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Kanto pri Amsterdamo
La kanaloj amsterdamaj
(aan de Amsterdamse grachten)
1. En Amsterdamo troviĝas malnova dom’.
Mi ofte tie vizitis la avinon.
Rakontojn multajn mi tenas en la memor’,
sed nun la ĉambroj konataj estas kontor’.
Kaj nur la arboj revas pri la pasintec’,
kaj sur la akvo pasas ŝipeto en kvietec’.
Refreno:
La kanaloj amsterdamaj ĉiam restos ja en mia memor’,
Amsterdamo estas bela melodio en mia kor’.
Ĉiuj amsterdamaj homoj, la lumetoj sur la dumnokta plac’,
Mi deziras esti membro de la amsterdama ras’.
2. Vojaĝus mi tra la mondo, certas ja mi
ke mi deziras reveni tien ĉi.
Malnova Amsterdamo estas la urb’
al kiu direktiĝas mia vetur’.
Kie la arboj revas pri la pasintec’,
kaj sur la akvo pasas ŝipeto en kvietec’.
Refreno:
La kanaloj amsterdamaj ĉiam restos ja en mia memor’,
Amsterdamo estas bela melodio en mia kor’.
Ĉiuj amsterdamaj homoj, la lumetoj sur la dumnokta plac’,
Mi deziras esti membro de la amsterdama ras’.

(Laŭ traduko de Marijke Lathouwers, muziko de Peter Shott)
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LA EKESTO DE LA URBO AMSTERDAMO
Kvankam oni povas paroli pri la urbo Amsterdamo nur post la jaro 1275, kiam la enloĝantoj ricevis de
la Grafo Floris la kvina la rajton ne pagi vojimposton por transporti varojn en la Graflando Holando,
ankaŭ antaŭ tiu tempo kompreneble ekzistis homoj kiuj loĝis en tiu regiono. Oni trovis dum laboroj
pri la metroo restaĵojn kiuj indikis ke jam ĉ. 2500 a.K. loĝis tie homoj. Ili vivis kiel kamparanoj kun siaj
brutoj. En tiu tempo la rivero Amstel ankoraŭ ne ekzistis. Ne estas indiko ke la Romianoj interesiĝis
pri tiuj loĝantoj. Ili havis siajn fortikaĵon aŭ setlejon aliloke, apud la Norda Maro.
Ĉar en la antaŭaj tempoj homoj kiuj loĝis en la marĉa regiono, spertis pri la eblecoj de inundoj pro
ŝtormoj kaj altaj tajdoj, ili konstruis siajn domojn sur montetoj (terpen). Ili devis daŭre plialtigi la
fundamenton de simplaj domoj, alie la domoj malaperus en la marĉan teron.
En 1170, en la 1a de novembro, ŝtormego forlavis teron. La regiono pro tio ekhavis rektan konekton
kun la maro. Tiu fakto estas grava, ĉar la situo de Amsterdamo ĉe la Suda Maro 1 ebligis ŝipveturadon
kaj komercadon kun aliaj ĉemaraj urboj kiuj estis en la t.n. Hansa Ligo. La rivero Amstel kaj la rivero IJ
(ej) formiĝis kaj ili transportis la akvon al la maro.
Ĉar ankaŭ la loĝantaro kreskis en apudaj regionoj, oni serĉis novan agrikulturan terenon. Oni
komencis fosi kanalojn por forigi la akvon kaj ankaŭ digojn por protekti la novakiritan teron.
En 1270 la loĝantoj apud la nuna Amsterdamo konstruis baraĵon (“Dam” en la nederlanda lingvo) kaj
kluzon en la rivero Amstel. Loĝantoj de ambaŭ flankoj de la rivero nun povis pli facile kontakti unuj la
aliajn. La baraĵo fariĝis ekonomia centro.
Kiam la Grafo Floris la kvina en 1275 per ĉarto ebligis al amsterdamanoj komerci per siaj varoj tra la
tuta Holando sen pagi vojimpostojn, tio estis
grava stimulo por la komerco en la
komunumo. En tiu tempo Amsterdamo estis
dezirata posedaĵo ne nur de la Grafo Floris la
kvina, sed ankaŭ de Gijsbrecht (gejsbreĥt)
van Amstel, kiu defendis la interesojn de la
episkopo de Utreĥto, al kiu la areo oficiale
apartenis. En 1296, dum aproĉasado,
Gijsbrecht sukcesis kapti Floris-on kaj
malliberigi lin en la kastelo Muiderslot,
oriente de la nuna Amsterdamo, ĉe la Suda
Maro. Kiam koleraj farmistoj volis liberigi
Floris, la kunuloj de Gijsbrecht lin mortigis.

La Kastelo Muiderslot 2
Cetere en la nederlanda literaturo estas ankoraŭ spuro pri la iamaj bataloj en la 13a jarcento. Joost
van den Vondel, poeto kiu vivis en la 17a jarcento, verkis la dramon “Gijsbrecht van Amstel”, kiun oni
en la pasinta jarcento tradicie ludis en la urba teatro de Amsterdamo je la 1-a de januaro. La teatraĵo
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La Suda Maro ne plu ekzistas; post la jaro 1932 kiam oni konstruis la fermodigon, pluraj polderoj estis
konstruitaj kaj la restanta akvo nomiĝas nun IJsselmeer(Ejsellago)
2
la kastelo estas vizitebla. En la 17a jarcento ĝi estis kuvenejo por poetoj kaj verkistoj, la Muiden-a Rondo
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estas ankaŭ disponebla en Esperanto. En 1304 la Grafo de Holando sukcesis forpeli posteulon de
Gijsbrecht el la urbo. La loĝantoj estis punitaj de la Grafo pro sia kunlaboro kaj ili devis detrui ĉiujn
pontojn kaj fortikaĵojn de la urbo.
Iom antaŭe, en la jaro 1300, la episkopo de Utreĥto donis urbajn rajtojn al Amsterdamo. La urbo
povis mem decidi siajn leĝojn kaj aranĝojn. Oni nomumis polickomisarojn kaj skabenojn kaj
urbestrojn kiuj oficiale responsaj estis al la Grafo de Holando. Kaj en la ĉarto la urbo ankaŭ ricevis la
rajton pri komerco je la kosto de la urbeto Ouderkerk, kiu situas sude de Amsterdamo.
En 1342 la holanda Grafo Vilhelmo la kvara konfirmis la pozicion de si kiel estro de la urbo kaj
plilarĝigis la rajtojn menciitajn en la urba ĉarto. En la nuna Oude Kerk (malnova preĝejo) en tiu tempo
okazis la unuaj diservoj en la kapelo de Sankta Nikolao, la patrona sanktulo de la urbo.
LA MIRAKLO DE AMSTERDAMO
En 1345 okazis miraklo en Kalverstraat (strato de la
bovidoj). Mortanta viro ricevis la lastan sakramenton.
Li elsputis la hostion kaj oni ĵetis ĝin en la fajron. La
sekvan tagon oni retrovis ĝin nebruligita. Purigistino
montris ĝin al pastro, kiu ĵetis ĝin denove en la fajron,
kaj denove ĝi ne forbrulis. La Katolika Eklezio nomas
tiun eventon “la miraklo de Amsterdamo”. Poste, la
loko en Kalverstraat fariĝis celo de pilgrimantoj kaj la
domon oni transformis en Kapelon de Sanktejo. Post
la Reformacio, la kapelon transprenis la Protestantoj.
En 1908 la historia konstruaĵo estis detruita. Tamen,
ĉiujare en marto katolikoj memorigas la miraklon pri
la sakramenta hostio per procesio tra Kalverstraat, la
t.n. silenta ĉirkaŭiro (‘stille omgang’).

AMSTERDAMO KAJ BIERO
Kvankam la loĝantaro de Amsterdamo kreskis en la dekkvara kaj dekkvina jarcentoj, ĝi tamen restis
malgranda urbo kompare kun aliaj urboj en Holando kiel Dordreĥto kaj Harlemo.
Fakte, estis bierimposto (ordonita de la Grafo Vilhelmo la dua en 1323), kiu kreskigis Amsterdamon.
Amsterdamo privilegie rajtis importi kaj eksporti bieron el Hamburgo, kiu pro la uzado de lupolfruktoj
estis pli longe konservebla. Per Hamburgo Amsterdamo ekrilatis kun baltaj Hansaj komercurboj.
Transportŝipoj portis grenon, lignon, gudron, vakson kaj peltojn el la balta regiono. Inverse, el
Flandrio kaj Francio la ŝipoj portis lanproduktojn, salon kaj vinon norden kaj orienten. Tio ankaŭ
stimulis la ŝipfaradon en la urbo.
Mezepokaj urboj havis gildojn, asociojn de fakuloj, profesiuloj kiel tajloroj aŭ bakistoj, kuproforĝistoj
k.s. Specialaj grupoj de militistoj defendis la urbon. Ili estis sufiĉe riĉaj, ĉar ili devis mem pagi siajn
armilojn kaj municion por partopreni en la milico.
En la periodo de 1345 ĝis 1444 Holando estis batalkampo de rivalaj grupoj (“Hoekse en Kabeljauwse
Twisten). Kaj ankaŭ en Amsterdamo estis rivaleco inter familioj kiuj apartenis al diversaj tendaroj. La
pli riĉaj familioj fondis sian propran preĝejon kun kapeloj. Ne nur estis rivaleco inter diverstendaraj
familioj, ankaŭ rivaleco inter la okcidenta kaj orienta partoj de la urbo spronis la fondadon de kapeloj
kaj preĝejoj. Gejunuloj de ambaŭ tendaroj regule interbatalis kaj la urbestraro provis malpermesi
tion, sed tamen la ribeletoj daŭris kaj eĉ en la 18a jarcento ankoraŭ ekflamis (ekz.e inter kristanaj kaj
judaj gejunuloj).

4

LA DAM-PLACO KAJ BRIKAJ MUROJ
En la lasta parto de la 14a jarcento, la “Dam”-placo estis konstruita (ĉe la nuna Nova Preĝejo kaj la
antaŭa urbodomo). Diversaj gravaj institucioj troviĝis unu apud la alia en la centro. En 1490, nova
muro el brikoj ĉirkaŭ la urbo estis finkonstruita kun pluraj pordegoj. Antaŭe, du trionoj de la malnova
urbo estis detruitaj en 1421 kaj 1451 pro fajro. Tial la urbestraro decidis ke la loĝantoj konstruu
murojn el brikoj ĉirkaŭ sia domo.
Ĉirkaŭ la malnova urbo oni konstruis monaĥejojn (kvin por viroj kaj dek ses por virinoj),
ŝipkonstruejojn kaj pafejojn por la milicistoj. La monaĥejoj ampleksis pli ol 20 procentojn de la urba
surfaco.

Amsterdamo en 1538
pentrita de Anthonisz. (nun en la Amsterdam-muzeo). La plej malnova mapo de la urbo.
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RELIGIAJ KONFLIKTOJ KAJ LA REFORMACIO
La invento de la presado ebligis al civitanoj eklegi kaj ekaŭdi pri novaj ideoj per la komercaj rilatoj.
Multaj loĝantoj estis relative bonedukitaj kaj sufiĉe simpatiis kun la ideoj de reformistoj kiel Lutero,
Kalvino kaj Zvinglio. Sed gravan minacon al la ĝisnuna religia supereco de la Katolika Eklezio
konsistigis la Anabaptistoj, kiuj baptis nur plenkreskulojn kaj fondis alternativan eklezion. Ili estis
tolerataj tiom longe kiom ili estis ne tro videblaj en la publika vivo.
Nederlandon regis en tiu tempo Karlo la kvina, kiu konfidis la regadon de Holando al sia fratino Maria
de Hungario.
En 1535 grupo da radikalaj Anabaptistoj provis renversi la urbestraron de Amsterdamo. Sed ili
malsukcesis kaj oni malpermesis la Anabaptistan movadon. Nova urbestraro kaj nova polickomisaro,
kiuj malŝatis la herezulojn, persekutis ilin.
En 1555 Filipo la dua postsekvis Karlon la kvinan. Li estis feroce kontraŭprotestanta kaj nomumis sian
duonfratinon Margareta de Parmo reganto de la Nederlandoj. En 1566 grupo da nobeloj petis al ŝi
nuligi la edikton pro kiu oni persekutis herezulojn kaj ŝi konsentis. La subtenantoj de Reformacio
ekorganizis subĉielajn predikojn kaj konata predikanto, Jan Arentsz, organizis predikadon subĉielan
ekster la harlema pordego de Amsterdamo. La urbestraro ordonis ke la civitana gvardio intervenu,
sed multaj el ĝiaj membroj rifuzis, ĉar iliaj familianoj kaj parencoj ĉeestis la kunvenon. Inspiritaj de
ikonoklasmoj en aliaj lokoj, ankaŭ en Amsterdamo oni en 1566 komencis detrui statuojn de sanktuloj
en la Malnova Preĝejo. Poste oni ŝanĝis la urbestraron kaj polickomisaron kaj la nova estraro
permesis ke protestantoj kunvenu ekster la urbaj pordegoj.
La suvereno malaprobis la amsterdaman interkonsenton toleri protestantojn kaj la Duko de Alvo, la
nova guberniestro, kondamnis la ribelulojn. Kelkaj estis enkarcerigitaj, aliaj senkapigitaj aŭ
brulmortigitaj.
80-JARA LIBERIGA MILITO
Fakte, de la jaro 1568 ĝis 1648 okazis milito 80-jara de la
nederlanda rezistmovado kontraŭ la hispana reĝo. Vilhelmo
de Oranĝo komencis organizi la rezistadon kontraŭ la
guberniestro kaj la hispana reĝo kaj post kiam en 1572 la
urbo Den Briel estis konkerita, pli kaj pli da holandaj urboj
transiris al la ribela tendaro. Amsterdamo restis lojala al la
hispana reĝo, sed tamen finfine, en 1578, transiris al la
ribelula tendaro post blokado far ribelaj fortoj. Sed, ĉar la
blokado fare de Amsterdamo kaŭzis ke multaj mortis aliloke,
oni misfamigis la urbon kiel “Murdodamon”. La ribeluloj
organizis ekonomian kaj armitan blokadojn de Amsterdamo,
kio fine igis la urbon transiri al la ribelula tendaro. Oni
nomas tiun transiron “Alteratie” (ŝanĝo).
RIVALECO INTER URBESTRO KAJ POLICKOMISARO
En la deksesa jarcento estis rivaleco inter la polickomisaro
kaj la urbestro. La polickomisaro akuzis la urbestron pri
Vilhelmo de Oranĝo
subaĉeto kaj akaparo de publika mono. Kaj inverse, la
(Vikipedio)
polickomisaro estis akuzita pri subteno al herezuloj. Fine, la
urbestro sukcesis aĉeti la postenon de la Grafo de Holando. Subaĉeto, nepotismo: nenio nova ŝajne…
Vilhelmo de Oranĝo - laŭ peto de la Maria de Hungario - esploris la situacion en Amsterdamo kaj
konsilis forigi la tiaman urbestraron, kio okazis.
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AMSTERDAMO KAJ NEDERLANDO EKFLORAS (1578-1648)
KOMERCO KAJ ARTO KAJ MECENATO
Dum la 80-jara milito, la komerco en la urbo floris. Plej grava estis la komerco pri greno, kiun oni
importis el la baltaj landoj. Amsterdamo estis la ĉefa transira punkto por la komerco de greno inter
norda kaj suda Eŭropo. Kelkfoje la urbestraro intervenis por zorgi pri sufiĉe da greno por nutri la
lokan loĝantaron, ĉar la komercistoj pretis vendi grenon en tempoj de manko al la plej multpagonto.
Jam en la deksesa jarcento estis riĉaj komercistoj kiuj loĝis en Amsterdamo kaj kolektis arton kaj
stimulis artistojn. Unu el tiuj estis Pompeius Occo (1483-1537), kiu reprezentis la Fugger-bankfamilion
kaj la danan reĝon. Li pasie subtenis la presistojn en la urbo kaj estis ilia patrono.
Post la transiro al protestantismo en 1578 (“Alteratie”), plejparto de la loĝantoj ankoraŭ estis
katolika, sed la estraro protestanta. Tiu estraro toleris la diversecon religian. Hooft, konata
komercisto, diris ke religio estas privata afero, kaj persekutado de herezuloj estas malbona por la
ekonomio. Kaj li pravis. Tiu principo fariĝis la bazo de la liberala politiko de Amsterdamo.
En la postaj jardekoj, multaj rifuĝintoj el aliaj landoj kaj aliaj urboj (Antverpeno, 1585) venis al
Amsterdamo. La loĝantaro rapide kreskis de proks. 30.000 en 1550 al 175.000 en 1650. Dum sia
vizito al la urbo en 1580, Vilhelmo de Oranĝo prognozis ke Amsterdamo fariĝos la plej prospera urbo
de Holando, eĉ de la mondo. Krom la komerco pri grenoj, fariĝis grava la komerco pri spicoj. En 1602
la Nederlanda Orient-Hindia Kompanio (VOC) estis fondita, la unua multnacia kompanio kiu akiris
ekskludan rajton pri la komerco de spicoj el la orientaj regionoj.
La urbestraro inventis ankaŭ diversajn instituciojn por stimuli la komercon; fondiĝis i.a. la asekura
ĉambro, la interŝanĝa banko kaj la borso. Famkonata arĥitekto de flandra origino, Hendrick de Keyser,
projektis la konstruaĵon por la borso. Komercistoj kiuj vendis siajn varojn, kolektiĝis ĉirkaŭ la centra
placo en la borso.
Por la komerco oni bezonis fidindajn informojn per
geografiaj mapoj (mapfaristoj), bonajn poŝtajn servojn kaj
novaĵdistribuantojn (ĵurnalo, Courante). Ankaŭ eldonejoj
ekfloris kaj librovendejoj. Konata kartografo estis Willem
Blaeu. Liaj publikaĵoj, atlasoj, tergloboj estas mondkonataj.
Por la novalvenintoj, la urbestraro projektis planon. En tri
fazoj, la ekspansio de la urbo okazis de 1585 ĝis 1625. La
antaŭa urba muro estis detruita kaj pentagonaj defendaj
verkoj konstruitaj.

Willem Blaeu
(Vikipedio)

En la periodo de 1609-1621 la hispana kaj la nederlanda
ŝtatoj ne militis. En tiu periodo de militinterrompo la
urbestraro de Amsterdamo fariĝis pli kaj pli kalvinisma.
Religio kaj politiko estis malfacile disigeblaj, kontraŭe al tio
kion Hooft deziris. Religia konflikto pri la t.n. antaŭdestina
doktrino fariĝis politika konflikto (kaj inverse). La
ŝtatadvokato Johan van Oldenbarneveldt estis remonstranta
kaj Maurits, la tiama princo de Oranĝo kaj regnestro,
kontraŭremonstranta. Okazis sinodo en Dordreĥto en 1619,
kie oni kondamnis la remonstrantojn. Van Oldenbarneveldt
estis mortkondamnita kaj ekzekutita en Hago.
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Johan van Oldenbarneveldt
(Vikipedio)

En Amsterdamo oni ankaŭ forigis la remonstrantojn el la
urba estraro. Sed, tio daŭris nur mallonge; en 1621 la
novelektita urbestraro fariĝis denove liberala. Sed kelkaj
ortodoksaj Kalvinanoj ne rezignis kontraŭi la influon de
remonstrantoj en la urbo. Kelkfoje la princo devis
interveni, ĝis fine la urbestraro forigis la ortodoksulojn el
la milico kaj ekzilis pastoron el la urbo.
En la postaj jaroj, Amsterdamo pledis por nova
militinterrompo, sed vane. Aliaj urboj kaj la princo
Frederik Hendrik ne volis ĉesi militi kaj ankoraŭ
(re)konkeri aliajn urbojn, i.a. Antverpenon.
Amsterdamo uzis sian influon en la Ŝtatoj de Holando por
militi kontraŭ la danoj, kiuj postulis subite draste pli altan
pagon por ŝipveturado tra danaj akvoj. En 1645, la dana
ŝiparo estis venkita de nederland-sveda militŝiparo.
Fine en 1648 el la intertraktado kun la malamikoj rezultis
la ‘Paco de Münster’. Tio signifis la finon de milito kiu
komenciĝis 80 jarojn antaŭe. Fakte tiu milito estis
grandparte ankaŭ internnederlanda, intercivitana milito.

La amsterdama urbestraro komisiis al poetoj verki
memorigajn poemojn kaj teatraĵojn pri tiu paco.
Vondel, konata poeto el tiu tempo, verkis teatraĵon
„Leeuwendalers“ (leonidoj) honore al la paco kaj en
la malnova preĝejo oni instalis novan vitralon kiu
memorigas pri la paco.
PROSPERO KAJ ENMIGRANTOJ
La urbestraro konstruigis novan urbodomon laŭ
novklasika stilo. Jacob van Campen, arĥitekto kaj
pentristo el Harlemo, projektis ĝin. La nova
urbodomo elradiu la prosperon de la urbo kaj la
grandajn gvidajn kapablojn de ĝia estraro.
Samtempe, grupo da Kalvinanoj en la urbestraro
instigis al la konstruado de nova preĝejo apud la nova
urbodomo. La preĝejturo estu pli alta ol la
urbodomo, sed pro la elspezoj por la milito kontraŭ
Anglio (1652-1654) oni prioritate konstruigis la novan
Joost van den Vondel
urbodomon, post kiam en 1652 la malnova estis
(Vikipedio)
detruita pro fajro. En 1655 la nova urbodomo estis
ankoraŭ ne finkonstruita, sed oni tamen inaŭguris
ĝin. La ornamaĵoj en la interno memorigas pri paco kaj saĝa decidado, sed envere la urbestraro
kelkfoje engaĝiĝis en milito kiam la komercaj rilatoj estis endanĝerigitaj.
AMSTERDAMO KAJ LA PRINCO DE ORANĜO
Amsterdamo ne nur batalis kontraŭ eksterlandaj malamikoj. La princo de Oranĝo (“stadhouder”) en
Hago, kaj la Ŝtatoj de Holando dependis de la subteno de Amsterdamo, kiu agis kvazaŭ urba ŝtato. Ĝi
ĉiam celis siajn proprajn interesojn kaj volis ke la militelspezoj estu reduktitaj, kontraŭ la volo de la
aliaj urboj. Vilhelmo la dua en 1650 kune kun sia frisa kuzo Vilhelmo Frederiko volis surprizataki la
urbon, sed poŝtportanto rapide avertis la urbestron, tiel ke la urbaj pordegoj estis ŝlositaj kaj la
8

surprizatako malsukcesis. Tamen la urbo ekkompromisis kun la princo kaj konsentis subteni la ŝtatan
armeon.
La periodo inter 1650 kaj 1672 estas konata kiel periodo de prospero kaj paco. La princo Vilhelmo la
dua mortis en 1650 kaj lia filo, la estonta Vilhelmo la tria, ankoraŭ estis tro juna. Tio estis la komenco
de la unua periodo sen Oranĝa princo kiu regas la respublikon (Stadhouderloos tijdperk). En la
respubliko nederlanda dominis oligarĥio dum 20 jaroj.
En 1650 la angla parlamento kuraĝigis privatajn ŝipoposedantojn detrui nederlandajn komercajn
ŝipojn. La marmilito kontraŭ Anglio postulis multe da mono, ankaŭ de la urbo Amsterdamo. Grava
postulo de Oliver Cromwell por paco kun Nederlando estis ke Oranĝido ne plu regu la landon. Oni
konsentis la postulon. Alia marmilito, kontraŭ reĝo Karlo Gustavo de Svedio, kiu volis konkeri
Pollandon kaj tial endanĝerigis la komercon de Amsterdamo kun la baltaj regionoj, finiĝis en 1650 kaj
paco revenis.
Komercistoj de armiloj, bankistoj kaj aliaj entreprenistoj akumulis kapitalojn kaj ŝatis montri sian
riĉecon. Oni ankoraŭ povas vidi la belegajn domojn ĉe la kanaloj. Ekz.e la domo de la gefratoj Trip ĉe
Kloverniersburgwal 29. Estis du grandaj rezidejoj en tiu domego. La kamentuboj havas formon de
kanonoj, kio simbole reprezentas la komercon kiun la gefratoj entreprenis. Sed ankaŭ olivbranĉoj
videblas sur la gablo. La Trip-familio kredis ke per armiloj oni povas sekurigi pacon. Nuntempe la
domo estas la sidejo de la Reĝa Nederlanda Akademio de Sciencoj (KNAW). Sed estas pli da tiaj urbaj
palacoj en Amsterdamo.
ARTO FLORAS
La prospero en la urbo ankaŭ stimulis arton. Multaj riĉaj familioj ŝatis elmontri sian riĉecon per
pentrita porteto. Unu el tiuj pentristoj estis Rembrandt van Rijn, sed en la sama periodo estis multaj
artistoj en la urbo kiuj pentris la riĉulojn. Konataj portretistoj estas i.a. Flinck, van der Helst kaj Bol.
Ankaŭ bibliaj scenoj kaj florornamaĵoj estis ŝatataj de la plejparte kalvinismaj aĉetantoj. Male al tio
kion oni kredas, kalvinistoj en tiu periodo tute ne malŝatis montri sian lukson.
Rembrandt origine venis de la urbo Lejdeno, sed multe
laboris poste en Amsterdamo. Li edziĝis kun Saskia van
Uylenburg kaj post kiam tiu mortis, li komencis
amrilaton kun sia domprizorgantino, Hendrikje
Stoffels. La pentrejo de Rembrandt nun estas
Rembrandt-muzeo en St. Antoniebree-strato. Unu el
liaj plej konataj pentraĵoj estas la Noktgvardio
(Nachtwacht), porteto de la civitanaj gvardianoj kies
estro estis kapitano Frans Bannink Cocq. Tiu pentraĵo
troviĝas en Rijksmuseum (ŝtata muzeo). Rembrandt
mortis en 1669 kaj estis sufiĉe malriĉa. Lin oni
entombigis en la Okcidenta Preĝejo (Westerkerk), sed
kie ekzakte, ne estas konate.
(vidu ankaŭ la aldonaĵon 3).

Rembrandt
(memportreto)
(Vikipedio)

SOCIALAJ ZORGOJ
Rembrandt ne estis la sola persono kiu en sia
maljunaĝo havis problemojn trovi vivrimedojn. Granda
grupo en la plej malalta tavolo de la socio baraktis por
trovi vivrimedojn. Ekzistis bonfaraj asocioj, civitanaj
kaj religiaj, kiuj zorgis pri tegmento kaj nutraĵo por siaj
malriĉaj samurbanoj. Ekzistis orfejoj kaj specialaj
kortoj por malriĉaj vidvinoj. Unu el tiuj estas la
“Begijnhof” (beginejo) apud Kalver-strato.
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Pro la amasa enmigrado dum la 17a jarcento, multaj homoj estis malriĉaj kaj nur kelkaj enmigrintoj
sukcesis akiri famon kaj pozicion en la urbestraro, kiu konsistis plejparte el riĉaj komercistoj.
Por la krimemuloj ekzistis speciala punejo, “Rasphuis” (raspejo), kie ili devis segi brazilan lignon por la
tekstilindustrio. Ĉe Oudezijdsvoorburgwal, en la centro, situis “Spinhuis” (ŝpinejo), kie oni laborigis
almozpetantajn virinojn, ŝtelistojn, alkoholemulojn kaj amoristinojn. Ili ŝpinis lanon kaj poste oni faris
el tio multekostan drapon.
La mezklasuloj estis oficialaj civitanoj, kiuj pagis imposton, servis en la civitana gvardio kaj ofte
membris en gildo.
LA PESTO KAJ ALIAJ EPIDEMIOJ
En la mezepoko la pesto alvenis en Nederlando post kiam ŝipo en 1347 portis infektitajn maristojn al
Napolo. De tempo al tempo la pesto trafis la loĝantojn de multaj urboj en Eŭropo. En 1663 ekzemple
10% de la amsterdamanoj mortis pro la pesto. En tiu tempo oni ankoraŭ ne sciis la kaŭzon de tiu
malsano (bakterio), sed oni izolis la malsanulojn kaj mortintojn . Same oni izolis leprulojn en ejoj kiuj
troviĝis ekster la urba centro, tiel ke la aliaj homoj ne kontaktu ilin; nur por doni almozojn. Ĥolero
estis malsano kiu ofte trafis la urbanojn, ĉar la akvo kiun ili uzis estis malpura. Nur en la 19a jarcento
pro la konstruado de pumpiloj kaj transportreto oni povis kontraŭi la disvastiĝon de ĥolero. (vidu sub
Sarphati).
LA PLEJ GRANDA SINAGOGO EN LA MONDO
Kompare kun la situacio en aliaj eŭropaj landoj, judoj ĝuis pli da libereco en Amsterdamo. Sed, ili ne
rajtis ĉion. Ekz.e ili ne povis membriĝi al gildoj kaj oni ne permesis geedziĝon kun kristano. Ili ne
bezonis timi persekuton kiel en la Iberia duoninsulo kaj ili povis libere praktiki sian kredon. En 1675,
riĉaj sefardaj judoj el Hispanio kaj Portugalio konstruigis grandan sinagogon en la urbo, kiu siatempe
estis la plej granda en la mondo.
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1672: INVADO
Kvankam en la 60-aj jaroj okazis milito inter Anglio kaj
Nederlando en kiu venkis Nederlando (Traktato de
Bredao, 1667), la angla reĝo Karlo la dua, kune kun la
franca reĝo Ludoviko la dekkvara kaj episkopoj de
Monastero (Münster) kaj Kolonjo (Köln), konspiris kaj
planis invadon de la respubliko nederlanda. Kiam tiu
invado okazis en 1672, multaj homoj en diversaj urboj
maltrankviliĝis kaj okazis ribeloj (kelkfoje orkestritaj de
Oranĝ-adeptoj) kontraŭ la regantoj en la respubliko. La
popolo en Hago linĉis la du fratojn De Witt, kiuj gvidis la
respublikon dum longa tempo. La holandaj Ŝtatoj oficiale
nomumis la princon de Oranĝo, Vilhelmon la trian,
reganto (stadhouder). Kaj en Amsterdamo la urbestraron
anstataŭis nova estraro, kiu estis pli Oranĝema, kaj eĉ
estis tri civitanaj membroj kiuj ne apartenis al la riĉaj
familioj.
Johan de Witt
(Vikipedio)
PROPRA MONFAREJO
La milito de 1672-1674 multekostis al Holando kaj
Zelando kaj ankaŭ al Amsterdamo. Oni enkondukis
kroman imposton por financi la militon, pagi la
militistojn kaj helpi la kamparanojn kiuj fuĝis de la
kamparo, post kiam iliaj domoj estis detruitaj.
Grandnombre la loĝantoj de Amsterdamo iris al la
ŝanĝbanko kun siaj oraj kaj arĝentaj posedaĵoj,
post kiam speciala imposto tiurilata estis
enkondukita. Ĉar en aliaj urboj la monfarejoj estis
okupitaj de la malamiko aŭ ne havis sufiĉe da
spertaj laboristoj, Amsterdamo povis ekde 1672 ĝis
1674 produkti siajn proprajn monerojn el tiuj
metaloj. Tiucele oni uzis la gvardejon kiu nomiĝis
“Regulierstoren” kaj kiu ĝis nun nomiĝas “Munt”
(monfarejo).
Post la katastrofa jaro 1672 kaj la milito,
Amsterdamo volis paciĝi kun la franca reĝo
Ludoviko la dekkvara, sed Vilhelmo la tria fakte
kontraŭis tion. Li timis malfortajn bufrolandojn en
la sudaj Nederlandoj kaj parolis pri la “friponoj de Amsterdamo” kiuj rezistis liajn klopodojn. Sed ili
dependis unu de la alia. Tiel, Amsterdamo financis duonon de la ŝipoj kaj (duonon de) la militistaro
per kiuj Vilhelmo la tria invadis Anglion por detronigi sian bopatron Jakobo la dua. En 1689 Vilhelmo
fariĝis reĝo de Anglio. Bedaŭrinde la anglaj parlamentanoj rifuzis abrogi la leĝon kontraŭ nederlandaj
ŝipoj kaj malpermesis komercon kun Francio. En 1693 Vilhelmo intertraktadis pacon kun Francio kaj
dum la intertraktadoj envolvis la amsterdaman urbestron. En 1697 oni konkludis la Pactraktaton de
Rijswijk (Rejsvejko), per kiu Francio retiris sin el la sudaj Nederlandoj.
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CARO VIZITAS AMSTERDAMON
En 1697 la caro Petro la Granda vizitis Amsterdamon ĉar li estis fascinita de la nederlanda ŝipkonstrua
industrio. La urbestroj de Amsterdamo aranĝis ke li povu spertiĝi pri ŝipfarado en ŝipfarejo en
Kattenburg (parto de la urbo). En Zaandam (urbo norde de Amsterdamo) ankoraŭ staras la t.n. CarPetro-domo por memorigi la restadon tie de la altranga, sed inkognita gastlaboristo.
FLORANTA SCIENCO

La enirejo de la botanika ĝardeno kun la emblemo de la urbo Amsterdamo
La floranta komerco kaj internacia orientiĝo de Amsterdamo stimulis ne nur arton, sed ankaŭ
sciencon. Medicino, farmacio kaj botaniko en tiu tempo estis ankoraŭ tre forte ligitaj. Ekestis la unuaj
botanikaj ĝardenoj, kiuj unuavice servis por kultivi medicinajn herbojn. La komerco kun la oriento per
VOC (la Nederlanda Orient-Hindia Kompanio) kaj kun la okcidento per VWC (Okcident-Hindia
Kompanio), alportis novajn plantojn kaj bestojn, kies utilo por medicino kaj komerco ankoraŭ ne estis
tute klara. La amsterdama urbestraro fondis la “medicinan ĝardenon” en 1638 cele al kapabligo de
kuracistoj kaj farmaciistoj. Tiutempe kuracistoj uzis precipe plantekstraktojn por kuraci malsanojn.
Inter la kolektitaj plantoj estis kafoplanto, kiu poste servis kiel la prapatro de la tuta kafokultivado en
Centra kaj Suda Ameriko.
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Fama biologo el tiu tempo estis Jan Swammerdam, kiu ne nur okupiĝis pri abeloj kaj la mekanismo de
spirado en la homa korpo, sed ankaŭ per mikroskopo malkovris la ruĝajn sangoĉelojn. Li supozis ke la
spermoĉeloj enhavas hometojn en eta formato.
RADIKALAJ FILOZOFOJ
Devenante el la juda komunumo de Amsterdamo Baruch de Spinoza estas konata filozofo. Liaj ideoj
pri la naturo estis sufiĉe herezaj. Li nome supozis ke ĉio en la naturo povas esti logike klarigata, tiel ke
oni povas dubi pri fenomenoj kiel mirakloj, anĝeloj kaj infero, satano kaj Dio. Tio kaŭzis konflikton
kun la ortodoksaj judoj en Amsterdamo, tiel ke li devis fuĝi al Hago kaj poste al Rijnsburg (urbeto
apud Lejdeno). La filozofiaĵoj de Spinoza estis publikigitaj, sed kritikataj. Liaj ideoj pri religia libereco,
homaj rajtoj kaj toleremo estis konsiderataj radikalaj kaj minaco por la religia kaj politika ordoj.
Cetere Spinoza perlaboris sian monon kiel lensoŝlifisto.
Unu el la adeptoj de Spinoza, Adriaan Koerbagh, estis ankoraŭ pli radikala liberpensulo. Pro lia libro
Bloemhof (florkorto) kaj pro liaj kritikoj al regantoj, la urbestraro amsterdama decidis persekuti lin kaj
oni kondamnis lin al 10-jara malliberigo. Li mortis post unu jaro en 1669 en Rasphuis (Raspejo).
Aliaj liberpensuloj en tiu tempo, kiuj diris ke anĝeloj kaj satanoj estas imagaĵoj, estis nur
ekskomunikitaj (do forigitaj el la eklezio), sed ne malliberigitaj.
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LA 18A JARCENTO: KOLERAJ CIVITANOJ KAJ RIGIDAJ AŬTORITATULOJ
En 1702 Vilhelmo la tria, reganto nederlanda (stadhouder) kaj reĝo de Anglio, mortis pro falo de sur
sia ĉevalo. Li ne havis infanojn. Tio estis la komenco de dua periodo sen regnestro en la Nederlandoj.
En Amsterdamo la riĉaj komercistoj ankoraŭ dominis la scenejon, sed pli kaj pli la aliaj civitanoj
postulis reformon de la regado en la urbo.
La elito fuĝis el la urbo dum la somero. Tion kaŭzis la fetoro de la kanaloj, en kiujn oni ĵetis ĉion ajn.
Ne ekzistis kloaka sistemo. La riĉaj familioj havis bienojn apud la riveroj Vecht (Veĥt) kaj Amstel kaj en
la regiono okcidente de Harlemo. Iuj riĉuloj aĉetis nobelan titolon aŭ aldonis fikciajn nomojn al sia
genealogia arbo por imponi.
En tiu tempo fraŭdo pri biloj okazis grandskale, tiel ke kelkaj loĝantoj de Amsterdamo perdis sian
kapitalon pro borsa kolapso de la Suda Maro-Kompanio. Jam en la tridekaj jaroj de la deksepa
jarcento oni en Nederlando konatiĝis kun aĝioto pri tulipokomerco.
En Amsterdamo la komerco kaj ŝipkonstrua industrio floris, same la bankaj entreprenoj. La kompanio
Hope & Co fariĝis unu el la plej gravaj bankoj en Eŭropo, sed ankaŭ komercis pri varoj.

Vilhelmo la kvara
(Vikipedio)

STRATRIBELOJ
En la daŭro de la 18a jarcento, la amsterdama ekonomio
ne plu floris kiel antaŭe kaj la civitanoj kulpigis la
regantojn. Kiam en 1747 la francoj okupis la sudajn
Nederlandojn sen multe da rezisto, civitanoj deziris ke la
princo de Oranĝo transprenu la povon. Oni trovis nevon
de Vilhelmo la tria, kiu estis reganto de Frislando kaj
Groningeno, preta akcepti la regpovon. En 1747 oni
oficiale nomumis lin reganto (stadhouder) de la tuta
respubliko. Tiuj kiuj ne konsentis, estis ĵetitaj en la
kanalojn aŭ oni tranĉis ilian vizaĝon.
Sed la civitana movado, gvidata de Daniël Raab, postulis
pli, ekz.e la restaŭron de la pozicio de la gildoj, libera
aĉetebleco de malaltrangaj publikaj oficoj k.s. En 1748
okazis granda stratribelo kontraŭ la urbestraro de
Amsterdamo. Post la pendumo de du ribelŝteluloj ekestis
granda tumulto, kiun la gvardio ne povis subpremi. Estis
66 mortintoj, multaj homoj vunditaj kaj 140 ne plu
troveblaj. Kiam Vilhelmo la kvara venis al Amsterdamo, li
promesis diversajn ŝanĝojn, sed finfine malmulte
ŝanĝiĝis. La popola ribelo sufokiĝis.

PATRIOTOJ
En la dua parto de la 18a jarcento la ekonomia situacio de la nederlanda respubliko malboniĝis. La
loĝantaro eĉ malkreskis, multaj amsterdamanoj havis malmultan monon por elspezi. Civitanoj
kontraŭis la regantojn kaj inverse. Ekestis civitana movado, kiu sin nomis “patriota” kaj kiu postulis la
restaŭron de la civitanaj rajtoj kaj la forigon de la reganta princo Vilhelmo la kvara. Tiuj civitanoj havis
kontaktojn kun la franca reĝo. Aliflanke staris la Oranĝistoj, kiuj restis lojalaj al la regnestro kaj volis
restaŭri la politikajn ligojn kun Anglio, kvankam en la jaroj 1780-1784 la nederlanda respubliko suferis
malvenkon kontraŭ la angloj en batalo sur la Norda Maro.
Patriotoj en Amsterdamo establis ‘ekzercajn societojn’ (kvazaŭ milicon) kiuj povus defendi la landon
okaze de eksterlanda invado. En 1787 la patriotoj forigis oficialulojn el la urbestraro kaj anstataŭigis
ilin per siaj subtenantoj. Ili ekhavis la plimulton kaj elekta kolegio de civitanoj rajtis elekti la novan
urbestraron. En Amsterdamo ekestis civila milito inter Patriotoj kaj Oranĝistoj. La regnestro Vilhelmo
la kvara ricevis militistan helpon de sia bofrato, la reĝo Frederiko Vilhelmo la dua de Prusio. Tiu sieĝis
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Amsterdamon kun siaj trupoj kaj la Patriotoj devis kapitulaci. Multaj Patriotoj elmigris kaj tiuj kiuj
restis, daŭrigis siajn diskutojn kaj kunvenojn en kafejoj. Ilin interesis plej la Franca Revolucio de 1789.
La nederlanda respubliko estis tute dependa de eksterlandaj potencoj (Anglio kaj Prusio). Kiam la
franca armeo invadis la sudajn Nederlandojn kaj venkis la aŭstrajn trupojn, la Patriotoj en
Amsterdamo komencis kolekti armilojn. La urbestraro arestis Patriotojn kaj malpermesis iliajn
kunvenojn.
En la komenco de 1795 la franca invado progresis norden, la regnestro Vilhelmo la kvina fuĝis Brition,
kaj ekzilita Patrioto, Kraijenhof (scienculo), sukcesis sen multe da perforto transpreni la potencon en
Amsterdamo. La amsterdama urbestraro estis forigita kaj anstataŭita de 21 civitanoj kiuj konsideris
sin mem provizoraj reprezentantoj de la amsterdama popolo. Komenciĝis la periodo de la Batava
Respubliko kaj franca regado.
FELIX MERITIS
La societo de meritoj, latine Felix Meritis, estis fondita en 1777 por stimuli arton kaj sciencon. La
societo havas sian sidejon en Keizersgracht 324. Estis kvin sekcioj: muziko, natursciencoj, komerco,
literaturo kaj desgnado. Sub la kupoltegmento estis observejo de la ĉielo. La halo havis reputacion
esti unu el la plej bonaj muzikejoj de la lando. Ĉiusemajne tie ludis la unua simfonia orkestro
nederlanda.
Felix Meritis estis konata kiel elitema societo, sed la librokluboj kiujn oni fondis en 1793, estis malpli
elitemaj. Ili celis eduki la ordinaran civitanon kaj konatigi rin kun revolucia literaturo. La librokluboj
donis ankaŭ esprimeblon al Patriotoj kiuj malŝatis la regadon de la Oranĝa princo.

De Waag – La Pesejo, kie en mezepokaj tempoj ŝipoj alportis
varojn por la urbaj loĝantoj kaj kie oni pesis la varojn
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LA BATAVA RESPUBLIKO KAJ LA FRANCA REGADO
Delegitoj de diversaj regionoj en Nederlando kunvenis en Hago kaj en marto 1796. La unuaj
demokrate elektitaj reprezentantoj ekdebatis pri nova konstitucio. Kiel atingaĵojn de la nova
respubliko oni povas konsideri:
. la disiĝon de religio kaj ŝtato
. la egalrajtigon de diversaj gentoj en la socio.
Judoj ekz.e ekhavis la samajn rajtojn kiel aliaj civitanoj. Tio estis la rezulto de agado fare de Juda
Patriota Klubo en Amsterdamo. Judoj konsistigis pli ol 10 elcentojn de la amsterdama loĝantaro. Sed
la egalrajtigo kaj disigo de religio kaj ŝtato signifis ankaŭ malpli da povo por iuj en la komunumo kiuj
fondis novan judan grupon.
Plurfoje la popolo amsterdama postulis ke la nova estraro punu kaj forigu la subtenantojn de la
antaŭa reĝimo. Okazis ribeloj kaj fine, en 1796, franca garnizono en Amsterdamo reestablis ordon. La
oranĝkoloro kaj la kantado de oranĝemaj kantoj estis malpermesitaj.
En 1798 oni proklamis la Konstitucion de la
Batava Respubliko. Tio signifis: unueca ŝtato,
nacia jura sistemo, nacia ŝuldo. Amsterdamo
subiĝis al la centra aŭtoritato. La novaj
urbestraranoj estis ne plu reprezentantoj de
la loĝantoj, sed servis la interesojn de la
centra ŝtato. Oficistoj de la malnova reĝimo
estis maldungitaj.

Blazono de la Batava
Respubliko (Vikipedio)
REGADO DE LA FRANCOJ
Pro la franca malpermeso komerci kun Anglio, amasa
senlaboreco ekestis en Amsterdamo. En 1799 18% de
la loĝantaro dependis de karitato por vivteni sin.
Religiaj organizaĵoj rifuzis al la ŝtato transpreni la
regadon pri la fondusoj por malriĉuloj.
En postaj jaroj, Napoleono reinstalis la malnovan
socian eliton en la urbestraro. Ĉio ŝajne revenis al la
antaŭrevolucia situacio.
En 1806 Napoleono ŝanĝis la Batavan Respublikon en
regnon kun reĝo. La reĝo fariĝis Louis Napoleon, frato
de la diktatoro. Fakte li estis la unua reĝo de
Nederlando. Li nomumis la urbestraron kaj vere
interesiĝis pri la lando kaj ĝiaj loĝantoj. La urbodomo
sur Dam-placo estis lia rezidejo, sed pli ofte li estis en
sia palaco en Harlemo (Weltevreden) kun ĝiaj belaj
ĝardenoj kaj arbaro. Louis Napoleon enkondukis la t.n.
Kontinentan Sistemon, kiu fakte malpermesis
komercon kaj ŝiptrafikon kun Anglio. Ankaŭ Patriotoj
kontraŭis tiun ĉi malpermeson kaj protestis. Krome
estis protestoj kontraŭ la planoj fari militistojn por
Napoleono el la milico.
Napoleono malkontentis pri la agado de sia frato kaj
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en 1810 invadis Nederlandon kaj aneksis ĝin. Lia frato Louis fuĝis al Vieno. Francaj deputitoj regis la
urbon Amsterdamo kaj fakte instalis diktaturon kun sekreta polico kaj cenzuro. La francaj regantoj
volis devigan militservon por ĉiuj, sed la popolo ekribelis kaj sabotis la ŝipojn kiuj devus forporti la
militservontojn. La franca regantaro rezignis pri la deviga militservo, sed instalis militan reĝimon,
dum kiu amsterdamanoj ne rajtis kunveni kaj okazis ekzekutoj de kontraŭuloj.
Jan Frederik Helmers (1767-1813) estis la plej konata
viktimo de la franca cenzuro. Li estis amsterdama poeto
kaj verkis libron “La holanda nacio”, kun laŭdo al sia
patrio. Jam pluraj partoj el tiu libro estis forigitaj cenzure,
sed la francaj aŭtoritatuloj konsideris la publikigon kaŝa
kritiko. Kiam la polico volis aresti lin, li mortis jam antaŭe.
En la okcidenta parto de Amsterdamo estas stratoj kun
lia nomo.

Jan Frederik Helmers
(Vikipedio)
La ekonomia situacio de Amsterdamo malboniĝis ĉiam
pli, tiel ke en 1813 triono de la urbo dependis de karitato.
Parto de la loĝantaro fuĝis el la urbo, tiel ke en 1815
restis nur 180.000 loĝantoj kompare kun 221.000 en
1795.
En 1813, post la malvenko de Napoleono en la batalo de Lepsiko, la laboristoj en la ŝipkonstruejoj
komencis ribelon. Oni sturmatakis malliberejojn kaj urbajn oficejojn. Oni establis provizoran urban
registaron. Willem Frederik, la princo de Oranĝo, alvenis la 30an de novembro 1813 en Scheveningen
(Hago) kaj du tagojn poste li iris al Amsterdamo kaj faris triumfan rondiron tra la urbo kaj akceptis
esti la reĝo de Nederlando.
En 1814, grupo de pli ol 500 gravaj civitanoj kunvenis en la Nova Preĝejo kaj akceptis novan
konstitucion. Laŭ tiu konstitucio, la reĝo devis ĵuri je la konstitucio en Amsterdamo, la ĉefurbo. Ekde
tiam, gravaj reĝaj vizitoj sekvis la saman protokolon: alveno ĉe la Harlema Pordego, veturo tra la
urbo, balkona sceno en la reĝa palaco sur Dam (la antaŭa urbodomo), donaco al la malriĉuloj, vizito
al loka karitato, vespero en la teatro kaj fine oficiala balo.

La Harlema Pordego, fotiita
de la okcidenta flanko
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REVIGLIĜO EN LA 19A JARCENTO
AMSTERDAMO: ĈU ĈEFURBO DE NEDERLANDO?
La sidejo de la registaro de la reĝlando nederlanda post 1815 alternis inter Hago kaj Bruselo. Post la
sendependiĝo de Belgio en 1839, Amsterdamo perdis sian statuson de ĉefurbo. Sed novaj reĝ(in)oj
estu inaŭgurataj en Amsterdamo. Per la konstitucio de 1983 Amsterdamo denove oficiale fariĝis la
ĉefurbo de Nederlando.
Pro la franca okupado Amsterdamo perdis sian pozicion en komerco, sed ankoraŭ havis pozicion en la
financa mondo. La urbo ne plu povis dikti la nacian politikon kaj la ŝuldoj de la urbo pezis. Pro
sablodeponiĝo la haveno de Amsterdamo fariĝis malpli bone alirebla. Pro instigo de la nova reĝo,
Vilhelmo la Unua, oni komencis fosi kanalon tra Nord-Holando al la urbo Den Helder, kie la ŝipoj povis
eniri la Nordan Maron. Sed pro impostaj pagoj, multaj velŝipestroj tamen prefere iris per la Suda
Maro anstataŭ per la kanalo.
En 1831, la Nederlanda Komerca Kompanio ekhavis sian sidejon en Amsterdamo. Ĉi tiu kompanio
havis monopolon pri la transportado kaj distribuado de varoj el la nederlandaj kolonioj, precipe el
Indonezio. La indoneziaj kamparanoj estis devigataj doni parton de sia rikolto al la koloniaj
aŭtoritatuloj. La amsterdamaj fabrikoj pri sukero kaj rizo profitis tion.
La vaporepoko komenciĝis kaj pluraj fabrikoj ekuzis vapormaŝinojn. En 1839 la unua fervoja linio inter
Amsterdamo kaj Harlemo estis inaŭgurita.
LA DUA “ORA EPOKO” (1848-1890)
Post la konstitucia reformo de Thorbecke (1848), la riĉaj amsterdamanoj rajtis elekti sian urbestraron.
Ne nur kalvinanoj, sed ankaŭ luteranoj, menonitoj kaj judoj fariĝis membroj de la urba konsilio.
Sed la vivkondiĉoj por la plejparto de la loĝantoj restis malbonaj. En 1860, ĉ. 30% de la loĝantoj
dependis de karitataj donacoj. Multaj homoj vivis en troloĝataj, mallumaj kaj humidaj loĝejoj kaj
vendejoj. La kvalito de la trinkakvo estis malbona. Tial, Van Lennep ekhavis la ideon aranĝi
transporton de akvo el la dunoj kaj eks-inĝeniero Vaillant ekhavis la ideon uzi vapormaŝinon por
pumpi la akvon al Amsterdamo. Amsterdamo tiel fariĝis la unua urbo nederlanda kiu ekhavis freŝan
kurantan akvon el la krano. En 1870, 10.000 domoj kaj entreprenoj havis konekton kun la urba
akvoprovizado. Ĥolero estis en la periodo 1832-1866 konata plago kaj, kvankam en tiu tempo oni
ankoraŭ ne sciis la ekzaktan kaŭzon de la malsano, pro la freŝa trinkakvo la malsano forte reduktiĝis.
Ĉar Amsterdamo post la fosado de la Nord-Holanda Kanalo tamen bezonis pli rektan aliron al la
Norda Maro, inter 1865 kaj 1876 oni fosis la Nord-Maran Kanalon. Pro la infrastrukturaj renovigoj la
industria sektoro ekkreskis, i.a. la sukerrafinado, la diamantfacetado, la grafika industrio kaj la
vestaĵproduktado. Komercaj bankoj establis financan centron de Nederlando en Amsterdamo.
Ĉar la nombro da loĝantoj kreskis kun la ekonomia kresko, la urbestraro ekpensis pri konstruado sur
terenoj eksteraj al la tiama urbo. Unue tiujn planojn malhelpis la manko de mono por kompensi la
terposedantojn, sed poste oni tamen ekkonstruis novajn kvartalojn kiel Staatsliedenbuurt,
Spaarndammerbuurt, Dapperbuurt, de Pijp k.s. Sed la loĝejoj estis malbonkvalitaj kaj en la stratoj
mankis spaco kaj verdaĵoj.
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Samuel Sarphati, juda kuracisto, multe faris por plibonigi
la vivon en la urbo. Li fondis komercan kaj industrian
lernejon, purigan servon, kaj Nacian Hipotekan Bankon.
La plej konata iniciato lia estis la Palaco por Popola
Industrio, kiu bedaŭrinde en la jaro 1929 forbrulis.
Ankaŭ aliaj bonstataj civitanoj kiel Christiaan Pieter van
Eeghen kontribuis al la plibonigo de la vivo en la urbo,
subtenante la konstruadon de granda parko por
promenado kaj rajdado, kiu poste ekhavis la nomon de
Vondelpark (aldonaĵo 1).
Alia rezulto de privata iniciato estas la zoologia ĝardeno,
Natura Artis Magistra, konata kiel ‘Artis’. Novaj teatroj
kaj koncertejoj transformis la urbon en kulturcentron.
Ekestis la Urba Teatro kaj la Granda Teatro. En 1888
malfermiĝis la Koncertejo, kiun iniciatis grupo da
borsokomercistoj (aldonaĵo 2). En la koncertejo ĉiu povis
aŭskulti muzikon, sen esti membro de iu societo kaj
paginte moderajn prezojn por eniri la koncertejon.
Samuel Sarphati (Vikipedio)
Ankaŭ Rijksmuseum, la Ŝtata Muzeo, datiĝas de
tiu periodo.
En antaŭaj tempoj, la artkolekto troviĝis en
Trippenhuis, sed tiu fariĝis tro malgranda. Tial
la urbestraro petis la arĥitekton Pierre Cuypers
projekti novan muzeon.
Li faris tion en sia stilo, memoriganta pri la
mezepoka gotika stilo. En 1885, kiam oni
malfermis la muzeon, la reĝo, Vilhelmo la tria,
rifuzis oficiale malfermi „tiun monaĥejon“. Li ne
ŝatis la stilon de Cuypers.
Van Eeghen estis ankaŭ unu el la iniciatintoj de
kolekto de moderna arto. Post kiam la
urbestraro ricevis legacon de s.rino Adriana de
Bruyn por konstrui muzeon por moderna arto,
la urbestraro petis la arĥitekton Weissman en
1895 projekti konstruaĵon tiucele. Tiel estiĝis
Stedelijk Museum, la Urba Muzeo, en Van
Baerlestraat.
Kio mankis al la kultura vivo en Amsterdamo
tiutempe, estis propra universitato. Oni
klopodis persvadi la registaron en Hago kaj en 1876 la antaŭa Atheneum Illustre oficiale fariĝis
universitato. La urbo investis multe en la varbado de profesoroj kaj konstruigis laboratoriojn kaj
“Akademian hospitalon”. Ortodoksaj kalvinanoj sub gvido de Abraham Kuijper fondis sian propran
universitaton en 1880, la t.n. Liberan Universitaton, ankaŭ en Amsterdamo. Nuntempe la du
universitatoj estas kunligitaj.
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La urba muzeo (Stedelijk museum) estas muzeo pri moderna arto
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MALRIĈECO KAJ SOCIALISMO
En la fino de la deknaŭa jarcento estis granda diferenco inter la riĉaj kvartaloj kaj la malriĉaj. Malriĉa
kvartalo estis ekz.e De Jordaan. Mankis bonaj higienaj kondiĉoj, mankis pura trinkakvo kaj mankis
ofte ankaŭ nutraĵo. Infanoj subnutrataj, malaltaj salajroj kaj multaj senlaboruloj: jen la alia flanko de
la urbo en la fino de la deknaŭa jarcento. Kelkfoje okazis erupcio de malkontento, ekz.e kiam la
urbestraro malpermesis kermeson aŭ kiam ĝi, en 1886, malpermesis tradician ‘angiltiradon” en la
kanalo en la Jordaan-kvartalo. Militistoj batalis kontraŭ lokaj loĝantoj. 26 personoj mortis kaj 36
personoj grave vundiĝis.En la sama tempo ekkreskis la socialista movado.
Ferdinand Domela
Nieuwenhuis, eksa luterana
pastoro, fariĝis la karisma
gvidanto de la SocialDemokrata Ligo (SociaalDemocratische Bond). Pli kaj
pli da laboristoj aliĝis kaj
Domela Nieuwenhuis estis
malliberigita pro “perfido”. En
1887 okazis stratribeloj inter
socialistoj kaj oranĝistoj kiuj
senkondiĉe subtenis la reĝan
familion kaj ne ŝatis la satiron
pri Vilhelmo la tria, kiun
publikigis kelkaj librovendejoj.
Ferdinand Domela Nieuwen- Ties fenestroj estis frakasitaj
huis kaj la memorstatuo
de oranĝistoj.

Iom post iom ŝanĝiĝis la konsisto de la urba konsilantaro. Elektiĝis radikaluloj kiuj ne estis tiom
revoluciemaj kiom la socialistoj, sed volis iom post iom plibonigi la situacion de la malriĉuloj. La
konsilantaro ne plu konsistis el membroj de la urba elito, sed el urbanoj kiuj ne estis aparte riĉaj kaj
tial oni decidis ke ili ricevu monon por sia partopreno en la kunvenoj de la konsilantaro.

Sub gvido de la skabeno Wim Treub, la urbo transprenis
servojn kiuj ĝis tiam estis en privataj manoj. Ekz.e la
trinkakva kompanio fariĝis publika entrepreno kiu liveris la
trinkakvon por la tuta komunumo.
Unu el la aferoj kiuj memorigas pri la politiko de Treub,
estas la konstruaĵo por la Borso, kiun projektis la konata
arĥitekto Hendrik Berlage (1856-1934). Lin inspiris
romaneska kaj renesanca stiloj. Mallonge post la inaŭguro,
la konstruaĵo montriĝis tro malgranda por la bila komerco.
Alia arĥitekto, Jos Cuypers, projektis la konstruaĵon de
Beursplein 5. Nuntempe, la komercaj aktivaĵoj ne plu
okazas en tiuj konstruaĵoj, sed oni uzas ilin por kulturaj kaj
sociaj eventoj: koncertoj, kongresoj, kulturfoiroj.
Willem Treub (Vikipedio)
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LA BORSO DE BERLAGE
EKONOMIA KRESKO KAJ ANEKSADO
Inter 1879 kaj 1903 la loĝantaro kreskis ĝis pli ol 540.000 homoj, ankaŭ pro aneksado de najbaraj
komunumoj. La amsterdama ekonomio kreskis, la turismo kaj ŝipfara industrio disvolviĝis. Pluraj
novaj industrioj establiĝis en Amsterdamo, kiel la Heineken-Bierfarejo, la aŭtofabriko de Spijker, kaj
pluraj firmaoj kiuj havis vestaĵbutikojn. Ankaŭ bankoj malfermis sidejojn en Amsterdamo.

Samtempe la infrastrukturo de la urbo estis plibonigita. Oni plenigis
plurajn kanalojn (i.a. Rokin) kaj konstruis novajn alirvojojn al la centro
de la urbo. La subĉielaj vendejoj estis koncentritaj en kelkaj lokoj,
ekz.e Albert Cuyp-strato, Dapper-strato, Ten Cate-strato k.s. Bicikloj
dominis la urban bildon en tiu tempo.
BICIKLA URBO
En 1932 la ĉeĥa verkisto Karlo Ĉapek (foto el Vikipedio) notis mirigite:
“mi neniam vidis tiom da bicikloj kiom en Amsterdamo; estas apenaŭ
izolitaj bicikloj, sed plejofte estas kvazaŭ kolonioj de bicikloj. Ili
aspektas kiel svarmantaj bakterioj“.
Karel Čapek (Vikipedio)
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Kiam la filino de Reĝo Vilhelmo la tria, Vilhelmina, fariĝis 18-jara, ŝi estis oficiale instalita kiel reĝino
en la nova preĝejo en Amsterdamo. La loĝantoj de Willems-strato en la Jordaan-kvartalo organizis
nacian donacon por la nova reĝino: la oran kaleŝon. Kun helpo de riĉuloj alilokaj oni financis la aferon
kaj la Spijker fabriko produktis ĝin. Nuntempe ĝi estas en la amsterdama muzeo. En antaŭaj tempo, la
reĝa familio uzis ĝin por iri al la malfermo de la parlamento en septembro en Hago. Sed scenoj pri
humilaj servantoj el kolonioj nuntempe ne plu estas aprezataj.
En la komenco de la 20a jarcento la socialista movado kreskis kaj fondiĝis la Social-Demokrata
Laborista Partio, kies gvidantoj estis malpli revoluciemaj ol Domela Nieuwenhuis.

Henri Polak
(Vikipedio)

Henri Polak, gvidanto de la diamantlaborista
sindikato, estis malpli ambicia, postulante pli
bonajn salajrojn kaj laborkondiĉojn. En 1903
okazis tutlanda striko, sed la registaro
sukcesis en tio ke la trajnoj plu veturu. La
parlamento malpermesis strikojn poste kaj
ekestis kverelo inter la revoluciemaj kaj
moderaj socialistoj. Fondiĝis la Nederlanda
Federacio de Sindikatoj (NVV).
En tiu tempo grandan rolon en la plibonigo
de la loĝaj kondiĉoj por la loĝantaro ludis la
loĝigaj korporacioj, kiuj zorgis pri tio ke oni
konstruu tutajn kvartalojn kun domoj kies
luprezo estis pagebla por ordinaraj homoj. La
urbo subvenciis. Diversaj religiaj aŭ
laboristprofesiaj grupoj fondis korporaciojn
por disponigi loĝejojn, kiujn la homoj povis
pagi.

LA TERPOMA RIBELO DE 1917
Dum la Unua Mondmilito ankaŭ Amsterdamo devis okupi sin pri la sorto de belgaj rifuĝintoj (entute
30.000). La ĵuselektita skabeno Wibaut, socialdemokrato, organizis aĉetadon de terpomoj kaj
enskatoligitaj legomoj por zorgi pri daŭra fluo de nutraĵoj, kontraŭ la uzurpado. Sed legomvendistoj
kontraŭis tion kaj ekestis en 1917 manko de terpomoj en la urbo. La prezo de terpomoj altiĝis ĉielen,
dum daŭre okazis eksporto de terpomoj. Revoluciaj socialistoj sub gvido de David Wijnkoop ekribelis.
La loĝantoj de Amsterdamo volis havi siajn terpomojn. Poste, 3500 soldatoj estis senditaj al
Amsterdamo. Dum stratribeloj 10 personoj mortis kaj 113 vundiĝis.
En 1918 la gvidanto de la Social-Demokrata Laborista Partio, Troelstra, opiniis ke la tempo por
revolucia ŝanĝo alvenis (pro la revolucio en Ruslando). Dum kunveno en la diamantborso la
subtenantoj de Wijnkoop decidis ke ili konvinku la soldatojn en la urbo ke ili aliĝu al la revolucio. Sed
la soldatoj rifuzis kaj 6 personoj estis mortpafitaj.
PALACOJ POR LA LABORISTA KLASO
La arĥitektoj kiuj laboris por loĝigaj korporacioj, estis forte influitaj de la raciisma stilo de Berlage. Sed
ankaŭ komercaj konstruentreprenoj ekdungis ilin por konstrui pli multekostajn apartamentojn por la
mezklasuloj. Arĥitekto Michel de Klerk daŭre projektis la konstruadon de “palacoj por la laborista
klaso”. En la t.n. Spaarndammerplantsoen oni povas vidi la kreitajn domojn, kiuj troviĝas en dinamika
ĉirkaŭaĵo kun elvokivaj fasadoj. Li volis ke laboristoj sin sentu reĝoj. Nuntempe la amsterdama Art
Deco-stilo (artdekoracia stilo) estas ĉie konata kiel la Amsterdama Skolo.
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SOCIALDEMOKRATA URBESTRARO
Post la unua mondmilito, dum kiu Nederlando restis
neŭtrala, la Social-Demokrata Laborista Partio (SDAP)
fariĝis la plej influa en la amsterdama komunuma estraro.
Wibaut kaj De Miranda estis famkonataj skabenoj en la
intermilita tempo. Inter 1922 kaj 1932 pli ol 60.000 loĝejoj
estis konstruitaj. La urbestraro ankaŭ provizis komunumajn
lavejojn kaj banejojn por la malriĉaj loĝantoj por plibonigi
la higienajn kondiĉojn.
Dum la ekonomia krizo en la tridekaj jaroj, la senlaboreco
kulminis en 1936. De Miranda ne sukcesis mem trovi sufiĉe
da mono por laborigi senlaborulojn, sed li sukcese utiligis la
programon de la nacia registaro por havigi laboron al
senlaboruloj. Li konstruigis grandan arbaron (Amsterdamse
Bos) kaj remkonkursejon en la sudo de la urbo. La projekto
pretiĝis fakte poste, en 1964; la arbaro estas trioble pli
granda ol la Novjorka Central Park.
Mallonge antaŭ la komenco de la Dua Mondmilito la
Wibaut
ĵurnalo De Telegraaf iniciatis antisemitan misfamigan
(Vikipedio)
kampanjon kontraŭ De Miranda, akuzante lin pri korupto.
El speciala esploro rezultis ke De Miranda estis proklamita
senkulpa. De Miranda mem verkis pamfleton, titolitan Pro Domo, kiun li ne povis publikigi, ĉar
intertempe la Nazioj invadis Nederlandon. La Nazioj malliberigis De Miranda kaj transportis lin al la
koncentrejo Amersfoort, kie li, pro la laborego kaj mistraktado, mortis en 1942.
La urbestro De Vlugt, kvankam membro de la kalvinisma partio, subtenis la socialistajn skabenojn en
ilia strebado al plibonigo de la loĝaj kondiĉoj por la laboristaro.
En 1932, la unua nubskrapulo de Nederlando estis konstruita ĉe Victorieplein (Venkoplaco) en
Amsterdamo.
SPORTO EN LA ĈEFURBO
En 1911 11.000 amsterdamanoj estis membro de sportklubo. En 1930, nur la amsterdamaj
futbalkluboj jam nombris 13.000 membrojn. Post kiam Amsterdamo elektiĝis por organizi la
Olimpiajn Ludojn en 1928, la urbestraro petis la arĥitekton Jan Wils konstrui novan stadionon por
34.000 homoj (Olympisch Stadion). La Olimpiaj Ludoj de 1928 fariĝis kaj sporta kaj financa sukcesoj
por la urbo.
Ajax, la plej fama futbalklubo amsterdama, fondita en 1900, dum longa tempo havis sian stadionon
(De Meer) en Watergraafsmeer, en la orienta parto de la urbo. Sed en 1996 la klubo transloĝiĝis al
nova stadiono, Arena, novkonstruita en la sudorienta parto de Amsterdamo.
ŜPARO KAJ RIBELO
Pro la monda ekonomia krizo kiu komenciĝis per la borsa kolapso en 1929, senlaboriĝis multaj homoj.
Ankaŭ en Amsterdamo 10 procentoj de la laboristoj senlaboriĝis. La registaro postulis ŝparojn kaj la
urbestraro kontraŭvole devis redukti la salajrojn de oficistoj. La urbestro daŭre okupiĝis pri publikaj
protestoj, ribeletoj kaj ribeloj. Post kiam la urbestraro anoncis ke ĝi devas redukti la socialajn
elspezojn por senlaboruloj, ribelo ekflamis en De Jordaan, popola kvartalo, kaj soldatoj mortpafis 5
loĝantojn. Post tio, la nacia registaro instigis la urbestraron pli firme kontraŭi kion ĝi konsideris
„komunistoj“. La amsterdama urbestraro poste malpermesis ĉiajn manifestaciojn kaj grupiĝojn sur
Dam-placo, ĉu de maldekstraj, ĉu de dekstraj organizoj.
RIFUĜINTOJ
Multaj germanoj kontraŭnaziaj fuĝis al Amsterdamo post 1933 kaj ekestis eĉ speciala libroeldonejo
por ekzila literaturo. Post la Kristallnacht en novembro 1938, multaj judoj fuĝis al Amsterdamo. La
24

nederlanda registaro formale decidis fermi la landlimon al pli da rifuĝantoj. En 1939, 4500 rifuĝintoj
el Germanio loĝis en Amsterdamo. Unu jaron poste, ili ne plu estis sekuraj en la nederlanda ĉefurbo
pro la invado de la Nazioj.

La enirejo de la antaŭa oficejo de la diamantlaborista sindikato
en la Henri Polak-strato
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AMSTERDAMO OKUPITA DE NAZIOJ (1940-1945)
La Nazioj okupis Nederlandon en majo 1940. La nederlanda registaro kaj la reĝa familio fuĝis al Britio.
La nazioj lasis la regadon al kunlaborantaj nederlandaj aŭtoritatuloj. La plej alta posteno estis tiu de
Regna Komisaro kaj tiun okupis en 1941 Seyss-Inquart. La amsterdama urbestro De Vlugt daŭrigis
sian oficon kaj lia tasko estis konservi pacon kaj ordon en la urbo. Membroj de la ekstreme dekstra
Naci-Socialista Movado (NSB) (en Amsterdamo 10.000), profitis sian privilegian pozicion por ekhavi
postenon aŭ aldonajn nutraĵporciojn. NSB havis milicon, WA, kiu de januaro 1941 pli kaj pli agreseme
agadis kontraŭ judaj amsterdamanoj. Post kiam iu membro de NSB estis mortigita ĉe incidento, la
loka reprezentanto de Seyss-Inquart ordonis ke la juda kvartalo estu izolita kiel geto. Li instalis la t.n.
judan konsilantaron kiu devis asisti en la plenumado de la naziaj ordonoj.
FEBRUARA STRIKO
En la 19a de februaro 1941, germana polico atakis glaciaĵbutikon Koko en Van Woustraat. La
posedantoj, judoj, kiuj fuĝis el Germanio, defendis sin kontraŭ la atako kaj ŝprucigis amoniakon en la
vizaĝon de unu el la atakantoj. La polico sturmatakis la butikon. La posedantoj sukcesis eskapi, sed
poste estis arestitaj kaj murditaj. La germana polico arestis reprezalie centojn da junaj viroj, kiujn oni
poste deportis al germana malliberula tendaro. La amsterdamaj loĝantoj furioziĝis kaj je la 25a de
februaro la komunistoj blokis ĉiun trafikon en la urbo. Kompanioj aliĝis al la striko, kiun la germanoj
unu tagon poste brutale ĉesigis. Germanaj gvatistoj staris sur ĉiuj stratanguloj, armitaj per
maŝinpafiloj. La germanoj eksigis la urbestron, la polickomisaron kaj 75 oficistojn kaj anstataŭigis ilin
per simpatiantoj de la Tria Regno. La amsterdamanoj ne plu rajtis iri surstraten dum difinitaj horoj
vespere.

La Dokisto: Simbolo de rezisto kontraŭ la Nazia teroro, la deportado de judoj
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Post la februara striko la nazioj organizis la deportadon de judoj el la urbo. Multe helpis ilin la civitana
registro de la urbo kaj la nederlanda polico kaj denuncantoj. La nazioj arigis la judojn ĉe Hollandsche
Schouwburg (holanda teatro) kaj de tie deportis ilin, unue al Westerbork, tendaro en la norda
provinco Drenthe, kaj poste al naziaj koncentrejoj en pluraj landoj.
En 1943 la germanaj aŭtoritatuloj komencis kontroli la identecon de homoj surstrate. Kaj ili ankaŭ
provis kapti tiujn judojn kiuj estis kaŝitaj de samlandanoj. Tiel, pro perfido, ili malkovris la kaŝejon de
Anne Frank kaj ŝiaj familianoj. Anne Frank kaj ŝiaj familianoj havis sian kaŝejon en sekreta alkonstruita
ejo malantaŭ la oficejo de la patro en Prinsengracht 263. Anne priskribis siajn travivaĵojn en taglibro,
kiu post la milito fariĝis mondfama kaj estas tradukita en multaj lingvoj, i.a. Esperanto. Ŝi kaj ŝiaj
familianoj estis deportitaj al Westerbork kaj poste al Aŭŝvic-Birkenaŭ. La Nazioj poste murdis ŝin en la
Bergen-Belsen-koncentrejo.
REZISTMOVADO
En la daŭro de 1941 aperis kaŝaj novaĵleteroj kaj ĵurnaloj. Unue mimeografe, poste presitaj. Ĵurnaloj
de la rezistmovado el tiu tempo estis: Vrij Nederland, Trouw, Het Parool kaj De Waarheid. Ĉar la nazia
kampanjo kontraŭ Sovet-Unio ne sukcesis kaj la germana armeo bezonis ĉiujn virojn disponeblajn, oni
devigis nederlandajn laboristojn labori en germanaj fabrikoj. La rezistomovado faris falsajn
identecpaperojn. Grupo gvidata de Gerrit van der Veen, skulptisto, fajrigis la urban oficejon por
demografia statistiko. Bedaŭrinde, plejparto de la judaj loĝantoj jam estis deportita. La nazioj kaptis
Van der Veen kaj mortpafis lin en la dunoj. Li kaj multaj aliaj rezistbatalintoj estas enterigitaj en la
honora tombejo en Overveen.
MALSATVINTRO
La aliancanoj invadis Normandion en junio 1944 kaj poste la nazia reĝimo fariĝis ankoraŭ pli severa.
Pro la severa vintro en la fino de 1944 kaj komenco de 1945 kutimaj servoj kiel nutraĵprovizado,
provizado de gaso kaj elektro, fariĝis neregulaj. Malsato regis en la urbo kaj 3900 loĝantoj mortis pro
malsato en tiu tempo.
Fine de aprilo 1945 okazis paraŝutigoj de nutraĵpakaĵoj, kiujn flugmaŝinoj direktis al antaŭe destinitaj
kampoj. Kiam en la 5a de majo, la kapitulaco de Hitlera Germanio okazis, multaj amsterdamanoj
kolektiĝis sur la Dam-placo. Sed, tie ankoraŭ estis germanaj soldatoj, kiuj ekpafis al la festantoj.
Multaj homoj mortis aŭ vundiĝis.
Post la milito NSB-membroj kaj simpatiantoj estis kaptitaj kaj metitaj en malliberejojn. Virinoj, kiuj
amoradis kun germanaj soldatoj, estis venĝe kaprazitaj.
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POSTMILITA (RE)KONSTRUADO
REKONSTRUADO
Amsterdamo post la milito komencis rekonstruadon. Rekonstruado de la haveno estis grava punkto
por la urbestraro. La socialistoj kaj komunistoj kune formis plimulton. En la ŝipkonstruejoj de NDSM
kaj ADM oni konstruis ŝipojn. Ĉar nova kanalo inter Rejno kaj Amsterdamo malfermiĝis en 1952, la
ŝipkomerco ekhavis novan impulson, kvankam Roterdamo tamen fariĝis la plej grava haveno por la
komerco kun Germanio. Post la jaro 1970 la ŝipfarejoj kaj la bierfarejoj, aŭtomobil-, nutraĵ- kaj
petroĥemiaj industrioj iom post iom malaperis el Amsterdamo. Samtempe kun la malkresko de la
havena komerco kreskis la komerco pere de la flughaveno Schiphol. En 1967 nova, granda halo kaj
kajo estis konstruitaj kaj oni konstruis fervojon kiu konektas la flughavenon kun la centra stacidomo
kaj kun aliaj urboj en la okcidento de Nederlando.
En la 50-aj jaroj oni konstruis novajn kvartalojn en la okcidento kaj sudo de Amsterdamo. La planoj
estis bazitaj sur la ideo ke oni disigu laboron kaj loĝadon. Tial malmultaj laborpostenoj aperis kiel
rezulto de tiu ĉi politiko. Iuj politikistoj kaj arĥitektoj prezentis planojn por larĝskala detruado de la
malnovaj kvartaloj kun konstruaĵoj el la 19a jarcento. Ili volis ankaŭ konstrui multajn oficejojn kaj
larĝajn aŭtovojojn tra la urbo (“Manhattan” ĉe Amstel-rivero). Feliĉe neniu el tiuj planoj realiĝis. La
Weesperstraat estas la nura konkreta indiko pri tiaj planoj: larĝa aŭtovojo, kiu tamen abrupte finiĝas
ĉe IJ (la akvo) kaj laŭlonge de tiu strato estas multaj oficejoj.
BIJLMERMEER, LA URBO DE L’ESTONTECO
En la sesdekaj jaroj oni komencis la konstruadon de tute nova kvartalo en la sudorienta parto de la
urbo, kie antaŭe estis poldero. La plano por la nova kvartalo estis pruntita de la fama arĥitekto Le
Corbusier: grandaj blokoj de etaĝdomoj, sed ne unuopaj domoj. Inter la etaĝdomoj grandaj parkoj
kaj butikoj kaj entreprenoj survoje de la metrostacio al la domo. La subtera fervojo transportu la
homojn rapide al la centro de la urbo. La plano montriĝis tro ambicia kaj povis esti realigata nur
parte. La subtera fervojo kaj la butikoj tro malfrue realiĝis. En la 70-aj kaj 80-aj jaroj en la kvartalo
ekloĝis multaj homoj el Surinamo kiu sendependiĝis en 1975.
Drogmisuzo, senlaboreco kaj krimeco estis gravaj problemoj en la okdekaj jaroj. Famkonata eldiro de
iu juĝisto en tiu tempo estis “ke la konstrumaniero elvokas krimecon”. Poste oni ŝanĝis la loĝigan
politikon kaj eĉ malkonstruis etaĝdomojn por anstataŭigi ilin per malaltaj domoj. En 1992 okazis
flugmaŝina katastrofo pro kiu mortis almenaŭ 43 personoj, kiuj troviĝis en la etaĝdomoj en
Bijlmermeer. Dum longa tempo oni ankoraŭ publikigis teoriojn pri la ekzakta enhavo de la Boeing
747-maŝino kiu kraŝis.
“LA KARULO KAJ LA PROVOKANTOJ”
La iom teda etoso de la 50-aj kaj 60-aj jaroj elvokis kontraŭstaron. Precipe de gejunuloj. Ili komencis
senperfortan kaj ludeman proteston kontraŭ la konsumsocio. Sin nomanta “kontraŭfuma magiisto”
Jasper Grootveld dancadis kun aliaj “provokantoj” ĉirkaŭ la statuo de “La Karulo”, kiun
cigaredfabrikisto donacis al la urbo. Dum la eventoj (Happenings) aliĝis aliaj junuloj kaj ili disdonis
pamfletojn. La urbaj aŭtoritatuloj ne sciis kiamaniere reagi al ĉi tiuj provokoj.
Kiam kronprincino Beatrix edziniĝis kun Claus von Amsberg en 1966, la provokantoj ĵetis fumbombojn
al la kaleŝo kaj la tuta mondo de tiam sciis ke ekzistas provokantoj en Amsterdamo. Multaj el ili estis
arestitaj.
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La Karulo (kun masko kontraŭ kronviruso)
Iom poste okazis tumulto en la urbo pro tio ke mortis konstrulaboristo dum manifestacio por pli
multa feriomono. Oni sieĝis la konstruaĵojn de la ĵurnalo De Telegraaf (kiu raportis ke la morto ne
havis iun rilaton kun la policagado) kaj fajrigis ŝargaŭton. La polico provis sufoki la ribelon kaj uzis
armilan perforton kaj larmigan gason.
Post tiuj ribeloj la urbestro kaj la polickomisaro devis forlasi sian postenon.
En la fino de la 60-aj kaj komenco de la 70-aj jaroj estis ankaŭ forta studenta movado kiu atakis la
establitan sistemon kaj provis demokratiigi la universitaton. Studentoj okupis “Maagdenhuis”,
konstruaĵon de kie la universitato estis regata. Oni sukcesis en tiu tempo, sed postaj estraroj de
universitatoj reiris pli-malpli al la malnova sistemo.
Ankaŭ en artistaj rondoj en la fino de la sesdekaj jaroj estis revoluciaj tendencoj, kiuj protestis ekz.e
kontraŭ la fakto ke nova, moderna muziko ne aŭdiĝis en la koncertejo, k.s.
LOĜEJOJ SERĈATAJ
Inter 1975 kaj 1986 pli ol 200.000 homoj transloĝiĝis el Amsterdamo al “satelitaj urboj” kiel Almere
kaj Purmerend. Tio estas konsekvenco de la politiko de la registaro, kiu planis tiujn sateliturbojn.
La liberecema imago de Amsterdamo kiel urbo kie oni povas ĝui arton, fumi haŝiŝon kaj kie la klimato
favoras novajn iniciatojn, allogis multajn gejunulojn en la okdekaj kaj naŭdekaj jaroj. Sed estis manko
de domoj kun pagebla luo. Aliflanke domposedantoj provis akiri plejeble altan prezon por sia
proprieto kaj lasis la domojn neloĝataj. El tio rezultis ribeloj, kiuj eksplodis dum la kroniĝo de reĝino
Beatrix en 1980. La slogano estis: Geen woning: geen kroning (Loĝejo ne: Kroniĝo ne). Gejunuloj
okupis malplenajn domojn. Okazis konfrontiĝoj kun la polico.
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Poste, la urba skabeno Jan Schaefer komencis la
rekonstruadon kaj renovigon de domoj en la malnovaj
kvartaloj kaj konstruigis ankaŭ domojn en aliaj lokoj, kiuj
bezonis transformiĝon. Lia fama eldiro estis: ”oni ne povas
loĝi en blablao”.
En la 90-aj jaroj la urba ekspansio direktiĝis al la akvo. Nova
kvartalo kun aĉetotaj domoj aldoniĝis al la urbo, nomata
IJburg. Kvankam la kvanto da domoj plialtiĝis, la domprezoj
ankaŭ rapide plialtiĝis.
Inter 1984 kaj 2013 la loĝantaro kreskis de 680.000 ĝis
800.000 homoj.
SUBTERAJ FERVOJOJ
Amsterdamo havas metro-liniojn. La konstruado en la lasta
parto de la 20a kaj komenco de la 21a jarcentoj postulis
multe da mono. Ankaŭ pro la marĉa grundo en kiu oni
devis konstrui la fervojajn tunelojn, la konstruado estis
malfacila. En la sesdekaj jaroj okazis tumulto pro la
Jan Schaefer
malkonstruo de domoj en Nieuwmarkt-kvartalo kaj en la
(Vikipedio)
komenco de ĉi tiu jarcento la konstrulaboroj kaŭzis
problemojn pro tio ke la fundamentoj de historiaj konstruaĵoj malstabiliĝis. La totalaj kostoj obliĝis,
sed fine en 2018 ankaŭ la nord-sud-linio malfermiĝis. Ĝi konektas la nordan parton de Amsterdamo
kun la stacidomo Amsterdamo-Suda.
MIGRANTOJ
En la sesdekaj jaroj la industrioj bezonis pli da laboristoj kaj la registaro bonvenigis laborantojn el
Maroko kaj Turkio. Oni pensis ke tiuj ne restos poste kaj reiros al sia lando. Sed la vivkondiĉoj en
Nederlando estis multe pli bonaj ol en la originaj landoj. En la 70-aj jaroj aldoniĝis homoj kiuj foriris el
Surinamo pro tio ke tiu ekskolonio sendependiĝis. Jam en la 50-aj jaroj venis homoj el la nuna
Indonezio kiuj sufiĉe rapide asimiliĝis, sed la asimiliĝo de aliaj grupoj okazis ne tiel rapide. La
kritikema filmisto kaj kolumnisto Theo van Gogh en 2004 estis murdita de fanatika islamano.
Novalvenintoj nuntempe devas lerni la nederlandan kaj fari ekzamenon pri civitaneco. En la nuna
Amsterdamo vivas homoj de pli ol 178 naciecoj.
En Amsterdamo ne mankas vario.
En la dua parto de la 20a jarcento la urbestraro konstruigis novan urbodomon ĉe Waterlooplein, kiu
estas tuj apud la novkonstruita operejo, kie oni povas ĝui operojn kaj baledojn (foto supre sur sekva
paĝo).
Kelkfoje oni ne malkonstruas malnovajn konstruaĵojn, sed reuzas ilin por alia celo. Tiel la malnova
gasfabriko en la okcidenta parto de la urbo transformiĝis en teatrejo kaj filmejo kun apuda parko.
(foto malsupre sur sekva paĝo).
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Aldonaĵo 1
La Vondelparko
Vondelparko estas unu el la 50 parkoj kaj distradejoj en la urbo Amsterdamo (vidu:
http://maps.amsterdam.nl/stadsparken/.
La plej granda parko fakte estas Amsterdamse Bos (Amsterdama Arbaro) en la sudokcidento de la
urbo. Tiun arbaron oni plantis en la 30-aj jaroj de la pasinta jarcento. Senlaboruloj tiutempe devis
planti multajn arbojn kaj fosi kanalon (por sportkonkursoj pri remado). La Amsterdama Arbaro
disponas ankaŭ pri subĉiela teatro kie en la somero oni povas spekti teatraĵojn de konataj aŭtoroj.
Parkoj kaj verdaĵoj servas plurajn bezonojn de la loĝantoj de la granda urbo. Oni povas promeni,
pikniki, sportkuri, fiŝkapti, amindumi, renkonti sekspartnerojn, lunĉi kaj labori aŭ studi (ekz.e
komputile). 90-% de la amsterdamanoj foje vizitis parkon, plej ofte en la tuja ĉirkaŭaĵo.
Ĉiujare oni nombras 10 milionojn da vizitoj de homoj en Vondelparko. Tiuj ŝatas kuŝi sur la herbejo,
apud la lagetoj, aŭ volas trejni por plibonigi sian fizikan staton. Sed oni povas ankaŭ ĝui koncertojn aŭ
teatraĵojn dum la someraj monatoj. Konata kantisto en Esperanto-rondoj, f.ino Barlaston, ankaŭ foje
kantis tie en la muzikejo. En la t.n. Vondelpark-paviljono troviĝas nun restoracio kaj kafejo, sed
antaŭe ĝi estis la hejmo de la filmomuzeo. Oni povas ankaŭ trinki ion en alia restoracio, la t.n. Blua
Tedomo, kiu havas specialan stilon. Apude estas junulargastejo, Stayokay. En la suda parto oni trovas
ĝardenon kun rozaro. Tenison oni povas ludi en tenisejo kaj golfon en golfejo. Okazas specialaj
turniroj. Ek de 1966 la parko havas la statuson de ŝtata monumento.
Vondelparko estas malnova parko. La parko ampleksas 47 hektarojn. Kompare kun parkoj en aliaj
urboj kiel ekz.e Londono, tio estas malgranda surfaco. La konstruadon de la parko iniciatis grupo de
privatuloj, el kiuj Christiaan Pieter van Eeghen estis la ĉefa figuro. En 1864 la grupo aĉetis longan
pecon de herbejo. Kvankam la iniciatintoj estis privataj personoj, la parko estis alirebla por ĉiuj
amsterdamanoj ekde junio 1865. Pro la altaj kostoj por la bontenado de la parko, la privata asocio
donacis la parkon al la komunumo Amsterdamo en 1953.
En la nomo de la parko oni rekonas la poeton Joost van den Vondel kiu estas unu el la ĉefaj figuroj en
la 17-jarcenta poezio en Nederlando. Li loĝis en Amsterdamo (naskiĝinta en menonita familio en
Kolonjo) kaj fariĝis katoliko, malgraŭ ke la urbo mem estis de pluraj jardekoj protestanta. En 1867 la
urbestraro starigis monumenton por la poeto en la parko. La nomo de la parko establiĝis kiel Vondelparko.
Vondelparko estas konkreta ekzemplo de la t.n. angla pejzaĝa stilo. La famkonata ĝardenarktitekto
Jan David Zocher kiu projektis plurajn parkojn en nederlandaj urboj (ekz.e en Harlemo) volis krei
impreson ke la vizitanto promenas en idilia naturo. Multaj kurbiĝoj, grandaj arboj kaj lagetoj en kiuj
anasoj naĝas, vekis tiun impreson. Oni poste kreis ligojn inter la lagetoj kaj kreis naturajn
lagobordojn. Antaŭ kelka tempo oni restaŭris la parkon, kiu fakte estas tro multe vizitata. La parko el
la fino de la 19a jarcento suferis pro tio ke tro da akvo alfluis al la parko, kio ne estas favora por la
arboj nek por la homoj kiuj vizitas la parkon. Oni eĉ konstruis apartan pumpejon kaj drensistemon
por forigi troan akvon el la parko. La konsisto de la tero de parko, kiu estas torfeca 3, kaŭzas ke la
parko sinkas iom post iom.
Dum la dua mondmilito, en la fino de 1944, amsterdamanoj ne plu povis eniri la parkon, ĉar la Naziaj
okupantoj timis ke malamikaj aviadiloj povos alteriĝi tie. Estis komandejo kaj bunkro en la parko.
Cetere, dum la posta t.n. malsatvintro, multaj amsterdamanoj forsegis arbojn el la parko, pro tio ke
mankis ne nur manĝaĵo, sed ankaŭ hejtmaterialo. Post la milito oni devis ripari la damaĝon kaj
3

Torfo konsistas el plantrestaĵoj el kiuj dum putra procezo produktiĝas karbondioksido kaj mineraloj
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replanti arbojn. Vondelparko estas oazo en la denstrafika ĝangalo de la urbo. Se vi volas distri vin kaj
ĝui homojn kiuj sin distras, iru tien kaj ĝuu la liberecan etoson.
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Aldonaĵo 2
La Koncertejo (Concertgebouw) de Amsterdamo

Kiam oni unuafoje eniras la koncertejon por aŭskulti koncerton, povas esti ke oni sin sentas iom
fremda pro la pompo kaj gloro interne. La oraj girlandoj kun verda fono, la nomoj de konataj
komponistoj, la pentraĵoj de famkonataj dirigentoj, ĉio ĉi imponas homojn. Tiu stilo estas fakte ne
origina, sed imitaĵo de la stilo en alia koncertejo (Neue Gewandhaus) en Lepsiko kiu cetere ne plu
ekzistas en sia originala formo.
La konstruaĵo de ekstere imponas pro sia rigora klasisisma (“Viena”) stilo. La liro kiu videblas sur la
tegmento de la ejo estas orumita kaj simbolo por la koncertejo.
Kiam oni unafoje iris al koncerto en la t.n. “Matinee” (posttagmeza koncerto), tio estis revelacio. Ne
nur pro la aspekto de la interno, sed ankaŭ pro la belaj sonoj. La akustiko de la koncertejo estas fama,
ne nur en Nederlando. Kaj oni zorge flegas ĝin. La koncertejo reklamas sin mem dirante ke “nenie
muziko sonas tiel bele kiel en la Koncertejo”.
Venas ne nur riĉuloj kaj maljunuloj por aŭskulti muzikon. Estas sufiĉe da eblecoj por relative
malmultekoste ĝui koncertojn. Precipe la koncertoj en la sabata posttagmezo, origine destinitaj por
allogi ne tiel riĉajn homojn, laboristojn, estas ankoraŭ nun ne tiom kostaj. Oni elsendas la koncertojn
rekte per la radio. Ankaŭ la dimanĉmatenaj koncertoj estas relative malmultekostaj kaj same estas
aŭdebaj per la radio. Per la komputilo oni povas kelkfoje spekti tiujn koncertojn (podkaste). En julio
kaj aŭgusto okazas la someraj koncertoj kiuj estas destinitaj al turistoj, sed ankaŭ nederlandanoj
ŝatas aŭskulti la koncertojn.
Kvankam la muziko en la koncertejo plejparte apartenas al la kategorio “klasika muziko”, kelkfoje oni
povas aŭskulti modernan muzikon aŭ ĵazon k.s. Okaze, dum lokaj festoj aŭ internaciaj aranĝoj, oni
uzas la koncertejon por prezenti lokajn muzikiniciatojn, korusan festivalon k.s.
La Koncertejo en Amsterdamo estas unu el la gravaj kulturaj “temploj” en la ĉefurbo de Nederlando.
Ĝi situas apud la muzea kvartalo, ĉe la Muzea Placo, kie oni aliflanke trovas la ŝtatan muzeon
(Rijksmuseum). Krom tiu ĉi koncertejo, kiun oni konstruis de 1883-1888 sur tiama herbejo en la sudo
de la urbo, ekzistas aliaj koncertejoj. Ni nomu ekz.e Muziekgebouw aan het IJ (muzikejon ĉe EJhaveno), kiu situas apud la centra stacidomo kaj kiun oni konstruis en la fino de la 20a jarcento.
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Krome ekzistas Muziektheater (muzikteatro, ligita al la nova urbodomo), kie la spektanto povas ĝui
operojn kaj baletojn.
Operojn oni tamen kelkfoje ankaŭ povas spekti en la koncertejo, sed tiam temas pri “koncerta”
prezento (sen teatra reĝio). Se oni volas scii la muzikprogramon, oni povas ricevi senpagan broŝuron
por la tuta sezono aŭ rigardi la retpaĝon de Concertgebouw: http://www.concertgebouw.nl/. Oni
povas ankaŭ rete mendi biletojn se oni ne aĉetas ĉe la giĉeto en la ejo mem.
La amsterdama koncertejo estas la “hejmo” de mondfama orkestro, het Concertgebouworkest.
Konataj dirigentoj gvidas la orkestron. Kelkfoje oni povas aŭskulti la ekzercadojn de la orkestro antaŭ
la publika koncerto.
La koncertejon iniciatis grupo da privatuloj kiuj formis societon kiu financis la konstruadon. La unua
koncerto okazis en 1888. En tiu tempo oni povis ankoraŭ sidi ĉe tabloj kaj aŭskulti koncertojn. Nun tio
ne plu eblas, ĉiuj sidlokoj estas destinitaj por aŭskulti nur muzikon kaj ne por samtempe manĝi, trinki
aŭ fumi. Nun dum la paŭzoj trinkaĵoj estas haveblaj ĉe la bufedoj. Trinkaĵoj estas plejofte inkluzivitaj
en la prezo de la enirbileto.
Ekzistas nuntempe ankoraŭ grupo da homoj kiuj volonte subtenas la koncertejon, nome “Amikoj de
la Koncertejo”. Se oni membras, oni povas ĝui specialajn aranĝojn kontraŭ favora prezo.
La Koncertejo havas kvar salonojn. En la granda salono la grandaj orkestroj prezentas, dum en la
malgranda salono temas pri malgrandaj grupoj de muzikistoj aŭ ekz.e kantisto kun pianisto. Cetere
estas ankaŭ t.n. Spegula Salono, en kiu oni ekz.e registras radioprogramojn dimanĉe antaŭ la elsendo
de la dimanĉa concerto el la granda salono. Estas eĉ ankoraŭ kvara salono, la t.n. Korusa Salono.
En la jaroj 1983 ĝis 1988 oni renovigis la konstruaĵon por ke ĝi estu daŭre uzebla en la venontaj
jardekoj. La monon por la renovigo oni kolektis el diversaj fontoj, publikaj fondusoj kaj komercaj
firmaoj.
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Aldonaĵo 3
Seksa liberamo
En Amsterdamo troviĝas unika monumento por samseksemuloj, la t.n. Homo-monument. Tiu
monumento estis inciato de Bob van Schijndel, membro de la komunuma konsilantaro de
Amsterdamo. Li volis atentigi pri tio ke dum la dua mondmilito ne nur judoj, ciganoj kaj politikaj
kontraŭuloj de Nazioj estis mortigitaj, sed ankaŭ samseksemuloj. La monumenton oni inaŭguris en la
5a de septembro 1987 kaj ĝi konsistas el tri rozgranitaj trianguloj, kune formante triangulon. Ĝi celas
memorigi la samseksemajn virojn kaj virinojn kiuj estis persekutataj dum la Nazia reĝimo kaj kiuj en
koncentrejoj devis porti rozkoloran triangulan signon sur siaj vestoj. La monumento estas la unua en
la mondo de tiu speco kaj konsiderata kiel grava atingaĵo en la batalo kontraŭ diskriminacio kaj
subpremado de samseksemuloj.

Prostituado tra la jarcentoj
En Amsterdamo troviĝas “ruĝa kvartalo”. Tio estas kvartalo en kiu sufiĉe da prostituitinoj (ĉiesulinoj)
sin montras. La sinteno de la urba kaj nacia registaroj al prostituado ŝanĝiĝis en la daŭro de la tempo.
Jam en 1400 estis luksaj banejoj kaj varmigaj domoj kiuj funkciis ankaŭ kiel bordeloj. Tamen estis
riska afero por virinoj se la polico kaptis virinon kiu amoris kun edziĝinta viro. Oni eĉ “senoreligis” ŝin.
Jam en la 16a jarcento oni provis limigi la nombron da tiaj domoj kie prostituado okazis. Post kiam en
1578 la urbo transiris al protestantismo, oni provis limigi la nombron da bordeloj per polica interveno
kaj per punoj kaj ekziladoj. Tamen en la 17a jarcento la komerco en la urbo kaj la maristoj kiuj venis al
la urbo kreis grandan merkaton por prostituado en gastejoj, ludejoj kaj muzikejoj. La urbestraro punis
la edziĝintajn virojn kiu iris al la ĉiesulinoj, sed ankaŭ kondamnis oftajn ĉiesulinojn al punlaboro en la
Raspejo.
La seksmoralo en la 18a jarcento fariĝis pli pruda kaj prostituado okazis tiutempe en fermitaj domoj
kun apartaj ĉambroj. Ĉ. 1800 la domoj en kiuj atendis ĉiesulinoj, estis rekoneblaj per kolora lanterno.
Poste, la ruĝa lanterno fariĝis la simbolo de ejoj kie prostituado okazas.
La franca registaro en 1811 devigis registradon de prostituitinoj per la polico kaj oni devigis
bordelekspluatantojn al ĉiusemajna kontrolado de la virinoj pri seksmalsanoj.
La amsterdama urbestraro nur post 1889 per dekreto malpermesis la surstratan sinprezenton de
ĉiesulinoj, sed ne la perfenestran sinprezenton. En 1897 bordeloj estis malpermesitaj.
Sed, en la 20a jarcento ‘masaĝsalonoj‘ diversloke en la urbo estis tolerataj. En la 60-aj jaroj ekestis
ideoj pri leĝa reglamentado de la prostituado kaj en la jaro 2000 la urbo decidis enkonduki sistemon
de permesoj por prostituitinoj, ĉar kelkfoje oni devigis la virinojn el fremda lando sin prostitui.
Ĉar venas multaj turistoj al la ruĝa kvartalo, la urbestraro kelkfoje limigas la nombron da
promenantoj laŭlonge de la kajoj.
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Aldonaĵo 4
Rembrandt
Fama nomo. Kiu el vi ne vidis pentraĵon en muzeo aŭ rigardis libron kun desegnaĵoj, gravuraĵoj k.s.
kiujn Rembrandt faris? Ja, estas riĉkoloraj pentraĵoj kaj ankaŭ riĉkolora estis lia vivo.
Rembrandt van Rijn naskiĝis en Lejdeno en la jaro 1606. Lia naskiĝdomo delonge ne plu ekzistas. Sed
aliflanke de la domo staris ligna maltmuelilo, “de Rijn”(la Rejno), kiu apartenis al la patro de
Rembrandt.
Rembrandt havis kvar pli aĝajn fratojn kaj unu pli junan fratinon. Liaj gepatroj (precipe la religiema
patrino) jam frue ekkonsciis pri tio ke Rembrandt ne estis sama kiel liaj gefratoj. La gepatroj sendis lin
al la latina lernejo. En tiu lernejo oni pristudis la Biblion kaj tio verŝajne estas unu el la kialoj kial li
pentris tiom da bibliaj scenoj poste.
En 1620 Rembrandt iris al la Lejdena Akademio (universitato), sed baldaŭ forlasis ĝin. Li deziris pentri
kaj ne studi. Verŝajne la patro seniluziiĝis pro tio, sed la gepatroj permesis al Rembrandt fariĝi
lernanto de pentristo. En Lejdeno Jacob van Swaanenburgh fariĝis lia instruisto kaj dum tri jaroj
Rembrandt lernis la teĥnikon de pentrado. Lia dua instruisto estis Pieter Lastman el Amsterdamo, kiu
pentris historiajn scenojn kaj havis eĉ pli grandan influon sur Rembrandt. Sed post nur duona jaro, la
17-jarulo revenis al Lejdeno kie li kune kun sia amiko Jan Lievens komencis propran atelieron.
En tiu tempo, li pentris la unuajn memportretojn, studante sian aspekton en la spegulo, sed ankaŭ la
familianoj ofte pozis por li. Li ŝatis aĉeti diverskolorajn ŝtofojn, peltojn, armilojn, brilajn ornamaĵojn
k.s. kiujn li poste uzis por siaj pentraĵoj.
La unua konata pentraĵo de Rembrandt estis “La fuĝo de la Sankta Familio el Egiptio”. Tio datiĝas de
1625. Oni laŭdis la pentromanieron pro la lumaj efektoj. Lia reputacio kreskis kaj li ricevis komisiojn
por fari pentraĵojn. Gerard Dou, alia konata pentristo el tiu tempo, estis lia unua lernanto en 1628.
Li poste pentris “Simeono en la templo”, kun bela lumefekto. Entute Rembrandt faris pli ol 1500
desegnaĵojn kaj pli ol 600 pentraĵojn kaj gravuraĵojn.
En 1631 Rembrandt transloĝiĝis al Amsterdamo. Li estis eleganta junulo kaj multaj riĉaj
amsterdamanoj volis ke li pentru iliajn portretojn.
Li ŝatis vagi tra la malriĉa parto de la urbo, i.a. la juda kvartalo. En la kafejoj li skizis multajn tipojn:
almozulojn, muzikantojn, ĉarlatanojn, maljunulojn. Sed plej grava por li fariĝis la komisio pentri la
anatomian lecionon. Li sukcesis krei iun unuecon inter la figuroj en la pentraĵo. En 1632 Rembrandt
ricevis multajn komisiojn kaj li ekkonatiĝis kun Saskia van Uylenburgh, kiu devenas el aristokrata, riĉa
familio, estante orfino. Malgraŭ la protestoj de la aristokrata familio, Rembrandt kaj Saskia geedziĝis
en 1634 en St. Anna Parochie, vilaĝo en Frislando.
Rembrandt ŝatis pentri Saskia-n, kiu jam estis bela, kun ornamaĵoj, juveloj, brokato, pelto kaj veluraj
ŝtofoj kiuj ankoraŭ plibeligas ŝin.
Li komencis ankaŭ pentri pejzaĝojn, en 1638 „Pejzaĝo kun ponto“, verŝajne situanta ĉe la rivero
Amstel. Rembrandt havis multajn lernantojn en Amsterdamo: Ferdinand Bol, Philips Koninck, Nicolaas
Maes kaj Govert Flinck. En la Bree-strato, kie loĝis sufiĉe da bonhavaj portugalaj judoj, li aĉetis
grandan domon. Nuntempe ĝi estas la Rembrandt-muzeo. 20 jarojn Rembrandt loĝis en tiu domo.
En 1642 li ricevis komision de civilgvardianoj fari pentraĵon de ili. Li pentris “La noktgvardio” kun
geniaj lumefektoj. Unu monaton post la pretigo de la pentraĵo Saskia mortis, lasante unujaran fileton
Titus. Saskia jam estis malforta (ŝi perdis tri infanojn antaŭe) kaj Rembrandt pentris ŝin melankolia,
sed tamen en varmaj koloroj. Titus heredis ŝiajn posedaĵojn kaj Rembrandt povis uzi la renton de la
kapitalo.
Post la morto de Saskia Rembrandt pentris seriozajn scenojn, en kvazaŭ daŭra, melankolia
animstato. Li ne plu pentris en baroka stilo. La gusto de la riĉa publiko ŝanĝiĝis ankaŭ kaj Rembrandt
ne plu tiom ofte ricevis komisiojn por fari portretojn. Li eĉ devis vendi sian artkolekton pro financaj
problemoj. Estas certe ke li, la inspirita artisto, kiu nur vivis por sia arto, estis tute malsperta pri
financaj aferoj.
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Hendrikje Stoffels, kiu vartis lian filon Titus, fidele sekvis Rembrandt, kiam li bankrotis kaj devis
transloĝiĝi la Rozengracht en 1656. Ŝi ĉiam fidele helpis lin kaj pozis ankaŭ por li. Ĝis ankaŭ ŝi mortis,
nur 40-jara, en 1662.
En 1661 Rembrandt ricevis ankoraŭ grandan komision por la novkonstruita urbodomo. La pentraĵo
montras la unuokulan Claudius Civilus kaj tribestrojn kiuj konspiris. Sed la pentraĵo estis tro granda
por la salono. Oni petis al li, tranĉi ĝin, tiel ke ĝi estu pli bone adaptita al la mezuroj de la volbo de la
ĉambro.
En 1662 Rembrandt pentris la drapekspertojn. Radias trankvileco el la pentraĵo, kiu montras grupon
de kvin personoj kiuj sidas ĉirkaŭ la tablo en senĝena maniero.
Laŭ kelkaj historiistoj la pentraĵo “De Joodse bruid” (La Juda Novedzino) estas portreto de lia filo Titus
kaj lia fianĉino, sed aliaj pensas ke temas pri judaj aŭ ne-judaj geedzoj, kiuj komisiis al Rembrandt
pentri ilin okaze de fianĉiĝo.
Sed Titus mortis iom poste kaj Rembrandt restis sola kun la filino de Hendrikje, kiu nomiĝis Cornelia.
Li faris ankoraŭ portreton de si mem, en kiu oni vidas malĝojajn okulojn kaj profundajn sulkojn en la
vizaĝo. Lia situacio estis mizera. En 1669 li mortis kaj oni entombigis lin en la Westerkerk (Okcidenta
Preĝejo). Li postlasis nur siajn vestojn kaj la pentristan ilaron.
Lia pentrista lingvo, ne ligita al iu loko aŭ tempo, kaptas ĉiun, kiu bone rigardas liajn pentraĵojn.
(laŭ teksto de Baukje Muizelaar-Borger)

La Rembrandt-domo
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Aldonaĵo 5
La Amsterdamaj muzeoj el infana vidpunkto
Estas multaj muzeoj en Amsterdamo. Sed kiuj muzeoj estas plej interesaj por infanoj? Al tiu demando
respondas Tanja van Huis jene:
Se oni iras kun infanoj al Amsterdamo, oni serĉas muzeon kie ili povas ion fari aŭ kie ili facile lernas
aŭ amuziĝas. Kompreneble Artis (la zoologia ĝardeno) estas ankaŭ tre alloga por infanoj, sed fakte ne
estas muzeo.
Plej interesis miajn infanojn la muzeo pri la Rezista Movado (Verzetsmuseum) en Plantage Kerklaan.
La muzeon en la domo de Anne Frank ili opiniis iom teda. Ili devis multe legi. La Rembrandt-muzeo
kun siaj multaj etaĝoj pli interesis ilin. En la Juda Historia Muzeo estis aparta porinfana muzeo kie ili
rajtis baki macojn. Por la knabinoj la muzeo pri mansakoj tre taŭgis 4 kaj por knaboj la muzeo pri
ŝipveturado5.
Por infanoj kiuj ŝatas arĥeologion – la muzeo Allard Pierson ĉe Oude Turfmarkt estas tre interesa. Ĝin
fondis profesoro de la Universitato de Amsterdamo.
Nuntempe Hermitage apud la Operejo ĉe Amstel estas uzata kiel filio de la samnoma fama
Peterburga muzeo. En antaŭaj tempoj ĝi estis flegejo por maljunuloj. En Hermitage oni povas spekti
pentraĵojn, desegnaĵojn, juvelojn k.s. La ekspozicioj ŝanĝiĝas dum la jaro.
Interesa por Esperantistoj estas la muzeo pri Theo Thijssen en Eerste Leliedwarsstraat 16. Theo
Thijssen estis konata verkisto en la tempo antaŭ la Dua Mondmilito. Li estis instruisto kaj aktivis en la
socialista movado (parlamentano por SDAP kaj sindikatano) kaj li favoris Esperanton. Unu el liaj
verkoj, “La nevenkebla ĝeno”, estas legebla en Esperanto kaj eldonita de la tiama Federacio de
Laboristaj Esperantistoj.
Oni povas kun siaj infanoj ankaŭ partopreni specialajn promenadojn laŭlonge de la kanaloj aŭ iri per
ŝipo tra la kanaloj. Tion ili certe ege ŝatos.
En Amsterdamo estas multege da vidindaĵoj kaj pluraj el ili povas interesi viajn infanojn!

La enirejo
de Artis, la
zoologia
ĝardeno de
Amsterdamo

4

Bedaŭrinde tiun muzeon (Tasjesmuseum) oni definitive fermis en marto 2020 pro la kronvirusa situacio kaj
manko de financoj.
5
Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, ne tro for de la Centra Stacidomo.
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Aldonaĵo 6
Van Gogh-muzeo
Alia konata pentristo nederlanda estas Van Gogh, al kiu ankaŭ aparta muzeo estas dediĉita, kiun oni
trovas en la “muzea kvartalo” kie ankaŭ troviĝas la Ŝtata Muzeo (Rijksmuseum) kaj la Urba Muzeo
(Stedelijk museum). Van Gogh cetere ne estis amsterdamano; liajn plej konatajn verkojn li pentris en
Francio, kie li ankaŭ mortis.
Jen foto de la poste alkonstruita galerio:
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