
Virtueel wandelen  
met de oud-burgemeester

Een gezamenlijk project van Waag Society en Ons 
Amsterdam, ter ere van het afscheid van Job Cohen

Als burgemeester ijverde Job Cohen in de jaren 
2002-2010 onverdroten voor het betrekken 
van Amsterdammers bij hun stad. In dat kader 
stimuleerde hij ook graag initiatieven die bijdragen 
aan koesteren van onze stadscultuur en historie. 
Dat was voor hem een belangrijke motivatie om in 
september 2009 op te treden als gasthoofdredacteur 
van Ons Amsterdam.

Cohen was bovendien een vurig promotor van 
de creatieve industrie. Niet alleen als zelfstandige 
economische factor, maar ook als bindmiddel van 
Amsterdammers onderling (en Amsterdammers met 
de rest van de wereld). Hij toonde dan ook meer dan 
eens zijn belangstelling voor het werk van de Waag 
Society en ging enthousiast in op het verzoek van 
Waag Society om deel te nemen aan experimenten 
met mobile gaming. Hij werd daarmee de eerste 
gamende burgemeester van de wereld. Voor het 
septembernummer van Ons Amsterdam koos hij 
demonstratief de directeur van dit bedrijf uit als 
‘markante Amsterdammer’.

Directeur Marleen Stikker en hoofdredacteur Peter-
Paul de Baar waagden zich genoeglijk aan een eerste 
gezamenlijke GPS-gestuurde stadswandeling en 
besloten deze in dank op te dragen aan de zojuist 
vertrokken burgemeester.

Als basis diende het verhaal ‘De vaste route van 
Job Cohen’: de ‘interview-wandeling’ die schrijfster/
journaliste Jessica Voeten half augustus 2009 met 
hem maakte langs bijna de hele Herengracht, 
ten behoeve van het door de burgemeester 
samengestelde Ons Amsterdam-jubileumnummer. 
(Voor haar toestemming voor deze omwerking zijn 
wij Voeten dankbaar.)

Het is zeker de bedoeling dat dit de eerste aanzet 
is tot meer boeiende projecten, in de geest van het 
bredere streven van de vertrokken (en hopelijk ook 
de volgende) burgemeester. De virtuele wandeling 
is een toepassing van het nieuwe platform 7scenes*, 
ontwikkeld bij Waag Society. 

Die telefoon om mee te spelen zal wel zelf 
moeten worden aangeschaft, want wij willen de 
verhoopte toekomstige premier van Nederland 
niet nu al verzeild doen raken in een brisant 
omkoopschandaal…

Daarom bieden we hier een papieren show-versie 
aan om alvast een indruk te krijgen van de route, 
bestaande uit een aantal schermafdrukken.

Beste Job, welbedankt!

Marleen Stikker
Peter-Paul de Baar

14 april 2010

* 7scenes is beschikbaar voor de iPhone en Nokia.  
Voor meer informatie, zie: www.7scenes.com
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