
Van Cohen tot Wiegel Een eeuw Amsterdam

In dit boek zijn drieëntwintig prominenten aan het woord: 
politici, journalisten, kunstenaars, trendsetters, opinie-
makers. Niet altijd in Amsterdam geboren, niet altijd in 
Amsterdam gebleven, maar allemaal met Amsterdam in 
het hart. Het is een bundeling van interviews die Serge 
Markx als medewerker bij de gemeente maakte voor de 
Westkrant en voor Ons Amsterdam. 
Het oudste met Maarten van Roozendaal verscheen een 
jaar voor de moord op Theo van Gogh onder de kop  
‘Een stad is een explosieve toestand’! In het jongste, uit 
november 2014, herbeleeft de toenmalige burgemeester 
Job Cohen die historische dinsdag 2 november 2004, dat 
Theo van Gogh vermoord werd in het perspectief van de 
uitspraken van deze dwarse en moedige criticaster.

De interviews zijn gehouden in een periode van ruim tien 
jaar, waarin het geloof in de multi-culturele samenleving 
afkalfde en omsloeg in bezorgdheid over de toekomst van 
de open samenleving. Een decennium van conflict, waarbij 
een nieuw evenwicht nog niet in zicht is. 

De herinneringen van de geïnterviewden beslaan een 
periode van bijna honderd jaar oral history, van de crisis in 
de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog tot aan 9-11 en 
de war on terror. Via de wederopbouw in de jaren vijftig, de 
stadsopstand in de jaren zeventig, de moord op Van Gogh 
in het begin van dit milennium en het islamiseringsdebat.

Dit is een boek voor iedereen met hart heeft voor een open 
samenleving.
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Overhandiging van het eerste exemplaar aan oud-vice 
premier en Commissaris van de Koningin Hans Wiegel.

Serge Markx en René de Milliano 
nodigen u van harte voor de presentatie uit in de 

Stadsboekwinkel [Stadsarchief], gebouw De Bazel, 
Vijzelstraat 32, 1017 HL.

Contact en alle info: rdemilliano@gmail.com, 072 515 0771. 
Presentexemplaren voor betrokkenen en pers liggen klaar.
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Deze bundeling van interviews die Serge Markx 
maakte voor de Westkrant en Ons Amsterdam 
voert ruim tien jaar terug in de tijd en bijna 
honderd jaar in het collectieve geheugen.

Het oudste, met Maarten van Roozendaal, is 
nog van voor de moord op Theo van Gogh in 2004: 
‘Een stad is een explosieve toestand’!

Het jongste is uit november 2014. In dat interview
herbeleeft toenmalige burgemeester Cohen die 
historische dinsdag 2 november van de moord op 
Theo van Gogh in het perspectief van de boude
uitspraken van deze dwarse en moedige criticus.

In die tien jaar kalfde het geloof in de multi-
culturele samenleving af om in bezorgheid over 
de open samen leving om te slaan.

De honderd jaar oral history van de geïnterviewden 
lopen van de crisis in de jaren dertig en de 
Tweede Wereldoorlog tot aan 9-11 en de war on 
terror. Via de wederopbouw in de jaren vijftig, de 
stadsopstand in de jaren zeventig en de moord 
op Theo van Gogh wordt uiteindelijk het huidige 
islamiseringsdebat bereikt.

Een boek voor iedereen met hart voor 
Amsterdam en voor de open samenleving.

U i t g E V E R iJ  R E n É  d E  m i l l i a n o

Serge Markx (1964) groeide 
op in de Vondelparkbuurt. 
Hij studeerde geschiedenis 
en bestuurskunde aan 
de U.v.A. In 2000 werd 
hij bedrijfsjournalist bij 
Stadsdeel Oud-West. 
Momenteel schrijft hij voor 
de gemeente Amsterdam.

b o E k p R E s E n t a t i E

In dit boek laat Serge Markx 23 prominenten

aan het woord: opinie makers, kunstenaars, 

politici, journalisten. Niet altijd in Amsterdam 

geboren, niet altijd in Amsterdam gebleven, 

maar allemaal met Amsterdam in het hart.


