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Geachte leden van de stadsdeelcommissie Zuid,
Om te beginnen zal ik me even voorstellen.
Mijn naam is Coen Tasman en ik woon zo’n 45 jaar in de Stadionbuurt. In die jaren was ik
zo’n 40 jaar als lid van de Buurtgroep Stadionplein actief betrokken bij de discussies over
herinrichting en bebouwing van het Stadionplein. Helaas is het uiteindelijke resultaat hiervan
niet wat wij ervan gehoopt hadden. Het getuigt van weinig respect voor de omliggende
bebouwing: een juweeltje van Amsterdamse School-architectuur.
Nu heeft het College van B & W van Amsterdam al even respectloos besloten om het
Stadionplein een andere naam te geven en voortaan Johan Cruijff-plein te noemen. Met dit
besluit wordt volledig voorbij gegaan aan de historische context van de namen van pleinen en
straten in de Stadionbuurt. Die staan namelijk allemaal in relatie tot de Olympische Spelen,
die hier in 1928 hebben plaatsgevonden. Het Stadionplein dankt zijn naam aan de beide
stadions, die ten tijde van die Olympische Spelen aan weerszijden van dit plein lagen: het
voormalige stadion van de architect Elte, dat na deze Olympische Spelen gesloopt werd en
plaats maakte voor woningen, en het prachtig gerestaureerde Olympisch Stadion van de
architect Jan Wils. Deze verwijzing naar de Olympische Spelen willen wij als buurtbewoners
graag in ere houden. Te meer omdat er nauwelijks sprake is van enige relatie van de inderdaad
fameuze voetballer Johan Cruijff met het Olympisch Stadion of Stadionplein.
Johan Cruijff wordt in zijn betekenis voor Ajax en de voetbalwereld terecht geëerd door het
Ajax-stadion, de Amsterdam Arena, naar hem te vernoemen. Als er daarnaast ook nog een
plein of straat naar hem genoemd moet worden, doe dat dan met een straat of plein in de buurt
van de Johan Cruijff-Arena. Anders kan dat leiden tot de volgende absurde situatie:
Stel dat ik als voetballiefhebber van buiten Amsterdam een voetbalwedstrijd van mijn club
tegen Ajax in de Johan Cruijff-Arena wil bijwonen. Ik neem dan de trein naar het Centraal
Station en stap daar op tram 16 of tram 24 naar het Johan Cruijff-plein om, daar aangekomen,
te ontdekken dat de voetbalwedstrijd niet in het Olympisch Stadion maar zo’n 5 tot 10
kilometer verderop plaatsvindt, met als gevolg dat ik de bewuste wedstrijd geheel of voor een
groot deel zal moeten missen.
Het siert het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid dat het op basis van onjuiste informatie
besloten heeft om zijn positief advies met betrekking tot naamswijziging van het Stadionplein
in te trekken. Het zou het Dagelijks Bestuur en de Stadsdeelcommissie nog meer sieren als
men niet alleen op procedurele gronden maar ook op inhoudelijke gronden negatief zou
adviseren met betrekking tot de naamsverandering. Daarom verzoek ik u dan ook om als
Stadsdeelcommissie en Stadsdeelbestuur alles in het werk te stellen om het nieuwe College
van B & W er toe te bewegen om het besluit tot naamswijziging van het Stadionplein niet
alleen uit te stellen maar volledig in te trekken.
Ik weet mij in dit beroep op u gesteund door de ruim 3½ duizend bewoners, die via internet of
schriftelijk de petitie van Menno Köhler ondertekend hebben.
Dank u voor uw aandacht.
Coen Tasman

