zaken. 
bekritiseerde geregeld het zakelijk beleid 
van de Staclsclrukkerij. Voor het eerst wer
den lezersonderzoeken gehouden en fol
ders verspreid. maar het Lij liet zich niet 
keren. In 1988 gaven B&w niettemin de 
hele uitgeversverantwoordelijkheid aan de 
sDA. als troost voor de afschaffing van de 
'gedwongen winkelnering' (het exclusieve 
recht van de SOA op gemeentelijk druk
werk). Ook de redactiestructuur verander
de - gelukkig ten goede. 

De eerste hoofdredacteur 
Er t rad een kleine. professionele redactie 
,1.in. die geen verantwoording meer hoefde 
.if tl' leggen aan derden. Die instellingen 
l)('h1elcle11 hun 111breng in de redactie-

12 

Het is altijd lastiger over 
jezelf te schrijven clan over 

anderen. 'Ons' Ons Amsterdam-verhaal kan 
beter over een jaar of25 worden geschre
ven. Organisatorisch was het belangrijkste 
feit de verkoop van het blad aan uitgeverij 
Weekbladpers. De redactie nam hiertoe in 

1 992 het initiatief. toen overduidelijk 
bleek dat de SDA prima kon drukken. 
maar onvoldoende was toegerust voor het 
(zonder subsidie) uitgeven van een 
publiekstijdschrift. Het was wél Hein 
Heuff, uitgeverijchef van de Stadsdn.1kke
rij. die eind 1 988 de vormgeving ingrij
pend liet vernieuwen. In 1996 begeleidde 
de redactie een nieuwe. bescheiden resty
ling door vormgeefster Madzy Dekema. 
De journalistieke stijl werd aangepast aan 
de eisen der tijd. Zo kwam er een overzich
telijl<e inhoudspagina en artil<elen !<regen 
een 'intro', die de lezer kort vertelt waar 
het stuk over gaat. De artikelen worden 
strenger geredigeerd en zijn bondiger clan 
voorheen. De redactie streeft naar een ori
ginele en afwisselende onderwerpskeuze. 
De trend werd meteen in 1 989 gezet met 
een artikel over The Beatles in Amster
dam: een onde1werp dat vorige redacties 
te dichtbij en frivool gevonden zouden 

Oncler toeziencl oog van l1oofc/redac1rnr l'l'la
Paul cfe Baar teke11clen op 1 septe111/Ja 1992 

Stadsd111kkelij-direc1.e1u-}<111 Bertcns (links) ,.,, 

"/11eo Bou111111a11, cli1·ecteur Weekbladpers. de 
akte waarin cfe verkoop van Ons A111sterdam 
aan cle Weekbladpers wer-cf vastgelegd. 
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Mawits Cara11sa. dgenaar va11 her halve plein. 
kreeg op 26 j1111i J 996 her eerste exemplaar van 
de Rembra11dtplein-special en meldde zic/1 
prompr als abo1111ee aa11 hij hoofdredacteur De 
Baar. Recl11s [orograaf Hans van den Bogaard. 

STERDAM 

a: '-"'-...u...::...a.;..L..:.a 

hebben. Ook de voorgeschiedenis van de 
Noord-Zuidlijn (sinds 1922!) werd belicht, 
inclusief de argumenten van voor- en 
tegenstanders. Waardevolle elementen 
van vroeger bleven: stadsarcheoloog Jan 
Baart schrijft al een kwart eeuw over 
opgravingen, en er is nog altijd plaats 
voor aardige, typisch Amsterdamse jeugd
herinneringen. (Goed voor de nostalgie, al 
was vroeger echt niet alles beter.) Ook in 
die stukken vindt de oplettende weten-

schappelijke geschiedvorser informatie 
over maatschappelijke veranderingen die 
hij of zij vergeefs zoekt in dikke handboe
ken. In Amsterdam ligt de geschiedenis op 
straat. En 011s Amsterdam helpt al 50 jaar bij 
het spoorzoeken. 

Noten 

1 1 Zie ook Ons Amsterdam oktober 1 989. 
21 Zie ook Ons Amsterdam januari 1996. 
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IN ONROEREND GOED? 

Word lid van 
de vereniging 
VASTGOED BELANG! 

Maan 1998. Voor ajbeeldi11gen va11 ,l}]icltes 
e11 kimstwaken 011twierp Madzv Dekemc1 
t't'II omslah11,ariar1r- mt.1r kader. 

Nedt1r!n11,ise 

'l'.AST \lt•n•11igi11y 
l'tlll Bdcgsa:: 
,·11 cign111n·11 

GOED 

belang 
Vastgoed Belang is een landeli jke vereniging met meer dan 1 0.000 leden en is ontstaan u i t  de per 
1 januari 1 998 gefuseerde verenigingen HUIS EN EIGENDOM Den Haag en Amsterdam. 
De belangenorganisatie voor particul iere eigenaren heeft in haar ru im 1 00-jarige bestaan een 
omvangrijke ervaring en reputatie op zowel jurid isch als bouwkundig gebied opgebouwd, 
terwij l  u ook voor fiscale zaken bi j  ons terecht kunt. 

Voor uitgebreide informatie kunt u schrijven of bellen naar: 
VASTGOED BELANG 

Rijswij kstraat 1 75, 1 062 EV Amsterdam, Postbus 90 1 27, 1 006 BC Amsterdam 
Telefoon 020-3463 1 23,  telefax 020-3463 1 1 0  

De ruim honderdjarige wenst Abraham 
110ns Amsterdam" 

nog vele informatieve jaren! 




