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Voorwoord
Toen ik in 1982 in de Staatsliedenbuurt kwam wonen, was er in de
hele buurt geen blok zonder krakers te vinden. Geen enkel blok? Toch
wel: het blok op de hoek van de Van Beuningenstraat, het
“arbeiderspaleis” van Rochdale, werd in de hoogtijdagen van de
kraakbeweging ontzien. Het blok was een buitenbeentje, toen, want

Amsterdam

een van de weinige complexen van een woningbouwvereniging (die
overigens in de jaren daarna op grote schaal complexen in de buurt
‘t IJ

overnamen van particuliere eigenaren). Ook bij de oplevering in 1909
was het al een buitenbeentje: het eerste complex dat niet was

Van Beuningenstraat

gebouwd door op speculatie gerichte eigenbouwers, maar zorgvuldig
ontworpen door een gerespecteerd architect (Van der Pek), zonder
alkoven en bedsteden, maar voorzien van aparte slaapkamers en een
eigen privaat. Het complex leidde min of meer een eigen leven in deze
Dam

roerige buurt. Een oase, noemden oude maar ook huidige bewoners
hun complex.
Dit boek vertelt de geschiedenis van dit bijzondere blok. Van de eerste
woningwetwoningen in Amsterdam. Maar vooral van haar bewoners,
van al die mensen die er de afgelopen jaren hebben gewoond of op

Vondelpark

bezoek kwamen. Mirjam Brinks is erin geslaagd indringende
portretten te maken, en vertelt daarmee op even indringende wijze
over de roemruchte geschiedenis van de buurt. Over de straat waar
Cor van Hout opgroeide, waar Danny de Munk leerde judoën, waar
Willeke Alberti haar grootouders opzocht. En over de strijdbaarheid
die zo typerend was voor al die eigenzinnige bewoners van deze buurt.
Het blok wordt anno 2009 bewoond door een grote diversiteit aan
mensen, die een mooie afspiegeling vormen van een van de leukste,
meest prettig gemengde wijken van Amsterdam. Het 100-jarige blok
zelf is inmiddels een Rijksmonument geworden. Rochdale zal zich
ervoor inspannen dat het blok opnieuw een eeuw kan doorstaan, en
zowel bijdraagt aan als een afspiegeling blijft van die leuke gemengde
buurt.
Ik wens u veel leesplezier!
Evert Bartlema
Woningstichting Rochdale
Directeur vestiging Oud-Zuid
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Age en
Grietje
Jongsma

Age en Grietje Jongsma
waren in oktober 1909
met hun drie kinderen de
eerste bewoners in het
Rochdalecomplex. Age
woonde tot 1899 in Lemmer in
Friesland, waar hij in de
scheepvaart werkte. Hij is
samen met zijn eerste vrouw en
kinderen naar Amsterdam
verhuisd. In ‘de grote stad’ kreeg
hij werk als brugwachter bij de
Stadhouderskade. Het gezin Jongsma
woonde eind negentiende-eeuw aan de
Haarlemmerhouttuinen.

Age junior is zich de laatste jaren gaan verdiepen in het leven van zijn
voorouders. “Vroeger had ik daar niet zoveel belangstelling voor. Maar
nu ik zelf wat ouder word, merk ik dat het interessant is om wat meer
van je familiegeschiedenis te weten. Ik vind het echt jammer dat ik
niet meer aan mijn ouders heb gevraagd. Nu is het zoeken in
familiealbums en in mijn geheugen, waar gelukkig nog wel behoorlijk
wat informatie is opgeslagen.”
Age herinnert zich zijn grootouders als behoorlijk snobistisch.
“Mijn moeder kwam uit de Jordaan en dat was gepeupel. Toen mijn
vader met haar trouwde, was hij in de ogen van zijn ouders ‘verloren’.
Hij was altijd al een buitenbeentje. Mijn vader wilde niet leren en ging
ook niet naar de kerk. Hij was een echte vrijbuiter. Een doorn in het
oog van zijn ouders. Mijn moeder werd door hen met de nek
aangekeken. Ze is nooit geaccepteerd door haar schoonfamilie.
De broers en zussen van mijn vader hadden allemaal goede banen.
Een broer was directeur bij de Amro Bank en een ander was marineofficier. Mijn vader werkte in de scheepsbouw als pijpfitter bij
Bronswerk in Amsterdam Noord.”

de buitenkant van Amsterdam
Volgens Age hoorde de Staatsliedenbuurt vroeger niet echt bij
Amsterdam. “De Haarlemmerpoort was het einde van de stad. Na een

In 1901 overleed Ages eerste vrouw en bleef de brugwachter alleen

bepaald uur mocht je de stad niet meer in. Dit deel, waar de Van

met drie kinderen achter. In die tijd kwamen veel vrouwen uit

Beuningenstraat ligt, was Sloten, de buitenkant van Amsterdam. De

Friesland van het platteland naar de stad om te werken als

Van Beuningenstraat werd pas in 1895 aangelegd. “De bekende

huishoudster. Zo kwam Grietje uit Friesland bij Age in

herberg ‘D’Een Honderd Roe’ moest hiervoor wijken”, weet Age.

Amsterdam als hulp in de huishouding terecht. Kleinzoon Age

De familie Jongsma verhuisde in 1937 naar de Willem de Zwijgerlaan.

Jongsma junior weet uit verhalen dat zijn grootouders verliefd

“In die tijd was het gebruikelijk om geregeld te verhuizen. Een nieuw

werden en trouwden. “Ze zijn met de drie kinderen uit mijn

huis betekende allereerst groter wonen maar ook nieuw behang. Ik

grootvaders eerste huwelijk verhuisd naar de Fannius

hoor mijn vader in gedachten nog praten over de verhuizing van zijn

Scholtenstraat. Daar is in maart 1909 mijn tante geboren.

ouders. Mijn oma vond dat ze wel weer toe waren aan een nieuw

Toen de woningen in de Van Beuningenstraat klaar

behangetje. En daar zorgde de woningbouwvereniging voor.”

waren zijn ze daar naartoe gegaan. In die tijd was het
erg bijzonder als je, in de, wat ze noemden,
‘arbeiderspaleizen’ mocht wonen. Dankzij het werk
van mijn grootvader bij de gemeente kon het gezin
er terecht. In 1914 is mijn vader Theodorus
geboren en enkele jaren later mijn oom. Mijn
grootouders woonden tot 1937 met zes kinderen
in het complex ergens op de begane grond”, zo
vertelt de kleinzoon, inmiddels zelf 70 jaar.

Mijn moeder
kwam uit de
Jordaan en
dat was
gepeupel.

1
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Op zondag 3 oktober 1909 werd geschiedenis geschreven. De eerste 28
woningwetwoningen van Amsterdam werden opgeleverd. Een blok
van zeven percelen naar ontwerp van architect Jan Ernst van der Pek
aan de Van Beuningenstraat in de Staatsliedenbuurt, gebouwd
door woningcorporatie Rochdale. Op het opleveringsfeestje,
georganiseerd door de corporatie waren zo’n tweehonderd
mensen aanwezig. Arie Keppler, die bestuurslid was van de
woningbouwvereniging, zorgde voor de nodige publiciteit.
Verschillende kranten en bouw- en architectuurbladen
besteedden aandacht aan deze eerste woningwetwoningen van Amsterdam.
De aandacht en lovende woorden destijds zijn volgens
historici nogal opmerkelijk. Het huizenblok ziet er
ook naar huidige maatstaven immers niet zo
bijzonder of vernieuwend uit. Volgens Egbert
Ottens, oud-secretaris van Dienst Wonen en
auteur van verschillende boeken over de
Amsterdamse Volkshuisvesting, beseffen

De aanloop
naar de
woningwet

100 jaar
later beseffen
we pas hoe
bijzonder dit
complex is

we nu, honderd jaar later, pas hoe speciaal
dit complex is. “Het staat terecht op de
gemeentelijke monumentenlijst. De
meeste woningen hebben niet eens
meer de tijd om monument te worden.
Behalve dat het hier gaat om het eerste
woningwetcomplex, is het ook een

monument vanwege de hoge architectonische
kwaliteit en de woongeschiedenis van de
mensen die hier hebben gewoond. Ten minste
vier generaties hebben hier hun leven gehad. Die
zijn daar gelukkig geweest en hebben daar van alles
meegemaakt.”

buiten de stadspoort
“Er is heel wat aan vooraf gegaan voordat dit woningwetblok op deze plek in Amsterdam stond”, zegt Ton Heijdra,
sociaal-geograaf en bestuurslid van museum Het Schip in de
Spaarndammerbuurt.
Ver voor de negentiende eeuw was de Staatsliedenbuurt een
molenbuurt die buiten de stadspoorten lag. In 1630 werd de
Haarlemmertrekvaart gegraven. Langs die trekvaart kwamen voor
de reizigers allemaal herbergen. Heel geleidelijk werd het een buurtje
met molens en huisjes voor de molenaars. In 1839 werd de eerste

spoorlijn van Nederland tussen Amsterdam en Haarlem aangelegd.
Dit was een revolutionaire verandering. Het eerste stationnetje stond
op de plaats waar nu de Westergasfabriek is. In 1870 begon de aanleg
van het Noordzeekanaal en werd de Houthaven aangelegd.
Er kwam steeds meer industrie en dus bedrijvigheid in de buurt
wat later, eind negentiende eeuw, de Staatsliedenbuurt zou worden.
De Westergasfabriek werd gebouwd evenals de Chininefabriek.
De bedrijven trokken arbeiders naar Amsterdam. Deze mensen
moesten ergens worden gehuisvest en dat kon het beste net buiten
de stadsgrens, waar nog voldoende ruimte was. Zo zijn daar de
zogeheten negentiende-eeuwse wijken ontstaan.
De bouwstijl van deze woningen wordt revolutiebouw genoemd.
Alles moest snel en goedkoop gebouwd worden voor de snel groeiende
bevolking. Sommige huizen stortten tijdens de bouw al in. Er was
veel kritiek op deze wijken. Daaruit is in 1901 de Woningwet voortgekomen. Dit betekende dat woningen aan bepaalde eisen moesten
voldoen. Om daarop toe te zien werd bouw- en woningtoezicht
geïntroduceerd. Er werden woningbouwverenigingen opgericht. Die
kregen geld van het Rijk om nieuwe en kwalitatief betere woningen te
bouwen. De woningen van Rochdale in de Van Beuningenstraat
waren de eerste woningen in Amsterdam die volgens de nieuwe eisen

Veel arbeiders
leefden onder
erbarmelijke
omstandigheden

van de Woningwet werden gebouwd.
Heijdra beschrijft het Rochdalecomplex als een ‘soort overgangsbouw
van de negentiende-eeuwse bouw naar de Amsterdamse School’. De
bouwstijl heeft geen aparte naam. Van der Pek bouwde degelijke
woningen, nog wel een beetje in de stijl van de negentiende eeuwse
gordel. Maar hij was ook duidelijk een voorloper van de Amsterdamse
School. “Er was al aandacht voor architectuur. In de gevel van dit blok
zie je een rij gele steentjes, dit is een eerste stapje naar de stijl van de
Amsterdamse School. Bij deze nieuwe bouwkundige stroming wordt
de gevel van een blok een heus kunstwerk. Dat is hier in de Van
Beuningenstraat nog niet het geval. Maar het is al wel meer dan
alleen maar een woonblok”, zegt Heijdra. Dit was in 1909 opmerkelijk.
Puur uiterlijke zaken speelden toen nauwelijks een rol bij de
beoordeling van arbeiderswoningen. Die moesten degelijk en stoer
zijn en daarnaast rust en vrolijkheid uitstralen. Het enige wat
destijds over het uiterlijk van het Rochdaleblok is geschreven: ‘De
gevels zien er met de bloemenrekjes en bloemen frisch en vroolijk van
kleur uit. De deugdelijkheid van materiaal en afwerking doet zich ook
uiterlijk kennen.’
De Amsterdamse Chininefabriek omstreeks 1883.
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Een kenmerk van de negentiende-eeuwse bouw is dat een woonblok
bestaat uit allemaal aparte huizen naast elkaar. Dat zie je ook in het
Rochdalecomplex nog goed aan de aparte ingangen van ieder huis.
In de Amsterdamse School werden de trappenhuizen vervolgens
helemaal weggewerkt. Een woonblok zag er ook uit als één blok. De
gevel werd als blok gezien en als zodanig versierd. Deze stijl begint
eigenlijk pas in 1911. “Van der Pek is een inspirator geweest voor deze
latere stroming”, meent de sociaal-geograaf.

arbeiderspaleis
De woningen in de Van Beuningenstraat waren het directe resultaat
van de Woningwet. Die werd acht jaar eerder, in 1901, ingesteld om
duidelijke eisen te stellen aan de woningbouw. Dat was hard nodig;
veel arbeiders leefden onder erbarmelijke omstandigheden. Uit de
Volkstelling van 1899 bleek dat tweederde van de Nederlanders in een
woning met twee vertrekken woonde. Keukens, alkoven en vlieringen
zijn dan als vertrek meegerekend. De oppervlakte is meestal tussen
de vijftien en vijfentwintig vierkante meter. In Amsterdam is de
situatie vaak nog ernstiger. Daar werden zelfs iets meer dan tien
procent van de 117.000 woningen door meer dan drie personen per
vertrek bewoond. Dit leidde tot veel ziektes en epidemieën als
tuberculose.
Het wooncomplex in de Van Beuningenstraat voldeed aan alle eisen
van de Woningwet, zoals voldoende lichtinval, goede ventilatie en de
aanwezigheid van stromend water en een toilet. Ze waren zelfs nog
luxer. De Rochdalewoningen werden alom geprezen als een arbeiderspaleis met aparte slaapkamers, moderne wc’s en zonder bedsteden of
alkoven.
Het complex bestaat uit een aaneenschakeling van zeven gewone
panden, elk met de traditionele Amsterdamse breedte van drie hoge
smalle ramen. Het blok is vierenhalve verdieping hoog. Dit werd
enkele jaren later de norm in Amsterdam. De bovenste halve etage
kon als was- en droogruimte dienstdoen. Ze werden daarvoor echter
niet gebruikt; de huisvrouwen toonden hun ondergoed liever niet aan
de buren. De bovenste halve etage werd al snel extra woonruimte of
berging. De hoogte voor een pand is afgeleid van het maximale aantal
trappen dat de bewoner zonder problemen op en af kan lopen. Ook
kan de moeder binnen deze afstand de gezichten van haar kinderen
die beneden aan het spelen zijn herkennen.
Portret gemaakt omstreeks 1910 bij fotograaf aan de Haarlemmerstraat.
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De woningbouwverenigingen bouwden woningen van een kwaliteit
en tegen een prijs die arbeiders zich eigenlijk niet konden
veroorloven. Doordat de gemeente de bouw van deze woningen
subsidieerde, kon de huur betaalbaar blijven. Huurders betaalden
drie gulden per week. Als een particulier zonder rijkssubsidie
woningen van dezelfde kwaliteit zou bouwen, was de huur vele malen
hoger geweest. De mensen die in een woning van een corporatie
woonden, behoorden begin 1900 tot het bovenste segment van de
arbeidersklasse. Dit betekende immers dat je een vaste baan had en
lid was van de woningbouwvereniging.
Uit oude verhalen blijkt dat de eerste bewoners ‘apetrots waren op
hun prachtige huis in de Van Beuningenstraat’. Ottens: “Dit was de
omslag naar een nieuw leven. Bovendien was de nieuwe eeuw net
begonnen. Wat zou die allemaal wel niet brengen? ‘Dit wordt dé eeuw’,
zo was de algemene stemming in die dagen. En toen kwamen er twee
oorlogen...”

Verzamelwagen van uitwerpselen, werd spottend de ‘Boldootwagen’ genoemd.

De versiering is beperkt tot wat banden gekleurde baksteen. Van der
Pek heeft de gevel verlevendigd met uitbouwen op de verdiepingen,
die doorlopen boven de daklijsten. “Hierin zie je al een beetje de latere
stijl van de Amsterdamse school”, zegt Heijdra. “Het is duidelijk
anders dan de particuliere woningbouw in de buurt die zich
kenmerkte door rechttoe rechtaan naast elkaar huizen te bouwen.”
De moderne woningen van Van der Pek hebben door de ‘versieringen’
een ritme dat zorgt voor enige afwisseling in de straatwand.
De eerste bewoners van het pand waren veelal lid van Rochdale en
betaalden lidmaatschap. Hierdoor waren ze als het ware mede
eigenaar van de woning. Ze werkten bij de gemeente en behoorden
tot de bovenklasse van de arbeiders.
Van der Pek was een echte volkswoningbouw-architect. Hij was
getrouwd met Louise Went, zij was voorvechtster van de Woningwet.
Kepler was bevriend met Van der Pek en gaf de architect de opdracht.
Samen hebben ze er heel bewust naar gestreefd pareltjes te maken
van de eerste woningwetwoningen.

De laatste rit
van de
paardentram
in 1916
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Willem Jansens (84) is in
de Van Beuningenstraat
geboren. Hij woonde hier
met zijn ouders en zeven
jaar oudere broer Adriaan.
“Wat ik me vooral herinner
van mijn kinderjaren in deze
straat zijn de nonnen, overal die
‘kelere’ nonnen.”
Het gezin Jansens was katholiek, net als vele andere
families in de Staatsliedenbuurt. Willem: “De nonnen waren
overal: op straat, op school, in de kerk. Het leek wel of ze mij
achtervolgden. En vraag me niet waarom, maar ze hadden een
hekel aan kinderen. En dan vooral aan kleine jongetjes. Door die
vrouwen zet ik geen voet meer in de kerk.”
Inmiddels woont Willem met zijn vrouw al weer vele jaren in
Zaandam. Hij heeft nog veel herinneringen aan zijn kinderjaren in
de Van Beuningenstraat. “Op het Van Beuningenplein stonden
allemaal wilgenbomen. Die zaten vol met insecten. Wij haalden
de insecten van de takken en deden die in een potje. Dat potje
nam ik dan mee naar huis, en zette het naast mijn bed. Heel
stoer vond ik dat.” Willem was een jaar of zeven toen hij
verhuisde naar de Indische buurt. “Ik herinner me nog
goed dat ik het erg jammer vond dat we weggingen. Ik had
veel vriendjes in de straat. En in het huis kon je goed
verstoppertje spelen. Bij iedere woning hoorde een
zolder. Daar kwam ik graag. Ik herinner me ineens
weer dat er op onze zolderkamer een vat met
zuurkool stond. Mijn moeder deed daar ladingen
zout bij. Vervolgens ging daar een plank op met
een grote kei van de straat zodat de zuurkool

Willem
Jansens

goed geplet werd. De zuurkool was onze
wintervoorraad groente. In de winter was
groente duur, zo zei mijn moeder altijd.”
“Daar op het plein verkochten ze ook snoep.
Ik had natuurlijk geen geld, maar dan ging
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ik naar mijn grootmoeder en vroeg om een paar centen. Dan ging er
een rok omhoog, en dan nog één en, onder de derde laag van haar rok
hing een beurs met geld. Ze telde dan een paar centen en gaf die aan
mij met de tekst: ‘tegen niemand zeggen jongen.’ Eigenlijk bedoelde
ze niet tegen opa zeggen. Die kon namelijk vreselijk tekeergaan tegen
haar als zij mij of mijn broer geld gaf.”
“Mijn opa was een strenge man. Mijn vader trouwens ook. Ik weet nog
goed dat hij een keer zo boos werd op mijn moeder, waarop zij dreigde
te scheiden. Ze hadden hooglopende ruzie over het verwisselen van
een kraantje. De kraan in de keuken deed het niet meer en mijn vader
dacht dat zelf wel even te verhelpen. Mijn moeder moest helpen met
het afsluiten van de hoofdkraan. Ik weet niet meer precies hoe het
ging, maar zij deed iets fout waardoor het water ineens aan alle
kanten uit de muur stroomde. In een mum van tijd stond ons hele
huis blank en stond de onderbuurman gillend en tierend aan de deur
dat hij lekkage had. Wat een toestand was dat. Volgens mij is mijn
moeder toen met ons een paar dagen weggegaan om mijn vader weer
tot bedaren te laten komen.”
Willems vader was aluminiumlasser bij Fokker in Amsterdam
Noord. “Mijn moeder komt uit Den Helder, uit een echt vissersgezin.
Mijn ouders hebben elkaar op de kermis in Den Helder ontmoet. Mijn
vader zat in zijn diensttijd bij de marine.” Het stel trouwde en vestigde
zich in Amsterdam aan de Admiraal de Ruyterweg. “Daar is mijn
broer Adriaan geboren. Uit verhalen weet ik dat mijn moeder het daar
niet naar haar zin had. In 1920 verhuisden ze naar de Van
Beuningenstraat. Daar was het een stuk dorpser en voelde zij zich
meer thuis”, zegt Willem die eraan toevoegt: “Dat kwam
waarschijnlijk ook doordat de andere bewoners net als mijn ouders
een wat hoger welstandsniveau hadden dan de mensen in Bos en
Lommer. Niet dat we rijk waren, maar mijn vader heeft altijd werk
gehad. Ook in de crisis van de jaren dertig. Hierdoor konden we ons
goed redden. Bovendien hadden mijn ouders tijdens deze
economische crisis maar twee kinderen. Mijn kleine zusje Annie is
pas halverwege de jaren dertig geboren. Ja, nu ik er zo over nadenk,
hadden wij het financieel best goed. Net als de meeste mensen in het
Rochdalecomplex.”

Mijn opa
was een
strenge man

Op het Van Beuningenplein stonden allemaal
Wilgenbomen. Die
zaten vol met insecten.
Wij haalden de
insecten van de takken
en deden die in een
potje. Dat potje nam ik
dan mee naar huis, en
zette het naast mijn
bed. Heel stoer vond ik
dat.
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De 95-jarige Henk Jansen,
beter bekend als Henk
Banaan, werkte zijn hele
leven in de Staatsliedenbuurt. In de Van Beuningenstraat kwam hij zes keer per
week met zijn fruitkar. “Ik riep
altijd: ‘Banaan, lekkere banaan,
eet ze maar’. Vandaar ook mijn
bijnaam. Als de mensen mij hoorden, riepen ze uit het raam dat ze
eraan kwamen.” Henk woont nu al
jaren in ouderencentrum de Koperen
Knoop.
Al ver voor de Tweede Wereldoorlog liep Henk met zijn fruitkar door
de straat. In welk jaar hij daarmee begon, weet hij niet meer. “Na
de oorlog werd de kar al snel vervangen door de bakfiets. Dat ging
een stuk sneller. Ik verkocht alle soorten fruit: bananen, appels,
peren en mandarijnen. Hiermee verdiende ik gemiddeld zo’n
vier à vijf gulden per dag. Dat was best veel geld in die tijd.
Een banaan kostte immers maar een paar cent. In de Van
Beuningenstraat had ik veel vaste klanten. Ik weet nog dat
drie buurvrouwen uit het Rochdalepand elke woensdagochtend samen naar beneden kwamen en alle drie een
trosje bananen kochten. Ze kwamen al pratend bij mijn
kar staan en liepen ook al pratend weer weg. Voor een
praatje met mij hadden ze nooit tijd... ”
Elke dag behalve zondag liep Henk met zijn

Henk
Jansen

fruitkar door de straat. Op zondag verkocht hij
zijn fruit bij het Wilhelmina Gasthuis in
Amsterdam West. Na het fruit is Henk in de
textiel gaan werken. “Ik ben altijd koopman
gebleven.”
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“De oorlogsjaren waren een verschrikking”, zegt Henk. Maar lachend
vervolgt hij: “Ik heb heel veel gestolen van de Duitsers. Wat ik gepikt
heb? Vooral eten en kleding.”
De Van Beuningenstraat vond hij maar een rare straat. “Er gebeurde
altijd wat. Er was bovendien veel criminaliteit, maar dat is er volgens
mij nu nog steeds. Ik weet nog goed dat tijdens mijn laatste jaren als
fruitverkoper Cor van Hout (één van de ontvoerders van Freddy
Heineken, mb) als klein jongetje samen met vriendjes hielp mijn
bakfiets de brug op te duwen. De jongens deden dan een wedstrijdje
wie de meeste appels gestolen had. Ze dachten dat ik het niet door
had. Dat jongetje van Van Hout heeft later wel ergere dingen gedaan,
toch?”
De koopman is bijna zestig jaar getrouwd geweest. Vijf jaar geleden
overleed zijn vrouw op 85-jarige leeftijd. “Ik heb drie kinderen, twee
jongens en een meid.” Hij praat vol trots over zijn kinderen. “Mijn
zoon, Nico Jansen is prof-voetballer geweest en mijn dochter is
zangeres. Ze kan heel mooi zingen.”
Henk werd vlak voor de Eerste Wereldoorlog geboren. “Die kan ik me
niet meer herinneren hoor. Maar wat ik nog wel weet uit de verhalen
van mijn ouders, is dat er geen koffie was. Van de ene op de andere
dag moest mijn vader het zonder zijn ‘bakkie troost’ doen. Ja, dat was
wat...” Hij is even in gedachten verzonken en zegt dan: “Ik weet alles
niet meer, ik heb zoveel meegemaakt in mijn leven. Mijn moeder had
veertien kinderen, zij is slechts 43 jaar geworden. Ik ben de enige van
de kinderen die nog leeft. Toch voel ik me nog steeds niet echt oud. Ik
ga nog iedere dag naar buiten, een kaartje leggen in de Tichel in de
Westerstraat.” In de Tichel komen veel bejaarden een kopje koffie
drinken en een praatje maken. “Een kopje koffie kost daar 20 cent,
waar zie je dat nou nog? Om een uur of half vijf kom ik dan weer thuis.
Ik maak dan de aardappels schoon en de groente en bak het vlees.”

Ik heb veel
gestolen van
de Duitsers

Ik weet alles niet meer,
ik heb zoveel
meegemaakt in mijn
leven. Mijn moeder had
veertien kinderen, zij is
slechts 43 jaar
geworden. Ik ben de
enige van de kinderen
die nog leeft. Toch voel
ik me nog steeds niet
echt oud.
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De bloeiende ontwikkeling van de handel,
scheepvaart en nijverheid werd in de zomer
van 1914 wreed verstoord door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Door de
oorlog, waarin Nederland neutraal bleef,

Het ontbreken
van een
‘bakkie troost’
lag voor het
‘gewone volk’
heel gevoelig.

kwam het goederenvervoer naar en van
Nederlands-Indië in de verdrukking. Zo ontstond een schaarste aan koloniale producten.
Het tekort aan koffie werd haast als een tekort
aan eerste levensbehoeften ervaren. Het ontbreken van een ‘bakkie troost’ lag voor het
‘gewone volk’ heel gevoelig.
De Staatsliedenbuurt was een volksbuurt met
hardwerkende mensen die aardig konden
rondkomen. Dat veranderde in de jaren dertig.
De stadsuitbreidingen Bos en Lommer en De
Baarsjes boden grotere en betere behuizing.
De mensen met geld, zoals ambtenaren, trokken

weg. Hun plaats werd vooral ingenomen door
fabrieksarbeiders. Alleen de mensen die zich geen
duurdere woning konden veroorloven, bleven.

crisis en
saamhorigheid

Het leven van de mensen was zwaar: ze maakten lange
dagen en verdienden weinig. De verhoudingen in de
buurt raakten gespannen. Bij de Westergasfabriek
werkten de arbeiders zeven dagen per week, twaalf uur
per dag onder erbarmelijke omstandigheden.
Havenarbeiders waren nog slechter af. De arbeiders
moesten elke dag in de haven gaan kijken of er werk was;
‘deuren’ noemden ze dat. Als er geen houtschip was dat
geladen of gelost moest worden, was er geen werk en dus
geen geld. De mannen zaten dan veelal de hele dag in de kroeg
hun laatste cent te verdrinken.
De beurskrach van 1929 was het begin van de crisis. De werkloosheid nam toe en veel mensen trokken steun. In die tijd elf
gulden per week. De strijd tegen de massale werkloosheid
barstte al snel los. In de Staatsliedenbuurt werd net als in de rest
van de stad veel gevochten. “Dat was een heftige tijd” zo herinnert
Henk Jansen (95), beter bekend als Henk Banaan, zich nog goed.
“Ik liep destijds als zestienjarig jongetje door de straten met mijn
fruitkar in de hoop wat geld te verdienen. Omdat niemand geld had,
werd er veel van mijn kar gestolen. Ik weet nog dat ik een keer in de
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Van Beuningenstraat achter een man aanrende die een zak appels
van mijn kar had gepakt. Toen ik hem te pakken had, draaide ik me
om en zag ik nog net een stel huisvrouwen en kinderen met handen
vol groente en fruit wegrennen. Vanaf dat moment heb ik mijn kar
geen moment meer onbewaakt achtergelaten.”
Henk Banaan denkt ondanks de armoede met weemoed terug aan die
tijd. “Het was een gezellige tijd. Het leven speelde zich vooral af op
straat. Kinderen waren hele dagen buiten aan het knikkeren,
hoepelen of touwtje springen. En ‘s avonds zaten we met het hele

Spelletjes doen bij
het licht van de
petroleumlamp

gezin om de eettafel spelletjes te doen bij het licht van de
petroleumlamp.” Ook de 84-jarige Willem Jansens speelde als klein
jongetje veel op straat. “Van de armoede herinner ik me niet zoveel.
Tenminste niet wat ons eigen gezin betreft. Wij woonden in het
Rochdalepand, dat was een soort eilandje in de straat. Voor zover ik
weet hadden alle vaders die daar woonden werk. Wel werd er thuis
veel over geld gesproken. Mijn vader verdiende het, maar mijn moeder
was de baas over het geld. Ze droeg het net als mijn grootmoeder bij
zich in een buideltje onder haar rok.”
De jaren dertig is behalve de tijd van de economische crisis ook de tijd
van de markante straatfiguren. Elke straat had ze wel: de
muzikanten, vuurvreters, politieke redenaars, wereldhervormers,
schillenophalers, voddenmannen, zuurverkopers en orgeldraaiers.
Henk Banaan, die volgens veel buurtbewoners zelf ook een markant
straatfiguur was, herinnert zich de ‘Berliner-bollen-man’ nog goed.
“Hij was een in een wit jasje geklede man die door de straat liep en
riep: ‘Berliner bol, bol, fijne Berliner bol, lekker bij de koffie en lekker
bij de thee.” Hij noemde zichzelf de broer van de in die tijd populaire
artiest Lou Bandy. Met een strohoed op zong hij dan: ‘Zoek de zon op,
dat is zo fijn’.”
In de buurt waren veel winkeltjes. “In mijn beleving kon je dag en
nacht je boodschappen doen”, zegt een oud-buurtbewoonster. De
winkels bleven ‘s avonds tot acht uur open en op zaterdag zelfs tot elf
uur. De politie controleerde of de middenstanders zich wel aan de
openingstijden hielden. “Toch was dat allemaal niet zo strikt hoor”,
zegt Martin Baltus van de vroegere melkwinkel in de Van
Beuningenstraat.
Hij werd in 1932 boven de winkel geboren. “Mijn ouders, Nelis Baltus
en Klara Baltus-Vink, kochten in 1930 van de familie De Winter de
melkzaak op nummer 108. We woonden recht tegenover de
Rochdalewoningen. De mensen van de overkant tikten ook vaak
Gerrit de Vries gaat in de jaren dertig voor het eerst naar school.

De schillenophaler kwam met paard en wagen in heel Amsterdam.

De haring- en zuurwagen mocht stilstaan om de vis aan de man te brengen.

‘s avonds laat nog even op het raam en dan verkocht mijn vader ze een

opgesteld. Volgens Henk Banaan, die groente en fruit verkocht,

fles melk of stuk kaas. Ook op zondag konden vaste klanten bij ons

bepaalde de politie op een gegeven moment ineens dat de karren niet

terecht.”

meer mochten stilstaan, maar alleen mochten rijden. Dat
veroorzaakte een soort oorlog tussen de politie en de straathandel.

Martin Baltus, die al vele jaren in Zeist woont, herinnert zich hoe hij

Terwijl de meeste mannen buiten de deur werkten, zorgden de

altijd jaloers was op de bewoners van de Rochdalewoningen. “Deze

vrouwen voor het huishouden. Ook kwam het veel voor dat jonge

huizen hadden van die mooie gevels met gele, geglazuurde regels. Wel

meisjes, vanaf twaalf tot zestien jaar, een ‘dienstje’ moesten nemen

vonden wij dat wij geluk hadden met ons uitzicht. We realiseerden

om wat aan het gezinsinkomen bij te dragen. Willem Jansens

ons goed dat de bewoners van de overkant minder geluk hadden met

herinnert zich nog goed dat zijn moeder het jammer vond dat ze geen

hun uitzicht op woningen van armzaliger architectuur.”

oudere dochter had die zo wat geld kon verdienen. “Onze buren

Op zaterdagavond was er markt op het Van Limburg Stirumplein.

hadden zes kinderen van wie drie grote dochters. Die verdienden op

“Dat was altijd erg gezellig. De hele buurt kwam je daar tegen”, vertelt

deze wijze aardig wat bij.” Een ‘dienstje’ voor halve dagen bracht in de

mevrouw De Vries, die tot 1940 in de Van Beuningenstraat woonde.

jaren twintig 2,50 gulden per week op. De jonge vrouwen werkten

“Men verkocht dan paling, zuur, verse groenten en fruit.” Ook uit

veelal op de grachten, de Nassaukade en in de Frederik Hendrikbuurt;

verhalen van andere buurtbewoners blijkt dat de straathandel in de

daar woonden de rijkere families. Toch hadden niet alleen de

jaren twintig en dertig heel levendig was. Handkarren met bloemen,

welgestelde families een dienstmeisje. Ook vrouwen die bijvoorbeeld

fruit, vis en kraampjes met paling stonden langs de stoeprand

getrouwd waren met een marktkoopman en hun man hielpen in het
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bedrijf hadden, voor huishoudelijke taken vaak een dienstmeisje.
Mevrouw De Vries, die geen hulp had, vond het schoonmaakwerk in
die tijd erg zwaar. “ ‘s Morgens vroeg begon het al met het uitkloppen
van de zware kleden. En dat moest ook nog snel gebeuren, want het
was bij politieverordening verboden om na acht uur ‘s morgens de
kleden te kloppen.”

westerkwartier
Buurtvereniging Westerkwartier speelde in de jaren dertig een grote
rol in het leven van de Staatsliedenbuurtbewoners. De vereniging
startte in 1915 met een speeltuin op het Van Beuningenplein.
Kinderen speelden er dagelijks en menigeen herinnert zich de
jaarlijkse kermis op het terrein.
Speeltuinverenigingen blijken in Nederland al snel van groot belang
voor het korfbal. Westerkwartier richtte in 1917 een korfbalvereniging
op, die binnen de kortste keren op het hoogste niveau speelde. In 1925
werd Westerkwartier voor de eerste keer landskampioen.
Een andere populaire sport werd het uit Engeland overgewaaide
voetbal. Een bal en een paar doelpalen zijn voldoende om het te
kunnen spelen. De ene na de andere club werd opgericht.
Fabrieksarbeiders uit de buurt richtten hun eigen voetbalclub op,
maar ook bijvoorbeeld een kroegbaas die zijn klandizie wilde
verhogen.
Voor veel kinderen in de Staatsliedenbuurt betekende
voetbalvereniging AKV Westerkwartier heel veel. “Eén van die
jongetjes was ik”, zegt Willem Jansens. “Bij Westerkwartier was altijd
iets te doen, er was altijd ruimte en aandacht, iets waar veel kinderen
behoefte aan hadden. De huizen waren klein, de gezinnen groot en
moe had nauwelijks tijd. Een groot deel van de warmte en
geborgenheid vonden we bij Westerkwartier.”

De ene na de
andere club
werd opgericht

Korfbalwedstrijd op het Van Beuningenplein omstreeks 1930.
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Gerrit de
Vries

Gerrit de Vries was tot
zijn dood een actieve
buurtbewoner. Hij overleed
in januari 2009 op 82-jarige
leeftijd, twee maanden na dit
interview. Samen met zijn
vrouw woonde hij in ouderencentrum de Koperen Knoop, waar
hij voorzitter van de bewonerscommissie was.

krap met zoveel mensen in één klein huis, maar je wist niet beter.
Iedereen woonde zo. En, vergeleken met ons huis in de Jordaan, was
dit ruim en vooral licht. Als ik er nu aan terugdenk; het was eigenlijk
vooral knus. Bovendien waren we allemaal blij dat we weer een thuis
hadden. Na het overlijden van mijn moeder gingen wij kinderen naar
het weeshuis, ‘het maagdenhuis’. Mijn vader moest werken en kon
dus niet voor ons zorgen. Toen mijn vader opnieuw trouwde,
mochten wij weer uit het weeshuis.”
Gerrit komt uit een katholiek gezin. Als je in de jaren veertig naar
de kerk ging, kreeg je elke vrijdag broodbonnen van de kerk. Voor
tien cent kon je dan een brood kopen. Behalve broodbonnen kregen
katholieke gezinnen ook kledingbonnen voor C&A en voor schoenen
bij de Bata. “Ik herinner me dat we van alle katholieke zaken bonnen
kregen als we maar naar de kerk gingen.”
Het huis van de familie De Vries had een voorkamer, een tussenkamer, een achterkamer en een uitgebouwde keuken. “In de voor-

“Ik ben geboren in de Jordaan. Op mijn zestiende, het was kerst

kamer sliepen we met alle jongens in één bed en alle meisjes in één

1940, overleed mijn moeder. Ze kreeg een hartaanval terwijl ze op

bed. Vader en moeder sliepen in de achterkamer in een opklapbed.”

het pleintje van de Van Beuningenstraat een kerstboom kocht. Een
paar jaar later leerde mijn vader mijn tweede moeder kennen. Zij

de nette kamer

stond met een bloemenkraam op de hoek van de Van Beuningenstraat

“Toen we het wat beter kregen, kwamen er stapelbedden in de

en de Van Limburg Stirumstraat. In 1943 zijn wij in de Van Beuningen-

tussenkamer. Daar gingen wij toen slapen. De voorkamer werd een

straat komen wonen. Ik heb daar ruim dertig jaar, tot 1977, gewoond.”
Gerrits vader werkte in de gasfabriek. Hij was een zogeheten
koperen knoper en kon als ambtenaar daarom een fiets op
afbetaling kopen. “Ik herinner me nog goed dat mijn vader altijd
apetrots op de fiets naar zijn werk ging.”
Als kind hield Gerrit niet erg van de buurt. “Ik ging altijd naar
de Jordaan, daar kende ik alles en iedereen, daar ben ik
opgegroeid. Ik voelde me in de Staatsliedenbuurt niet zo
thuis; dat was de koperen knopenbuurt. Ook waren er in de
straat vroeger vaak straatgevechten met houten
zwaarden. Als je een klap op je kop kreeg, had je een gat
in je hoofd.”
De huur van het huis aan de Van Beuningenstraat was
halverwege de jaren veertig vijf gulden per week. De

nette kamer, daar kwam je alleen op zon-en feestdagen. Het leven was
in de achterkamer. In de keuken was het zó koud. Er was natuurlijk
geen verwarming, het aanrecht stond voor het raam.”
“We gingen één keer per week, op vrijdagavond, naar het badhuis om
te douchen. Dat kostte 25 cent. Heel vroeger, voor de Tweede Wereldoorlog, hadden we daar zelfs geen geld voor. Dan ging je op zaterdag
in de tobbe. Als je als eerste mocht had je geluk, dan was het water
nog lekker warm en schoon. De laatste had vet en koud water. Wij
kregen pas in 1956 een douche. En toen alle huizen in de jaren
zeventig een grote opknapbeurt kregen of werden vervangen door
nieuwbouw, kwamen er pas slaapkamers.” Dit was ook de tijd dat de
straat veranderde. Vanaf dat moment kwamen er ook mensen van
buiten de stad wonen. Tot die tijd was de Van Beuningenstraat een
echte Amsterdamse volksstraat.”

familie De Vries woonde daar met zeven kinderen
en twee volwassenen. “Ik kom uit een gezin met
vier kinderen. Ik ben de oudste, na mij kwam 6,5
jaar niemand. Mijn tweede moeder had ook al
twee kinderen en samen hebben ze ook nog
een dochter gekregen. Natuurlijk was het

Gerrit werkte 31 jaar bij Geveke Werktuigbouw als magazijnbediende.
Daarnaast was hij reserve-agent bij de politie. “Ik ben wel eens van
mijn werk bij Geveke weggeroepen om te assisteren bij de
krakersrellen in deze buurt. Na 21 jaar reserve-agent te zijn geweest
kreeg ik eervol ontslag.”
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Age Jongsma junior
werd in 1938 geboren in
de Jordaan. Zijn ouders
woonden tot vlak voor zijn
komst bij zijn grootouders in
de Van Beuningenstraat. Mijn
vader komt uit de Staatsliedenbuurt. Toen ik een half jaar oud
was, zijn mijn ouders weer naar
mijn vaders ‘oude’ buurt teruggegaan. Ik ben nu zeventig jaar en
ik woon er nog altijd.”
Het honderd jaar oude complex aan de Van Beuningenstraat kent Age
vooral uit verhalen van zijn grootouders. “In 1937 verhuisden ze naar de
Willem de Zwijgerlaan. Ons gezin woonde vanaf 1938 in de Van
Hogendorpstraat. Als kind speelde ik vaak buiten, ook met kinderen
uit de Van Beuningenstraat. Het Van Beuningenplein met de
speeltuinvereniging Westerkwartier was echt zo’n buurtplek waar
iedereen elkaar tegenkwam.”
Age heeft de ambachtsschool gedaan en vervolgens jaren als
timmerman in de bouw gewerkt. “Dit tot teleurstelling van
mijn grootouders. Mijn vader wilde niet leren en zij hadden
alle hoop op mij gevestigd. Ze hadden het liefst gezien dat ik
onderwijzer werd. Helaas voor hen was ik ook een vrijbuiter,
net als mijn vader. Toch had ik jarenlang het idee dat ik
meer wilde dan alleen maar werken in de bouw.”
In de jaren vijftig werd Anton Geesink populair. “Alle
jongetjes wilden net als hij judoën. Al was het bij ons
in eerste instantie meer knokken”, zegt Age. Hij ging

Age
Jongsma
jr.

rond zijn 22ste op judoles. “Ik bleek talent te
hebben.” In 1968, op zijn dertigste, begon Age een
judoschool in de Van Hogendorpstraat. “Geweldig
was dat. Nu kon ik behalve zelf wedstrijden
judoën ook les geven. Was ik toch nog een
beetje onderwijzer.”
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Veel kinderen uit de Staatsliedenbuurt hebben les van hem gehad.
“Ook van daarbuiten trouwens. André Hazes kwam vanuit De Pijp
naar mijn judoschool.” Danny de Munk, geboren en getogen in de
Staatsliedenbuurt, was jarenlang een leerling van Age. “Hij begon
als zesjarig jongetje en ging door tot hij een jaar of twaalf was.
Vanaf dat moment kreeg hij het te druk met de speelfilm ‘Ciske de
Rat’.” De judomeester had in januari 2009 nog een ontmoeting met
zijn beroemde leerling. “Danny zat in de hoofdrol van het gelijknamige televisieprogramma, en ik mocht hem daar de zwarte band
overhandigen.”
Zelf heeft Age het in de judowereld geschopt tot de zesde dan. Dat is
de hoogste classificatie die er te behalen is in de judosport. “Ik ben
professor in mijn sport.” Tot zijn pensioen, op 65-jarige leeftijd, heeft
de judoleraar op de mat gestaan. “Ik kreeg last van mijn heupen. Die
moesten vervangen worden. Met mijn twee nieuwe heupen kan en
mag ik niet meer sporten. Sindsdien zit ik in het bestuur van de
Judobond.”
Age is niet alleen door zijn judoschool een bekendheid in de Staatsliedenbuurt. Hij heeft zich ook hard gemaakt voor het Westerpark.
“Toen de gemeente vanaf de jaren tachtig allerlei plannen had met
het Westerpark heb ik samen met een aantal anderen de vereniging
Vrienden van het Westerpark opgericht. De gemeente wilde tramremises in het park aanleggen, maar wij streden voor behoud van het
park. En moet je eens zien hoe prachtig het nu geworden is...” Door
zijn inzet is de Westergasfabriek een monument geworden. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de naamgeving in het Westerpark.
Age kent de Staatsliedenbuurt door en door en de buurt kent hem.
“Ik heb wel eens gezegd: ‘Ik blijf hier tot mijn laatste snik wonen’.
Maar, de laatste tijd moet ik toch toegeven dat ik hier wel klaar ben.
De drukte van de stad belemmert mij in mijn vrijheid. Ik durf geen
auto meer te rijden en ik heb sinds 1973 niet meer in de tram gezeten.
Waarom ik dan niet verhuis? Tja, mijn vrouw wil de Westertoren
zien.”

Ik ben
professor in
mijn sport

Veel kinderen uit de
Staatsliedenbuurt
hebben les van mij
gehad. Ook van
daarbuiten trouwens.
André Hazes kwam
vanuit De Pijp naar
mijn judoschool.
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Nora
Witschge

Nora Witschge (72)
woonde tijdens de oorlog
met haar moeder bij haar
oma in de Van Beuningenstraat op 113/I. “Mijn vader
was opgepakt door de Duitsers
en mijn opa was voor de oorlog
al overleden, dus mijn moeder en
ik zijn bij mijn oma ingetrokken.
Dat scheelde in de kosten voor eten
en stoken.”

op met de fiets om kleding en lakens te ruilen voor eten. Ze was
naaister en werkte voor de ‘betere stand’. Het laatste jaar van de
oorlog, de hongerwinter, moest ik naar de Savornin Lohman-school
in de Helmersstraat. Die werd echter wegens de kou al snel gesloten.
In die tijd heb ik net als vele anderen blokjes gepikt uit de tramrails
om te kunnen stoken.”

gaarkeuken
Veel mensen uit de straat gingen naar de gaarkeuken aan de Haarlemmerweg. Die zat naast de Maggifabriek. Veel meisjes uit de
Staatsliedenbuurt werkten tijdens de oorlog bij Maggi, de Boldootfabriek en Patria Biscuitfabriek.” Nora werd door haar moeder ook
naar de gaarkeuken gestuurd. “Mijn moeder vond dat ik beter teveel
dan te weinig kon eten. Ik kan me niet herinneren dat zij en mijn
oma er veel naartoe gingen. Na de oorlog was ik heel dik. De mensen
dachten dat ik hongeroedeem had.”
Na de oorlog woonde Nora met haar moeder nog een tijdje bij haar

Twee zussen van Nora’s oma woonden ook in de straat. Tante
Marie woonde met haar man Jan op 109/Huis en haar zus Bet
woonde alleen op nummer 109/I. “Het was fijn om in die toch wel

oma. “Hoe lang dat was, weet ik niet. Ik weet nog wel dat ik van mijn
oma vaak naar de bakker op de hoek van de Fannius Scholtenstraat
moest om een dubbelgebakken pannebrood te halen.” Nora’s oma

nare periode met veel familie bij elkaar te wonen. Ook mijn vaders

kreeg in 1954 een beroerte. “Ze moest naar een verpleeghuis in

familie, de Witschges, woonden in de Staatsliedenbuurt. Oom Piet

Hilversum. Mijn tantes waren toen al verhuisd of misschien zelfs wel

Witschge, de broer van mijn vader, woonde in de Van Hallstraat.
Hij was de opa van de voetballers ‘Witschge’.

overleden. De beroerte van mijn oma kwam op een moment dat ik
eigenlijk wel wat meer wilde weten over haar leven en over de oorlog.

Nora’s vader werd vlak na het begin van de oorlog opgepakt.

Helaas kon ik met haar niet meer praten en van mijn moeder kreeg ik

“Hij zat bij het verzet en werd naar kamp Neuegamme bij

geen antwoorden op mijn vragen. Zij weigerde iets te zeggen over die

Hamburg afgevoerd. Hij is er niet levend vandaan gekomen.
Mijn moeder sprak niet over de oorlog. Ze stopte alles weg.”
Bij mijn oma thuis zat ik vaak op de divan voor het raam.

periode. Mijn zoon heeft later nog wel geprobeerd met haar te praten.
Hij kreeg er ook niet veel uit. Alles wat ik nu weet, heb ik van mijn
zoon gehoord.”

Zo weet ik nog dat in de Hongerwinter schuin tegenover
een man thuis kwam met een kar vol groente en kolen.

Nora woont al dertig jaar in Spanje. “Ik ben er met mijn toenmalige

Hij kreeg nauwelijks de kans om het naar binnen te

echtgenoot naartoe gegaan. Toen we hier een half jaar woonden, zijn

brengen. Iedereen had honger dus mensen stalen de

we gescheiden. Mijn ex-man is teruggegaan naar Nederland en ik ben

spullen van zijn kar. Er ontstond enorme ruzie. Ik

hier blijven wonen. Ik ben nu al weer twintig jaar gelukkig getrouwd

kon alles goed volgen achter het raam. Aan de
overkant woonde ook een voddenboer, we
noemden hem de rooie vanwege zijn rode haar.
Met hem maakte ik wel eens een praatje. Verder
had ik, behalve met familie, weinig contact
met straatgenoten.”
Volgens Nora was er bij haar thuis altijd wel
eten. “Mijn moeder ging in die tijd de boer

met een Spanjaard.”
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Tijdens de oorlog probeerden de bewoners zo goed en zo kwaad door te leven.
Er was een avondklok, dus het was verboden om ‘s avonds op straat te komen.
De dichtstbijzijnde schuilkelder was die op het Haarlemmerplein.
Buurtbewoners kennen deze kelder alleen uit verhalen. In de stad was
geen brandstof om scholen of andere publieke gebouwen te verwarmen.
Voor de grotendeels lege winkels stonden lange rijen. Veel mensen uit
de Staatsliedenbuurt probeerden in andere stadsdelen aan eten te
komen. Maar als je geen vaste klant was, werd je meestal niet
geholpen. De gemeente had een gaarkeuken ingericht aan de
Haarlemmerweg. Ouders die een adres op het platteland in de
Wieringermeer konden vinden, brachten hun kinderen
zoveel mogelijk daar onder.
In april 1943 werd de buurt opgeschrikt door een vliegtuig
dat neerstortte op de Van Bossestraat. De Duitsers
hadden het Engelse vliegtuig neergehaald. Een oudbewoner die met zijn ouders op de hoek Van

Tijdens de
Beuningenstraat/Fannius Scholtenstraat
oorlog bleek
woonde, heeft het als vijf jarig jongetje zien
dat de Staatsgebeuren. “Het was omstreeks etenstijd.
liedenbuurt een
Iedereen was in paniek, ook mijn ouders.
soort eiland was
Alle mensen renden naar buiten, de straat

oorlogsjaren

op. Mijn moeder stond op straat met een
pollepel en een pan in haar hand. Later
hoorde ik dat de piloot van het vliegtuig
heeft geprobeerd een noodlanding te
maken achter de Van Bossestraat, maar
dat is helaas mislukt.”
Ondanks de oorlog speelden de kinderen
op straat. Nora Witschge woonde als kind
tijdens de oorlog met haar moeder bij haar
oma in de Van Beuningenstraat. “Als het
buiten rustig was, deden we spelletjes als
hoepelen, tollen en bikkelen. Een bikkel is
een metalen bal, een soort ronde kogel, die
je zover mogelijk moest gooien.”
In de oorlog bleek dat de Staatsliedenbuurt
een soort eiland was. Als de Duitsers een
razzia hielden hoefden ze maar een paar
bruggen op te halen om de hele buurt af te
sluiten. Alleen bij de Haarlemmerweg kon
men er dan nog uit.
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Kinderen op zoek
naar kolen voor in
de kachel.

“Ik herinner me nog goed het luchtallarm dat ‘s nachts vaak ging”,
vertelt Piet Stricker, die als kind in de Van Beuningenstraat woonde.
“Bij de eerste tonen pakten we onze waardevolle spullen en namen
die mee naar het trappenhuis. We stonden daar dan met alle buren
bij elkaar te wachten tot het voorbij was. In de laatste oorlogsjaren
werd het steeds erger. De ramen moesten helemaal afgeplakt worden.
Er mocht geen licht doorheen schijnen. Op een gegeven moment
hadden we geen licht meer en ook geen gas.” Alles wat branden kon,
verdween bij de mensen thuis in de kachel. Bomen, hekjes en zelfs de
bielzen tussen de tramrails werden verbrand om het nog een beetje
warm te krijgen. Ook de voedselvoorziening stokte. De mensen waren
wanhopig. Ze deden alles om te overleven. Voor eten waren ze
aangewezen op de gaarkeukens.
De centrale gaarkeuken op de Haarlemmerweg bereidde 18.000
maaltijden per dag. Erg voedzaam was het eten niet. In het begin
waren het nog stamppotten, maar het werd een steeds wateriger
aardappelsoep. De mensen raakten uitgehongerd. Aan het eind van
de hongerwinter was er zelfs geen waterige soep meer. Wegens
gebrek aan brandstof en voedsel werd de centrale gaarkeuken op 24
april 1945 gesloten. Veel bewoners trokken in de Hongerwinter de
polder in om bij boeren en tuinders eten te bemachtigen. Veelal te
voet, want de Duitsers hadden alle fietsen in beslag genomen.
Vooral kinderen en ouderen leden onder de voedselschaarste en velen
overleefden de oorlog niet. Op de begraafplaatsen was het drukker

Jong en oud slepend met emmers van en naar de Centrale Gaarkeuken aan de Haarlemmerweg. De etenstram (motorwagen
54) rijdt vanaf de Haarlemmerweg het terrein op om voedsel op te halen voor personeel van de gemeentetram.

Twee mannen graven

Kinderen rond het

bij de schuilkelder bij

draaiorgel tijdens

het Haarlemmerplein.

bevrijdingsfeest
(juli 1945).

dan normaal. Een buurtbewoner herinnert zich nog hoe overledenen

muzikanten, gekleed in Volendams kostuum, die met hun muziek de

in kruiwagens en karren werden gebracht naar de begrafenis.

straten een beetje kleur gaven. Hun repertoire bestond uit Nederlandstalige

Als het land eindelijk wordt bevrijd, is het ook in de Staatsliedenbuurt

niemendalletjes met als titels: ‘Nooit zal ik vergeten die wondere nacht, bij

een groot feest. “Vliegtuigen wierpen Zweeds brood uit het raam voor

de sterrenhemel van Hawaï’, en ‘De klok van Arnemuiden’. Één van de

de hongerige bevolking. De vlaggen gingen uit en overal werd feest

muzikanten heeft veel indruk op me gemaakt. Dat was Willem Buikie, de

gevierd”, herinnert Frans Kommers uit de Van Beuningenstraat zich.

zanger van de groep. Een dik, klein mannetje. Eigenlijk heette hij Willem

De straatfeesten gingen de hele zomer door. Het was vooral voor grote

van Schelte. Hij woonde in het armste deel van de Jordaan. Met een stem als

gezinnen in kleine woningen een opluchting om weer naar buiten te

een misthoorn hoorde je Willem Buikie al van drie straten ver aankomen.

kunnen.

Een enorm volume en nog zuiver ook. De rest van de groep trompetterde en

Na de oorlog spraken buurtbewoners veel over wie er wel of niet fout

trommelde maar wat mee. Maar Willem Buikie was onze held. Wat hadden

was geweest. Volgens Kommers waren er drie collaborateurs in de

wij ontzag voor die geweldig luide stem. Tijdens hun spel en zang

Van Beuningenstraat. “Eén van hen woonde tegenover ons. Deze man

verkochten ze de teksten van hun liederen op een gestencild velletje papier

ging na de oorlog weer aan het werk in de haven en zijn collega’s

voor een dubbeltje per stuk. Ze hebben dat werk een jaar of zes weten vol te

hebben hem toen net zolang aangepakt totdat hij een

houden. Ik heb daarna nooit meer iets van ze gehoord, maar ik zal ze nooit

schedelbasisfractuur had.”

vergeten.”

Joop Komen, een andere oud-bewoner van de Van Beuningenstraat,
herinnert zich vooral de groep Volendammers die na de oorlog door de
Amsterdamse straten liep. “Het was een groep van een stuk of zes
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Frans Kommers werd in
1941 geboren in de Van
Beuningenstraat, waar hij
tot 1959 heeft gewoond. “Het
was een gezellige buurt met
veel kinderen. Ik was een echt
straatjochie. De oorlog brak
echter al snel uit. Hier heb ik
emotioneel wel wat ‘klappen’ van
gekregen. Zo zal ik nooit vergeten
dat er een inval bij ons thuis is
geweest. Mijn vader zat bij het verzet
in de Jordaan. Ineens drongen er
allemaal mannen met geweren bij ons
binnen. Ze waren op zoek naar mijn
vader. Die was er op dat moment niet.
Ik werd hardhandig gescheiden van
mijn moeder. Dat was een zeer
traumatische ervaring. Ik heb
jarenlang angstdromen gehad.”
In 1959 verhuisde het gezin Kommers naar Geuzenveld.
“Mijn moeder had ineens in haar hoofd gehaald dat we
weg moesten. We woonden met vijf kinderen in een
driekamerwoning. Bovendien vond ze de buurt
agressief en de huizen gehorig. Dit leidde tot veel
spanningen binnen ons gezin. Mijn moeder heeft
een brief aan koningin Juliana geschreven met

Frans
Kommers

daarin haar verhaal en waarom ze weg wilde.
Ze kreeg een persoonlijke reactie van Juliana.
Niet veel later werd ons een woning in
Geuzenveld aangeboden. Mijn moeder kreeg
echter al snel spijt als haren op d’r hoofd.
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Ze wilde wel op haar knieën terug naar de Van Beuningenstraat.

klasgenoot die zei dat ik niet naar de kerk was geweest, terwijl ik net

Daar kende iedereen elkaar en iedereen hielp ook iedereen. De hele

had gezegd dat ik daar wel was geweest. Als straf gingen er bij mij vijf

manier van leven was in Geuzenveld anders. Mijn moeder heeft zich

kruisjes af.”

niet gerealiseerd wat ze in de Staatsliedenbuurt had. Op een bepaald

Vlak na de oorlog, Frans was een jaar of zes of zeven, verbleef hij korte

moment had ze alleen nog maar oog voor wat er niet deugde. Die

tijd in een weeshuis van de nonnen op de Prinsengracht. “Het was

verhuizing was voor het hele gezin een erg verdrietige ervaring. We

vreselijk. Mijn moeder was erg ziek en moest naar een sanatorium in

konden niet meer terug.” Het gezin Kommers heeft twee jaar in

het Zuiden van het land. Mijn tante haalde mij na acht weken uit het

Geuzenveld gewoond. “Daarna zijn we naar Bos en Lommer verhuisd.

weeshuis en bracht me naar de Van Beuningenstraat, waar ik een

Het is nooit meer zo geworden als in de Van Beuningenstraat.”

tijdje bij buren heb gelogeerd. Ze kwam me ophalen met een koets.

In de oorlog leefde Frans zoveel mogelijk op straat. Hij leidde een

Op het Haarlemmerplein stonden in die tijd de koetsen, zoals er nu

soort ‘Ciske de Rat’ leven. “Als er een luchtaanval kwam, haalde

taxi’s staan. Er waren eerste, tweede en derde klas koetsen. Ik werd

mevrouw Kroon, van de melkboer, mij altijd binnen. Zij ontfermde

opgehaald met een eerste klas koets. Dat had mijn tante voor mij

zich over mij. Ik kreeg altijd eten en drinken van haar. Iets anders wat

geregeld. Ik kwam van de hel in de hemel terecht.”

ik mij nog goed van de oorlogstijd herinner is dat ik op een gegeven

Willeke Alberti

moment van mijn moeder ‘kooltjes’ moest stelen in de Van Hallstraat.
Kinderen werden niet zo snel opgepakt. In de Van Hallstraat reed een
tram en er lagen houten blokjes op de rails om het geluid te dempen.
Alles werd toen gestookt, zelfs die tramblokjes.”

aardappelpuree, appelmoes en een ei

School was
een ramp
voor mij

Frans is de laatste tijd veel bezig met zijn jeugd. “Mijn eerste vrouw
en moeder van twee van mijn kinderen is onlangs overleden. Dat
maakt veel los. Hoewel zij geen deel uitmaakte van mijn leven in de
Van Beuningenstraat, ben ik sinds haar overlijden veel bezig met
mijn kindertijd. Mooie, maar ook minder mooie herinneringen komen

Tijdens de Hongerwinter was er een gaarkeuken aan de Haarlem-

boven. Zo weet ik nog dat ik als klein ventje vaak bij buurman Gerrit

merweg. “We hebben daar vaak in de rij gestaan. Niet zelden was alles

Nobben was. Hij was autohandelaar van grote Amerikaanse merken.

op tegen de tijd dat wij aan de beurt waren. Als ik eraan terugdenk,

Ik kon wat geld verdienen met het poetsen van die auto’s. Geweldig

voel ik weer die kou van toen. Na de oorlog bleven we de gaarkeuken

natuurlijk. Op een dag ging Gerrit via de voorgevel van zijn huis het

bezoeken. Wij moesten allemaal aansterken. Elke woensdag kregen

dak op naar zolder. Geen idee waarom hij dat deed, maar het ging mis.

we aardapelpuree, appelmoes en een ei. Dat ei bewaarde ik voor mijn

Gerrit viel naar beneden en overleed.” Ook kwam Frans geregeld bij de

kanariepietje.”

grootouders van Willeke Alberti . “Zij woonden tegenover ons. Als

In 1948 kwam de eerste auto in de Van Beuningenstraat. “Die was van

Willeke haar opa en oma bezocht, speelde ik met haar.” Lacht: “toen

de kolenboer. De tweede auto was van een etaleur, en als derde kreeg

was ze nog niet bekend.”

het Amerikaanse gezin Baker een auto. De familie Baker waren de

In 1967 is Frans weggegaan uit Amsterdam en in Uithoorn terecht

eerste ‘zwartjes’ die bij ons in de straat kwamen wonen. We vonden

gekomen. Hij ging als uitvoerder werken bij UBA (De Uithoornse

het allemaal erg interessant en van enige vorm van discriminatie was

bouw en aannemingsmaatschappij). Daarnaast heeft Frans een groot

toen nog geen sprake.”

deel van zijn werkzame leven aan het Rode Kruis gewijd. Ruim acht-

Frans zat in de Van Beuningenstraat op de katholieke lagere school.

tien jaar was hij daar projectadviseur voor de grotere evenementen.

Deze was in hetzelfde gebouw gevestigd als de openbare school, waar

Hij was daarbij onder meer verantwoordelijk voor het Koninklijke

het volgens hem een chaos was. “School was een ramp voor mij. Ik

protocol. Dit leverde hem drie Koninklijke onderscheidingen op.

liep veel weg. Ik werd echt stapelgek in zo’n klas. Mijn schoolpres-

Inmiddels geniet Frans van zijn pensioen. Hij woont al weer vele

taties gingen erg achteruit. Ook werden we op school gecontroleerd of

jaren met zijn derde vrouw in Kudelstaart.

we wel naar de kerk gingen. Als je naar de kerk was geweest, kreeg je
een kruisje achter je naam. Degene met de meeste kruisjes mocht
leuke taakjes doen: de punten van de potloden slijpen of de juffrouw
helpen met het bord schoonvegen. Ik ben een keer verraden door een
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De van Beuningenstraat was in de jaren rond de Tweede Wereldoorlog een gemiddelde volksbuurt. Eigenlijk beschouwden de
bewoners de straat in die tijd als een stukje Jordaan, wat niet
verwonderlijk is. Slechts de Nassaukade was de deftige grens
tussen Staatsliedenbuurt en Jordaan. Hardwerkende arbeiders,
een enkele minder hardwerkende ambtenaar en bijna geen
werklozen: de buurt vormde een doorsnede van de bevolking.
Het was een bijzonder kinderrijke buurt. Een gemiddeld gezin
bestond uit vader, moeder en zo’n vier à vijf kinderen. De
Amsterdamse Chininefabriek (ACF) nam een belangrijke
plaats in de straat in, en hoorde helemaal bij de buurt. Behalve
dat de buurtkinderen er voetbalden -de muren werden als
doel gebruikt- was er ook veel te zien. De proefdieren voor de
medicijnen werden via de ingang aan de Van Beuningenstraat binnen gebracht. Veel oud-bewoners herinneren zich
nog dat ze als kind uren voor het raam zaten te kijken naar
de honden, konijnen, muizen en ook apen die daar werden
afgeleverd. De fabriek werd halverwege de jaren zeventig
gesloopt om plaats te maken voor ouderencentrum de
Koperen Knoop.

een echte
volksbuurt

trekbel
In de jaren veertig en vijftig hadden de huizen nog
geen elektrische bel, maar een trekbel. Eén keer bellen
was bestemd voor één hoog, twee keer voor tweehoog

De
Chininefabriek
hoorde
helemaal bij
de buurt

en drie keer voor driehoog. Met een touw dat door het
houten trappenhuis tot driehoog liep, trok de
bewoner de voordeur open, tegelijkertijd naar
beneden schreeuwend: ‘Wie is daar!?’
In die tijd gebeurde het ook nog dat bij het
overlijden van één van de buurtbewoners, de
zogenoemde ‘aanzegger’, het overlijden kwam
aanzeggen. Dan werd een keer of tien aan de bel
getrokken zodat iedereen tegelijk naar het touw
rende. Na een driewerf: ‘Wie is daar!?’, brulde
de aanzegger het trappenhuis in: ‘Heden is
overleden de heer Jansen van nummer 99/
Huis. De begrafenis zal plaatsvinden op
dinsdag de tiende juli op begraafplaats
Vredenhof aan de Haarlemmerweg om tien
uur des ochtends!!!’. En met een knal smeet
hij de deur weer dicht en herhaalde zijn
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aan die speciale sfeer en de bijzondere vriendschappen die daar zijn
ontstaan. “Natuurlijk was het daarnaast een bekrompen toestand”,
zegt oud-bewoner Gerrit
de Vries. “De wc’s waren in veel huizen in het gezamenlijke trappenhuis. De stank die daaruit kwam... Als ik er nu aan denk, ruik ik het
weer. En een douche, in 1956 kregen we pas onze eigen douche. Voor
die tijd werden we gewassen in de tobbe en mochten we op vrijdag
voor een kwartje naar het badhuis. Wat een luxe was dat.”
Ook Frans Kommers herkent dat gevoel van verbondenheid als hij
terugdenkt aan zijn jeugd in deze straat. “Iedereen kende iedereen en
iedereen hielp elkaar. Toen mijn zusje geboren werd, kreeg ik voor
mijn moeder van de groenteman tien sinaasappels, van de slager een
biefstuk en van de melkboer eieren en roomboter. Allemaal omdat ze
een kind had gekregen. De mensen in de Van Beuningenstraat
stonden echt klaar voor elkaar. Gek genoeg ervoeren wij die warmte
toen niet als speciaal of onmisbaar. We woonden met vijf kinderen in
een driekamerwoning. Er waren veel spanningen en mijn moeder
wilde weg.” Het gezin Kommers verhuisde naar Geuzenveld. “Binnen
Het broertje van Frans Kommers, Cor, poseert vol trots in de auto van de

enkele dagen had mijn moeder al spijt als haren op d’r hoofd. Ze kon

buren in de Van Beuningenstraat.

niet wennen aan de veel individualistischer levensstijl in de nieuw
buurt. Ze verlangde terug naar die speciale sfeer in de Van Beuningenstraat. We hebben twee jaar in Geuzenveld gewoond, daarna zijn
we naar Bos en Lommer gegaan. Het is nooit meer zo geworden als in

boodschap bij de volgende deur, de aangezegden de gelegenheid
gevend om het droeve nieuws onder genot van een kop burenkoffie

de Van Beuningenstraat.”

te bespreken. Joop Komen weet nog goed dat op een dag de aanzegger

middenstand

het overlijden van de heer Sunnotel kwam melden. “Een tikje

De Staatsliedenbuurt was een echte middenstandsbuurt. Er waren in

aangeschoten kwam hij de onheilstijding brengen. ‘Ring, Wie is

de jaren vlak na de oorlog veel winkeltjes. Iedereen herinnert zich het

daar!?’ ‘Ja, ik ben het, Peet Degens. Ouwe Sunnotel is de pijp uit. Ik

snoepwinkeltje van de familie Hogentoorn. Die was gevestigd in het

geloof dat ze hem donderdag onder de zoden stoppen, maar dat weet

benedenhuis in de Van Boetzelaerstraat op nummer 57. Dat was zo’n

ik niet precies. Zijn vrouw is er blij mee en jullie denk ik ook wel!!!’

winkeltje, ingericht in een gewoon woonhuis, waar de buurtkinderen

Whamm, deur dicht. We hebben er nog vaak over gesproken en om

boven glasplaten likkebaardend op de spekkies en stukken zoethout

gelachen. Ouwe Sunnotel was namelijk een vreselijk chagrijnige

uitkeken. “Je kon maar niet beslissen wat je voor je vijf centen zou

man die er niet voor terugdeinsde om zijn vrouw hardhandig naar

kopen. Misschien twee soldaten toffees of duimdrop; je had het er

zijn hand te zetten.”

maar moeilijk mee”, zegt Gerrit de Vries.

Uit vrijwel alle verhalen van vroegere bewoners blijkt de saam-

Ook de Van Beuningenstraat telde veel middenstanders. Zo was daar

horigheid in de Van Beuningenstraat. De bevolkingssamenstelling

de melkzaak van de familie Baltus op nummer 108, recht tegenover

was toen nog heel homogeen, zegt Egbert Ottens, oud-secretaris van

de Rochdalewoningen. Op nummer 94 had de familie Prijs een melk-

de Woningdienst Amsterdam en tevens auteur van verschillende

zaak en op de hoek met de Fannius Scholtenstraat zat de melkwinkel

boeken over de Amsterdamse volkshuisvesting. “Ze woonden met

van Van Heusden en ‘het olievrouwtje.’ De kruidenierszaak van Van

allemaal gelijkgestemden en dat zorgt natuurlijk voor een gevoel van

Eerden was altijd druk en ook schoenmaker Van Keulen deed eind

saamhorigheid.” Velen zeggen dan ook met weemoed terug te denken

jaren veertig goede zaken. Verder had de familie Harff een fietsen-

Melkwinkel Baltus tegenover het Rochdalecomplex.

Amsterdamse kruidenier in de jaren vijftig.

mensen die in het Rochdaleblok woonden wat beter geschoolde
stallingsbedrijf op nummer 104 en was in hetzelfde rijtje de werk-

mensen waren. “Ze hadden allemaal een baan, veelal bij de gemeente.

plaats van loodgietersbedrijf Nieland met daarnaast ‘Jongbloet, in

Als buurtbewoners keken we een beetje tegen hen op. Het pand was

lompen en metalen’.

ook gewoon mooier en beter onderhouden dan veel andere woon-

In het Rochdalecomplex waren geen winkeltjes gevestigd. “Daar

blokken in de straat. Wij keken als kleine jongetjes vaak in vuilnis-

woonden toch echt de mensen die, hoe zal ik het zeggen, wat hoger

bakken. En het liefst in de bakken bij de Rochdalewoningen. Daar

op de maatschappelijke ladder stonden. Je zag de mannen des huizes

werd wel eens wat waardevols weggegooid. Zo vonden wij er geregeld

elke dag in kostuum de deur uit gaan”, herinnert Martin Baltus van

balpennen tussen het huishoudafval en als kind was je daar erg blij

de melkzaak op nummer 108 zich nog goed.

mee. Wij schreven destijds nog met kroontjespennen.”
Uit gesprekken met oud-buurtbewoners komt steevast naar voren dat

De Van Beuningenstraat was echt verdeeld in verschillende sociale

het behalve een gemoedelijke straat ook een straat was met de nodige

klasses. Zo was de zonnige kant van de straat, waar de Rochdale-

criminaliteit. Joop Komen kan nog altijd het beeld oproepen van

huizen staan, chiquer dan de andere kant. Ook had het stukje straat

Gerrit de stotteraar, die zojuist was betrapt door Willem Webster toen

tussen de Van Limburg Stirumstraat en de Fannius Scholtenstraat,

hij probeerde in te breken in het huis van de bejaarde weduwe manke

een ander sociaal niveau dan het begin van de straat. De mensen

Jet. ‘Waarom probeer je toch altijd van oude mensen te jatten Gerrit’,

die in het middenstuk van de straat woonden, stonden wat hoger op

vroeg Willem. ‘Ga naar de Apollobuurt, daar is ook meer te halen.’

de maatschappelijke ladder. Frans Kommers had het gevoel dat de

Willem gaf de stotteraar nog een paar klappen voor zijn kop en liet

Oude van dagen komen
bijeen voor een praatje op
het Haarlemmerplein.

Iedereen
kende iedereen en
iedereen hielp
elkaar

Cor en Ria Kommers spelen buiten in de Van Beuningenstraat terwijl broer Frans de foto maakt.
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hem toen weer gaan. De politie erbij halen was voor Willem een vorm
van verraad. Hij deed zelf vaak in louche handeltjes.
Buiten een handvol kruimeldieven had Amsterdam in die jaren twee
beroepsinbrekers. Manus Oly en Gerrit de stotteraar. Manus Oly was
een echte zware jongen, want hij had een revolver en een auto. Gerrit
de stotteraar bezat slechts een fiets en koos vaak de Staatsliedenbuurt
als zijn werkterrein. Hij was een onhandige inbreker die meestal bij
een inbraak door de buurtbewoners zelf werd gepakt. Soms leverden
zij hem uit aan de politie, maar meestal wist hij binnen korte tijd op
onmogelijke wijze te ontsnappen uit zijn cel. Hij werd daarom ook ‘de
kampioen uitbreken’ genoemd.

Cor van Hout
En dan was er één van Nederlands bekendste criminelen. Heinekenontvoerder Cor van Hout werd op 18 augustus 1957 geboren in de Van
Beuningenstraat. Hij woonde op nummer 205.
In de bestseller ‘De ontvoering van Alfred Heineken’ van Peter R. de
Vries vertelt Cor van Hout over zijn jeugd in deze straat. “... Een kleine
woning in de wat verpauperde Staatsliedenbuurt. (...) Het leren op
school ging vooral niet omdat de tweekamerwoning veel te klein was
voor zes personen. Het was een pakhuisje waar vooral problemen
lagen opgestapeld. Geldzorgen, kou, kinderziekten en meer van dat
soort zaken die zwaarder gaan wegen naarmate je dichter op elkaar
zit. (...) Al met al hadden we het thuis ronduit armoedig. Het viel niet
mee om vijf kindermonden te voeden. Om wat bij te verdienen liep ik
drie krantenwijken ‘s morgens. En ‘s avonds haalde ik weer oude
kranten op om te verkopen aan de voddenboer. Op donderdagavond
als het ‘vuilnisbakkendag’ was, stroopte ik bovendien met mijn broer
Adje de straten af op zoek naar bruikbare rommel. Ondanks dat
kwam het toch nog wel voor dat we naar het Leger des Heils moesten
om aan kleren te komen, vooral schoenen en jassen waren in de
winter dikwijls een probleem. Thuis sliepen we met zijn vieren in een
minuscuul kamertje in stapelbedden. Dat was verre van ideaal en
leverde bijna dagelijks problemen en grote ruzies op,” vertelt Van
Hout in het boek. In 1972 verhuisde het gezin Van Hout naar
Amsterdam Noord.

Het volkskoffiehuis op het Haarlemmerplein.
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Sien en Ko
Broerse
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Sien (66) en Ko (67) Broerse
woonden van 1967 tot 1980 in de
Van Beuningenstraat op 115/III.
“We woonden er met vijf kinderen.
Klein? Ach joh, dat is allemaal
relatief. We hadden een geweldige
tijd met drie gezinnen op de trap. Het
was één grote familie.”

gebroken en licht geregeld. Dat kraken was met een paar maanden wel
Wij zijn
echte
familiemensen

afgelopen. Gelukkig kreeg ze van Rochdale toestemming om het huis
te huren.”
Ko heeft 26 jaar voor Rochdale gewerkt. “Ik ben er begonnen als
schoorsteenveger. Later hield ik me vooral bezig met het onderhoud
van de panden. Ik ben klusser. Ik verbouw al vanaf mijn veertiende
huizen en kamers. Ook de woning in de Van Beuningenstraat heb ik
volledig verbouwd. We hebben wat muren verplaatst om zo meer
ruimte te creëren. Ook heb ik een grotere badkamer met een ligbad
gemaakt en wij hadden een open keuken. Ook bij Loes heb ik de boel
compleet veranderd. Rochdale vond dat geen probleem. De woningen
werden er immers alleen maar mooier van.”
Sien werkte bij de Thuiszorg. “Drie ochtenden per week maakte ik

Het gezin Broerse kwam van een tweekamerwoning aan de

schoon bij bejaarden. Als ik dan om twaalf uur thuiskwam, liep ik

Prinsengracht. “Dat werd met vijf kinderen echt te klein. Toen we deze

altijd eerst bij Loes naar binnen. Die lag dan vaak nog te slapen als ze

woning aangeboden kregen, voelden we ons de koning te rijk”, vertelt Sien,

nachtdienst had gehad. Ik nam haar kinderen dan mee naar boven om

die zegt zich daarna nooit meer ergens zo fijn te hebben gevoeld. “In 1980

bij ons thuis te spelen. Dat was geen opgave; dat deed je gewoon voor

verhuisden we naar de Derkinderenstraat. Daar hebben we tien jaar gewoond,

elkaar. Wij belden ook altijd bij de oudere mensen aan en vroegen of

maar ik heb geen idee wie er om ons heen woonden. Je buren kende je nauwelijks.

we boodschappen voor ze konden halen. Ik kan me niet voorstellen

Ik heb dat sociale van de Van Beuningenstraat lang gemist. En eerlijk gezegd mis

dat dat nu nog gebeurt.”

ik het af en toe nog.” Ko vult aan: “Jij denkt dat het er nog steeds een gezellig

Uit de verschillende boeken die over de Staatsliedenbuurt zijn

‘familiegebeuren’ is, maar dat is het echt niet meer hoor. Er wonen nu veel

geschreven, blijkt dat de jaren dat de familie Broerse er woonde,

studenten en mensen van buiten de stad. Beppie van 109/I is de enige uit onze tijd

werden getekend door onrust, drugsoverlast en criminaliteit. “Ik heb

die er nog woont. Amsterdam is Amsterdam niet meer. De sociale mentaliteit is

daar nooit iets van gemerkt”, zegt Ko. “Die krakers waren ook hele

helemaal verdwenen. Vroeger lette iedereen op elkaar.”

nette mensen. Natuurlijk stond wel eens de Mobiele Eenheid in de

Sien en Ko wonen in Geuzenveld in een nieuwbouwwoning van Rochdale.

straat, maar dan liep je toch gewoon een blokje om... En wat

Sien: “Vier van mijn kinderen wonen in Almere. Waarschijnlijk gaan wij

criminaliteit betreft, dan doelen ze zeker op Cor van Hout die hier in

ook wel een keer die kant op. Wij zijn echte familiemensen. Ik heb het

de straat is geboren. In de tijd dat hij hier woonde, was het een

liefst iedereen om me heen. Dat was in de Van Beuningenstraat ook zo

gewoon straatjochie. Hij is pas later het foute pad op gegaan,”

leuk. Daar had ik niet alleen mijn eigen gezin, maar ook dat van de

Voor Sien en Ko zijn vooral de woorden sociaal, warm en gezellig van

onderburen erbij. En weet je wat zo bijzonder is? Caro, het meisje dat

toepassing op de Van Beuningenstraat. “Het was een schitterende

met haar moeder en broer en zusje op één hoog woonde, is écht

straat om te wonen.”

familie geworden. Zij is getrouwd met onze zoon Fred. De basis
van hun liefde is daar in de Staatsliedenbuurt gelegd.”
Ko herinnert zich nog goed dat Caro met haar moeder Loes en
broer Guus (jongste dochter Gabrielle was toen nog niet
geboren) in het blok kwamen wonen. “Het was op een avond
in 1973. Ik hoorde gestommel op de trap en ben gaan kijken
wat er aan de hand was. Loes riep naar boven dat ze de
woning op één hoog wilde kraken. Ze had geen plek om
te slapen en stond daar met twee kleine kinderen aan
haar hand. Ik heb toen de deur voor haar open

De krakers
waren hele
nette
mensen
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Mijn dochter
is getrouwd
met haar
vroegere
bovenbuurjongen

Loes Noordeloos (66)
woonde van 1973 tot 2009
op de Van Beuningenstraat
115/I. “Ik ben hier als kraker
gekomen met twee kleine
kinderen.” Loes woont nu op
de Kinkerstraat, in een
seniorenwoning met lift. “Dat is
wel even wennen hoor na al die
jaren Staatsliedenbuurt. Maar ja,
ik kon de trap niet meer op komen.”
Volgens officiële bronnen hebben in het Rochdalecomplex nooit
krakers gewoond. “Ik ben er toch echt zo begonnen”, lacht Loes.

“Ik ben volgens mij wel de enige geweest. Bovendien was ik niet
zo’n echte kraker die vanuit idealistisch oogpunt een woning
bezette. Ik stond met mijn twee kinderen Guus en Caro op straat.
Nadat ik bij mijn ex-man was weggegaan, konden we nergens
naartoe. Van de leraar van mijn zoontje hoorde ik dat de woning
in de Van Beuningenstraat leeg stond. Daar zijn we toen meteen
naartoe gegaan. De buren hebben ons geholpen om binnen te
komen.”
Loes weet nog goed dat er al snel iemand van Rochdale op de
stoep stond. “Ze wilden mij er niet uitzetten, maar ik moest
wel huur gaan betalen. Dat was wel een hele opluchting
hoor. Nu hadden we tenminste legaal een dak boven ons
hoofd.” De eerste tijd woonden moeder en kinderen in
een leeg huis. “We hadden echt helemaal niets. Mijn
ex had alles achtergehouden. Van de voddenboer aan
de overkant, ome Herman, heb ik uiteindelijk veel
spullen gekregen. De kachel die ik al die jaren heb
gehad, kwam van hem en ook het vloerkleed en

Loes
Noordeloos

het fornuis.”
Het gezin Noordeloos heeft een fijne tijd gehad
in de Van Beuningenstraat. “Dit kwam vooral
door de mensen die er woonden. We waren
één grote familie. De buren hielden mijn
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kinderen in de gaten. Als ik werkte, wist ik dat ze goed werden
opgevangen. Dat was echt geweldig.”
Gabriella, de jongste dochter van Loes, is in de Van Beuningenstraat
geboren. “Ik heb hier een tijdje met Jim, een Amerikaan,
samengeleefd. Hij kon helaas niet aarden in Nederland en is twee jaar
na de geboorte van onze dochter teruggegaan naar Amerika. Gabriella
was kind aan huis bij Beppie en Piet van 109/II. Samen met haar
vriendin Fatima, die aan de overkant woonde, ging ze geregeld eten
bij Beppie. Zij maakte dan iets met garnalen en bietjes geloof ik.”
In 2002 kreeg Loes een hersenbloeding. Zelf had ze dat niet in de
gaten. “Ik was net in Suriname geweest en dacht dat ik de ziekte van
Lyme had. Mijn dochter vertrouwde het niet. Ze vond dat ik warrig
praatte. In het ziekenhuis bleek dat het een hersenbloeding was
geweest. Ik heb er afasie aan overgehouden. Daardoor praat ik nu nog
moeilijk.”
Caro, de oudste dochter van Loes, is getrouwd met haar
bovenbuurjongen Fred Broerse. “Zij zijn echt jeugdvriendjes. Als
kleine kinderen kwamen ze al dagelijks bij elkaar over de vloer. Sien,
de moeder van Fred, en ik zijn ook goede vrienden. Als buren deden
we altijd alles samen. Helaas verhuisde de familie Broerse al begin
jaren tachtig. Daar hebben wij, en vooral mijn kinderen, het best
moeilijk mee gehad.”

We hebben er een fijne
tijd gehad. Dit kwam
vooral door de mensen
die er woonden. We
waren één grote
familie.

Bep
van Maarleveld:
“De buurt is wel
achteruit gegaan
hoor.”
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Bep van Maarleveld
Bep van Maarleveld (64) woont al sinds 1971 in de Van
Beuningenstraat 109/II. “Omdat ik hier al zo lang woon,
betaal ik nog geen 200 euro huur per maand.”
Voordat Bep in de Staatsliedenbuurt terecht kwam,
woonde ze in de Jordaan. “Daarbij vergeleken is dit prima.
Maar, het is wel erg achteruit gegaan hoor.”
Vooral de laatste twee jaar is het volgens
haar rommelig geworden. Overal ligt troep.
En, moet je eens naar buiten kijken, iedereen
gooit zijn fiets zomaar ergens neer. Toen ik
hier kwam wonen, was dat wel anders. Dit
was een heel mooi en net stukje straat.
Iedereen was jaloers op deze woningen en dit
stukje van de straat. Ook de sfeer in de buurt
is veranderd. Vroeger waren de mensen veel
amicaler. Het was dorpser, een beetje zoals
de Jordaan. Nu wonen er meer yuppen. Ik
heb daar weinig contact mee. Het is toch een
ander slag, zeg ik altijd maar. Er heerst nu
een mentaliteit van ikke ikke ikke en de rest
kan stikken.” Bep had vroeger veel contact
met buren. “En ik niet alleen, iedereen kwam
bij elkaar over de vloer. Nu woont hieronder
iemand van Curaçao en hierboven een stel.
Ik ken ze nauwelijks.”

Tot 2006 woonde Bep samen met haar man
Piet in dit huis. “Hij is overleden aan
longkanker en een hersentumor. We waren
precies veertig jaar getrouwd. Daarvoor
hadden we ook al drie jaar verkering. Ik mis
hem erg. Alle glans is er nu vanaf. We
hadden het goed samen. We gingen twee
keer per jaar met vakantie. We wilden hier
echt graag wonen. Een lekker volksbuurtje,
heerlijk!”
Piet was sloper. “Hij heeft de panden aan de
overkant gesloopt en de Koperen Knoop
helpen bouwen.”
Ook in dit huis hebben Piet en Bep alles zelf
opgeknapt. “We hebben geen renovatie
gehad.” De woning van Bep is al bijna veertig
jaar onveranderd en bestaat uit een
woonkamer met een deur naar een smalle
keuken. Daar zit ook de douche. Vanuit de

gang is er toegang naar de wc en twee kleine
slaapkamers.
Inmiddels zijn de meeste woningen in het
complex voorzien van centrale verwarming.
“Ik wilde dat niet, kan het warm genoeg
stoken met mijn gaskachel. Jaren geleden
heb ik dubbel glas gekregen van Rochdale.
De huur ging meteen met 60 gulden omhoog.
Ik vind het wel prima zo.” In 1971 betaalde
het echtpaar 75 gulden huur per maand. “Dat
was erg veel geld. Ik kwam uit een hok
waarvoor ik 25 gulden betaalde. Inmiddels
zitten de woningen in dit pand die
gerenoveerd zijn al tegen de 400 euro per
maand aan, dat geloof je toch niet.”
Desondanks is Bep erg blij met haar huisje.
“Weet je wat wonen hier zo leuk maakt? Hier
leeft het. Er gebeurt altijd wel iets.
Bovendien ligt deze buurt erg centraal, je
bent met de tram zo in de stad of op de
Dappermarkt.”
De meeste winkels zitten nu om de hoek in
de Van Limburg Stirumstraat. “In de jaren
zeventig zaten in de oudbouw, hier aan de
overkant, nog veel middenstanders. Ik kan
me nog herinneren dat Ome Willem de
Voddenboer recht tegenover huisde met
daarnaast de loodgieter en een Chinees
restaurant. Een paar deuren verder zat de
groenteboer. Toch wel jammer dat al die
kleine zaakjes verdwenen zijn.”
Bep heeft de opkomst en ondergang van de
krakers meegemaakt. “Aan de overkant zaten
veel krakers. Ik kan er geen kwaad woord
over zeggen. Eerlijk gezegd vond ik de
meeste erg vriendelijk. Ik heb nooit hinder
van ze ondervonden. Natuurlijk gebeurde er
wel eens wat, dan kwam de politie met zwaar
geschut de straat inrijden. Ik zat dan steevast
voor het raam naar buiten te kijken. Hadden
we als buren weer iets om te bespreken met
elkaar...”

Bep heeft geen kinderen. “Je kunt niet alles
hebben.” Zelf was zij enig kind. “Mijn vader
verkocht fruit op de Albert Cuyp. Ik ben hem
al jong gaan helpen. Geweldig vond ik dat.“
Hoewel Bep het jammer vindt dat de sfeer in
de buurt is veranderd, heeft ze geen plannen
om te verhuizen. “Ik ben nogal standvastig.
Wat ik heb wil ik niet meer kwijt. In huis zou
ik nog wel iets willen veranderen. Niet veel
hoor, maar nieuw sanitair in de douche zou
wel fijn zijn.”
Onlangs is buurvrouw en vriendin Loes
Noordeloos verhuisd. “Zij woonde hier al
langer dan ik. Helaas heeft zij een beroerte
gehad waardoor ze moeite had met
traplopen. Nu woont ze in een huis met een
lift. Tja, we worden allemaal ouder.”

“Hier leeft het.
Er gebeurt altijd
wel iets.”
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In de jaren zestig was de
Staatsliedenbuurt een
uitgesproken saaie wijk, die
gevoelsmatig ver van het centrum
lag. In deze periode begon heel
langzaam de achteruitgang. De lagere
ambtenaren, de ‘koperen knopen’
kregen het steeds beter. En velen van hen
verhuisden naar grotere woningen in

Veel mensen
nieuwe wijken als Geuzenveld en Slotervaart.
vertrokken naar
Anderen trokken de stad helemaal uit, naar
overlooprandgemeenten als Purmerend en Hoofddorp, en
gemeenten
later naar Almere. De bevolking halveerde tussen
1960 en 1985, van veertig- tot twintigduizend
inwoners.
Ook uit de Van Beuningenstraat vertrokken veel mensen
naar overloopgemeenten. Frans Kommers vertrok in 1959
met zijn ouders uit de Van Beuningenstraat naar Geuzenveld.
“Dat was vlak voor de grote uittocht. Mijn ouders vonden ons
huis te gehorig. De huizen waren erg slecht onderhouden. Overal
zaten gaten en kieren, je kon de buren horen praten en op sommige

krakerstijd

plekken zelfs zien.” Na wat omzwervingen door Amsterdam is hij
met zijn eigen gezin in Kudelstaart, een dorpje onder de rook van
Aalsmeer, gaan wonen. “Waarom? Eerlijk gezegd toch vooral om de
ruimte.”
Loes Noordeloos weet nog goed dat zij juist profiteerde van de
uittocht van veel buurtbewoners. “Ik was dolblij dat ik in 1973 in het
Rochdalecomplex als kraker woonruimte vond. Ik stond met twee
kleine kinderen op straat, dus dan is een huisje van vijftig vierkante
meter luxe. Dat ik moest kraken om te kunnen wonen, vond ik geen
probleem. Het heeft nog geen jaar geduurd. Daarna kon ik gelukkig
legaal huren. Ik heb er tot 2008 heel fijn gewoond.” De kinderen van
Loes zijn er opgegroeid. Haar oudste dochter is in de jaren tachtig
naar Purmerend verhuisd. “Ze wilde een groter huis en een tuin.
Inmiddels hebben ze kinderen, dus ik begrijp dat ook wel.”
De Staatsliedenbuurt was in 1971 ten dode opgeschreven. De
gemeente voerde een beleid van passieve euthanasie. Er was
bijzonder veel achterstallig onderhoud aan de woningen. In andere
negentiende-eeuwse wijken in de stad, zoals de Pijp, was men al
begonnen met een grootscheepse renovatie. In de Staatsliedenbuurt
werd alleen hier en daar een ‘kleine beurt’ uitgevoerd en was daarmee
een ‘instandhoudingsbuurt’ geworden. De buurt zou wegkwijnen tot
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Krakers maakten dankbaar

Knoop geweest. Hij wilde met de krakers praten, maar werd

gebruik van de heersende

uitgejouwd en weggejaagd.”

vijandigheid tegen

In oktober 1985 overleed kraker Hans Kok in een politiecel. Dit was

huisjesmelkers.

een absoluut dieptepunt in deze periode uit de geschiedenis van de
Staatsliedenbuurt. De kloof tussen de gevestigde orde en het
krakersbolwerk leek nauwelijks meer overbrugbaar. Daar kwam bij
dat in deze periode de Zeedijk werd schoongeveegd. Verslaafden en
drugsdealers weken uit naar de Staatsliedenbuurt, waardoor de wijk
er een crimineel imago bijkreeg. Het was nu echt een ‘no-go area’
geworden.
De kraakbeweging had twee eisen: iedereen moest betaalbaar kunnen
wonen en er moesten voldoende voorzieningen zijn voor buurtbewoners. Ondanks de acties van de krakers en andere actieve buurtgroepen is er toch nog veel gesloopt in de Staatsliedenbuurt. Vooral in
de Noordoostpunt heeft de oudbouw op grote schaal plaats moeten
maken voor nieuwbouw. En vrijwel alle oude industriegebouwen,
zoals de Chininefabriek in de Van Beuningenstraat, legden in de jaren
zeventig en tachtig het loodje.

er niets meer te redden viel en vervolgens worden gesloopt.
Nieuwbouw was de toekomst. Op andere plekken in de stad was dat al
zichtbaar.
Terwijl veel bewoners de buurt de rug toe keerden, vochten de
achterblijvers voor hun buurt en kwamen in opstand. De veelal
vervallen, leegstaande woningen waren een aantrekkelijke prooi voor
de krakersbeweging. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig
ontwikkelde deze wijk zich tot het krakersbolwerk van Amsterdam.
Er brak een roerige tijd aan, met veel rellen met de politie.
Het Rochdalecomplex in de Van Beuningenstraat is de afgelopen
honderd jaar echter altijd een baken van rust geweest. Zelfs tijdens de
roerige krakerstijd voelden de bewoners zich er veilig. Ernaast en aan
de overkant namen de krakers de woningen over. In het complex was
op Loes Noordeloos na geen kraker te vinden.
Volgens oud-buurtbewoners was het in die jaren een chaos in de wijk.
Krakers maakten dankbaar gebruik van de heersende vijandigheid
tegen huisjesmelkers. De buurt werd door velen een autonome
vrijstaat genoemd, waar geen gezag werd getolereerd. “Het leek wel of
de straten continu in brand stonden”, zegt Rinus Sandifort, destijds
huismeester van ouderencentrum de Koperen Knoop in de Van
Beuningenstraat. “Al die sloopwoningen werden in de fik gestoken.
Vanaf de daken gooiden de krakers de keien naar beneden. Het was
echt oorlog. Burgemeester Ed van Thijn is in 1984 in de Koperen

Gekraakte woningen in Van Beuningenstraat met graffiti beschilderd.

Er is veel gesloopt in de Staatsliedenbuurt.

De slopershamer klonk in de jaren tachtig dagelijks in de Van Beuningenstraat.

gegaan. “Maar gelukkig is er ook nog wel wat bewaard gebleven. Er
zijn nog steeds kleine bedrijfjes, winkels en cafés in de buurt”, zegt
In het deel van de Staatsliedenbuurt dat Fannius Scholtenbuurt

Evert Bartlema, vestigingdirecteur van Rochdale en ex-kraker.

wordt genoemd, is nog het meest van de oude bebouwing

“Daarnaast zijn er door krakers veel nieuwe creatieve bedrijfjes

overgebleven. Bijzonder aan de originele woningen zijn de

opgezet die nu nog bestaan. Denk aan ateliers, werkplaatsen en een

versieringen: balkonhekjes, tegeltableaus, gekleurde stenen en fraaie

filmhuis.”

dakranden. Het klassieke Rochdalecomplex is hier een mooi

Bartlema heeft tijdens zijn studententijd gekraakt. “Waarom? Uit

voorbeeld van. Veel van deze panden zijn mede door druk van krakers

idealisme”, zegt hij. “Maar tegelijkertijd zat er ook een stuk

niet gesloopt.

persoonlijk belang bij”, zo geeft hij toe.

Binnen de kraakbeweging waren veel mensen die dit waardevolle
architectuur vonden met mooie details. In heel Amsterdam is veel
afgebroken in de negentiende-eeuwse gordel, daarom is het behoud
van de overgebleven oudbouw van groot belang. Al lang geleden is
met de gemeente, en later met het stadsdeel, afgesproken dat ‘behoud
en herstel’ het uitgangspunt voor de buurt is.

ambachtelijke bedrijfjes
De Staatsliedenbuurt werd van oudsher gekenmerkt door allerlei
ambachtelijke bedrijfjes. In elke straat was wel een bakker, een
groenteman, een slager en een café. Deze zijn voor een deel verloren

Mary Klomp:
“Si meliora
“Een
huis isdies,
voor ut
mij
vina, poemata
reddit,
meer
dan een stapel
scire velim, chartis pretium
stenen.”
otus arroget. scriptor abhinc
centum qui decidit”

Mijntje
kip
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ik: Nu is het goed. Nu is het mijn huis. Er hing
een andere sfeer, mijn sfeer. Via een vriend
hoorde ik dat de vorige bewoonster tijdens
mijn vakantie in Frankrijk was overleden. Ik
denk dat zij dit huis nooit los heeft kunnen
laten, waardoor haar ziel hier al die tijd nog
aanwezig was.”

Creativiteit naast de deur

Mary Klomp
Mary Klomp (53) is kunstenares. Ze woont ruim twintig
jaar in het Rochdalecomplex op 111/Huis. Ze werkt drie
dagen per week als activiteitenbegeleidster met zwaar
lichamelijk gehandicapten in het schildersatelier
Amstelkade in Amsterdam. “De andere twee dagen ben ik
bezig met scheppen; ik schilder en maak videofilms.”
Voordat Mary in de Van Beuningenstraat
terecht kwam, woonde ze op een woonboot
aan het Nieuwendammer kanaal in
Amsterdam Noord. “Toen ik mijn boot
verkocht had, wilde ik eerst eens rustig om
me heen kijken. Ik heb negen maanden een
beetje rondgezworven; een weekje hier, een
paar dagen daar. Telkens als vrienden of
bekenden met vakantie gingen, paste ik op
hun huis. Na negen maanden liep ik een keer
hier over de brug bij de Wittenkade en ik
voelde meteen: Deze buurt bevalt me. Hier
moet ik zijn. Toen ik langs dit huis liep, zag ik
een sticker van een boot op de deur geplakt
zitten: Toen wist ik het zeker: ‘Dit is mijn
huis!’”
“Het huis stond leeg en ik had voldoende
‘punten’ om erin te kunnen. Mijn eerste

indruk van dit huis? Jeetje, wat is het donker.
Alle ramen waren geblindeerd. Gek genoeg
dacht ik wel meteen: ‘Hier kan ik iets van
maken, het biedt veel mogelijkheden.’”
Toch heeft het nog vele jaren geduurd
voordat Mary zich hier thuis voelde. “Dat had
ik niet verwacht. De vrouw die hier voor mij
woonde, was geestelijk ziek. Ze was
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.
Ik heb hier zeker vijf jaar niet prettig
gewoond. Ik kon geen rust vinden. Voelde me
totaal niet op mijn gemak in mijn eigen huis.
Ik heb echt van alles geprobeerd; meubels
anders neergezet, muren geverfd, muren
eruit gebroken en ik heb zelfs spirituele
‘genezers’ de woning laten ‘reinigen’. Niets
hielp. Tot ik op een gegeven moment na een
vakantie in Frankrijk weer thuis kwam en het
anders voelde. Meteen bij binnenkomst wist

Mary wordt vaak de vraag gesteld waarom ze
al die jaren gebleven is. “Dat is moeilijk uit te
leggen, ik voelde ergens dat het goed zou
komen. Ik moest geduld hebben. Een huis is
voor mij veel meer dan een stapel stenen. En
de buurt, die is natuurlijk geweldig. Zo
centraal gelegen en het Westerpark met al
zijn creativiteit naast de deur. De tuin was
voor mij ook een belangrijke reden om in
eerste instantie voor dit huis te kiezen en om
er ook te blijven. Ik ben dol op zonnen. Ik
weet nog dat ik aan een buurvrouw vroeg of
dit een zonnige tuin was. In plat Amsterdams
liet ze me weten dat ze in de zomer de hele
dag in bikini in de tuin lag. Met de zon zat het
dus ook wel goed.”
Dankzij de tuin is Mary nu de trotse ‘baas’
van een kip, die ze de naam Mijntje heeft
gegeven. “Mijntje kip kwam in 1997 aanlopen
en is sindsdien niet meer weggegaan. Ze
‘woont’ onder de Jasmijnboom. Ik geef haar
iedere dag te eten en als ik een weekend weg
ben, doen de buren het. Het klinkt gek, maar
ze is erg leuk gezelschap.”
De meeste bewoners in dit blok hebben
hun huis zo gelaten als het was: een
driekamerwoning. Mary heeft de muur
tussen de woonkamer en een slaapkamer
eruit gehaald, waardoor ze nu een grote
woon/eetkamer heeft. Ook de deur naar de
keuken is eruit. Die staat nu in open
verbinding met de woonkamer. Het huis

krijgt er een open karakter van en is erg licht
vergeleken met de andere woningen in het
blok. De muren heeft Mary in vrolijke kleuren
geschilderd. “Ik heb Rochdale keurig om
toestemming gevraagd. Een muur uit een
huis slopen is natuurlijk niet niets. Ze hadden
er geen probleem mee. Als het maar netjes
zou gebeuren.”
Met de buren heeft Mary over het algemeen
goed contact. “Ik vind buren erg belangrijk
en ben ook blij dat we bij elkaar over de vloer
komen.” Dat is wel eens anders geweest.
Enkele jaren geleden woonde een paar
deuren verder een vervelende man. Hij had
net als Mary destijds een hond. “Mijn hondje
liep altijd los. Het was een hond van de
buurt. Iedereen kende hem en haalde hem
ook aan. De hond van de buurman was fel en
viel mijn hondje altijd aan. Hij wilde dat ik
mijn hond aan de lijn deed. Die man was
alcoholist en bedreigde mij. Ik heb daar zelfs
aangifte van gedaan. De politie vroeg mij om
te doen wat mijn buurman wilde. Ze konden
niet voor mijn veiligheid instaan, was hun
antwoord. In die tijd heb ik wel serieus
overwogen om te verhuizen. Ik had al een
advertentie geplaatst voor woningruil. De
nare buurman verruilde de alcohol echter
voor de harddrugs en viel vanaf dat moment
ook veel andere buurtbewoners lastig.
Uiteindelijk is hij door Rochdale uit zijn huis
gezet.”
Het is nu alweer vele jaren rustig. “Sowieso
verloopt mijn leven de laatste jaren rustig.
Erg prettig vind ik dat. Ik geniet van mijn
werk en van het wonen en leven hier. Ik hoef
hier nooit meer weg.”

p 80 / 81

*

een sigaret op. Fatima reageert geïrriteerd:
“Doe nou niet.” Hij: “Ach ja, ik mag niet meer
roken van haar, maar ik ben net wakker.
Gisteren was het offerfeest en is het laat
geworden. Ons schaap moest helemaal uit
Groningen komen en was vertraagd.” Maar,
lief tegen zijn vrouw: “Als de kleine er is stop
ik echt.”

Mohammed
en Fatima
Mohammed en Fatima verwachten rond Kerst (2008) hun
eerste kindje. Mohammed (39) woont al zestien jaar in dit
huis op 99/I. Zijn hoogzwangere vrouw Fatima (27) is
onlangs bij hem ingetrokken. Wel zijn ze al drie jaar
getrouwd. “Als je moslim bent dan moet je trouwen”, zegt
Fatima. “Mijn vader zou een hartaanval krijgen als ik
ongetrouwd samen zou wonen of een kind zou krijgen.”
Het stel komt oorspronkelijk uit Marokko. De
aanstaande vader woont al sinds 1977 in
Nederland. Hij kwam hier met zijn moeder en
broertje. “Mijn vader werkte hier al langer,
als gastarbeider in het distributiecentrum
van Albert Heijn in Zaandam.” Mohammed
werkt als mantelzorger voor zijn gehandicapte broertje. Verder bezoekt hij geregeld
een oudere Nederlandse man om hem
gezelschap te houden. Fatima is manager
bij de McDonalds in het centrum van
Amsterdam. Officieel woont zij nog in Den
Haag waar ook een groot deel van haar
familie woont. De familie van Mohammed
woont in Amsterdam.
“Toen ik hier zestien jaar geleden kwam
wonen, was ik blij met dit huis. Ik wilde een

eigen woning en was blij met alles. Mijn
ouders hebben dit huis voor mij geregeld.
Maar, nu krijg ik een kind en woont mijn
vrouw hier ook. Dan is het ineens wel erg
klein. Bovendien is het erg slecht onderhouden. We hebben geen tuin en de
kinderwagen kan straks niet eens op de gang
staan. Weet je wat ik nou zo opvallend vind
aan deze huizen? Aan de buitenkant zien ze
er mooi uit, maar als je dan binnen komt,
schrik je je rot. Dan is het net een krot. In
Marokko is het omgekeerd. Van buiten zien
de huizen er niet uit, maar van binnen zijn
het ware paleizen.” Mohammed praat
honderduit over de in zijn ogen slechte staat
van het huis en over de buren op driehoog.
“Daar wonen junks.” Hij steekt ondertussen

Zo ontevreden als hij met zijn woning is, zo
blij is hij met de buurt. “De buurt is echt
leuk. Bovendien is het centraal gelegen. Je
bent zo in het centrum en de Jordaan is om
de hoek.

Fatima
“Mijn man gaat
voor ons kindje
zorgen.”

Iedereen geeft hier hoog op over sociale
controle. Nou, ik kan je vertellen dat dat wel
meevalt. Vorig jaar lag onze onderbuurman
drie weken dood in huis. Niemand had hem
gemist. Op een gegeven moment kwam
iemand van de Nassaukerk langs omdat ze
hem daar al een tijdje niet meer gezien
hadden. Wij kenden die man nauwelijks. We
hadden alleen contact als onze was, van het
balkon, in zijn tuin was gevallen. Hij is zelfs
een keer boos geworden omdat een paar
wasknijpers van ons in zijn tuin lagen.”
Fatima: “Mijn man gaat straks voor ons
kindje zorgen. Ik werk veel en Mohammed is

veel thuis, omdat hij ook voor zijn broertje
zorgt.” Mohammed heeft allerlei banen
gehad. “Voorman, installatietechnicus,
magazijnmedewerker en kok. Ik heb zo’n
beetje alles wel gedaan. Ik ben gek op
techniek, maar ik heb een keer verkeerd
getild en sindsdien heb ik last van mijn rug.
Nu zorg ik voor mijn gehandicapte broertje,
dat houdt in dat ik hem twee keer per week
douche, hem help met naar de wc gaan en
zijn kamer schoonmaak. Hij is een tweede ik.
Alles wat ik voor mezelf doe, doe ik ook voor
hem.”
“Mijn leven ziet er nu heel anders uit dan
paar jaar geleden. Ik had zeven vaste
vriendinnen tegelijkertijd. En ja, ze wisten het
ook van elkaar. Ik dronk veel. Op mijn 32ste
kwam de omslag. Ik zat hier op de bank en
vroeg aan mezelf: Wil je zo doorgaan? Zo ja,
dan eindig je als een junk. Dit schiet niet op
dacht ik. Mijn leven moet anders. Vanaf dat
moment ben ik gestopt met drinken en ben
ik gaan bidden. Een jaar later kwam ik Fatima
tegen en vanaf dat moment is het alleen
maar goed gegaan. Ik ga nu iedere vrijdag
naar de moskee en drink nog steeds niet.”
Fatima gaat verder: “We hebben niet zo veel
contact met de andere bewoners in dit pand.
We groeten elkaar wel hoor. Met Arthur
hierboven hebben we trouwens wel goed
contact. Onze poes gaat naar hem als de
kleine er straks is.”
Het stel ziet de toekomst zonnig tegemoet.
“Ik heb nog wel een droom”, zegt
Mohammed. “Ooit wil ik in een paleisje
wonen. Het liefst zou ik dit als paleis
inrichten, maar dat gaat niet. Hoe dan ook,
voorlopig zullen we hier nog wel wonen.”

* Op het moment van fotograferen waren
Mohammed en Fatima in Marokko
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De stadsvernieuwing maakt een einde aan de slechte
woonomstandigheden in de buurt. De vernieuwing
stond al vanaf begin jaren negentig op de agenda
maar ging pas in 1997 formeel van start. Bestuurders
concludeerden dat de woningen te klein zijn en
slecht onderhouden. Dit trekt vooral huishoudens
met lage inkomens en alleenstaanden aan. Een
groot deel van de bewoners verlaat de buurt weer
zodra ze het zich kunnen permitteren. Veel oudbewoners voelen zich in deze tijd onveilig in hun
buurt. Wijkvernieuwing is volgens de bewoners
hard nodig. Een gedifferentieerd woningaanbod
wordt ingezet om nieuwe huishoudens met een
modaal inkomen binnen te halen en ook vast te
houden in de wijk. De gemeente hoopt daarmee ook
op een versterking van de sociale structuur in de
buurt. Het historische karakter van de wijk mag
hierbij niet verloren gaan.
In navolging van de Jordaan en de Pijp maakt nu ook
de Staatsliedenbuurt een proces van gentrification
door, zoals sociaal-geografen deze ontwikkeling

stadsvernieuwing

hebben gedoopt. De term is in 1964 gelanceerd door
de Engelse sociologe Ruth Glass. Zij refereerde
ermee aan het ontstaan van een nieuwe stedelijke

Een groot deel van gegoede klasse (de gentry), die niet geïnteresseerd
de bewoners
was in een verblijf in de buitenwijken, maar
verlaten de buurt vervallen arbeidershuizen begon op te kopen. In
weer
Amsterdam wordt ook wel van het ‘Jordaaneffect’
gesproken. Daar deed zich dit proces als eerste voor.
Oorspronkelijke bewoners keren de verpauperde
woningen massaal de rug toe om zich te vestigen in
nieuwbouw in de buitenwijken. De vrijgekomen woningen
bieden kans aan studenten, jonge academici, krakers en

kunstenaars. De wijk ligt dichtbij het stadscentrum, waardoor
het voor deze groepen een aantrekkelijk woongebied is. Het
stadsdeel versterkt de aantrekkingskracht door onder meer het
invoeren van eenrichtingsverkeer, het versoepelen van het horeca- en
terrassenbeleid en vooral door het ‘omtoveren’ van het Westerpark tot
hét cultuur- en uitgaansgebied van Amsterdam. Mede hierdoor wordt de
vervallen volksbuurt een hippe wijk.
Gentrification heeft echter de neiging om aan eigen succes ten onder te
gaan: een wijk wordt steeds populairder, daarmee duurder en uiteindelijk

Een opkomende
wijk die zijn
prettige mix heeft
weten te behouden
kunnen de mensen die de wijk het leuke karakter hebben gegeven
zich het wonen in de wijk niet meer veroorloven. Sociaal-geograaf
Heijdra vraagt zich af of we niet te ver zijn doorgeschoten. “Alle
gezinnen zijn naar nieuwe wijken gegaan en de negentiende-eeuwse
wijken zijn vooral luxe wijken geworden. De Amsterdamse wijken
hebben allemaal hun eigen identiteit en het leuke van de Staatsliedenbuurt is, dat het altijd een creatieve wijk is geweest en gebleven.
Je moet oppassen dat het niet een gemiddelde yuppenwijk wordt.”
Volgens wethouder Dirk de Jager kunnen we dat juist voorkomen
door de relatief behoudende ambities van de stadsvernieuwing.
“De vernieuwing heeft in deze buurt het proces op het juiste moment
precies de goede kant op geduwd: een opkomende wijk die zijn
prettige mix heeft weten te behouden. De grote opgave is nu om ook
in de komende jaren op deze ingeslagen weg voort te gaan.”
De politiek heeft in deze periode van stadsvernieuwing bepaald dat
corporaties ruimte kregen om woningen te verkopen. Mede door het
grotestedenbeleid dat inzette op woningdifferentiatie, werd de focus
van stadsvernieuwing verlegd van uitsluitend sociale woningbouw
naar een meer gemêleerd pakket met duurdere huurwoningen en
Mevrouw Hessels uit het Rochdalecomplex maakt een praatje met voorbijgangers terwijl ze het poezendekentje uitklopt.

koopwoningen. “Maar”, zegt Evert Bartlema, vestigingsdirecteur
van Rochdale, “verbetering van de buurt moest in de eerste plaats
gebeuren voor de mensen die er nu wonen. Iedereen die wil blijven,
mag blijven. Daarom hebben wij veel huurwoningen behouden. Er
komt dan vanzelf ruimte om ook een deel te verkopen. Er zijn altijd
mensen die weg willen.”

vernieuwing Rochdaleblok
In de Van Beuningenstraat zijn net als in de rest van de Staatsliedenbuurt verschillende woningen samengevoegd om zo grotere
huizen te creëren. Daarnaast is er veel nieuw gebouwd. Het historische complex van Rochdale is in 1997 aan een grondige renovatie
onderworpen. Het hele complex werd aan de buitenkant volledig
opgeknapt. Zo zijn onder meer de gevels schoongemaakt en de
daklijsten waar nodig gerepareerd. Wat de binnenkant van de huizen
betreft, konden de bewoners zelf kiezen of ze mee wilden doen. “Wij
boden aan om de keuken, de badkamer en de wc te vervangen”, zegt
Jan Zeeman die destijds namens de corporatie betrokken was bij de
renovatie. “Daarnaast werd er in iedere woning een aansluiting voor
centrale verwarming aangelegd. Of ze daadwerkelijk de gaskachel
wilden verruilen voor de centrale verwarming, was dan weer aan de

Dankzij de stadsvernieuwing is er nu ook een leuk pierenbadje midden in het Westerpark. Veel buurtbewoners gebruiken het park

bewoner zelf.”

als tuin.

Een renovatie van de woning betekende wel een huurverhoging. Zo
ging de huur bij een complete opknapbeurt van 254 (120 euro) gulden
per maand naar 420 gulden (200 euro). “Een hoop geld”, zegt Bep van
Maarleveld, die sinds 1971 in het pand woont. “Mijn man en ik
besloten destijds om hier niet aan mee te doen. Wij hebben veel zelf
opgeknapt en centrale verwarming vonden wij niet nodig.” Ook Loes
Noordeloos, die tijdens de renovatie van 1997 in het pand woonde,
heeft haar woning niet laten opknappen. “Ten eerste had ik geen zin
in een huurverhoging en daarnaast heb ik mijn huis altijd prima in
orde gevonden. Er hoefde wat mij betreft niets vernieuwd te worden.”
Ronald van Lent, die vlak voor de verbouwing in het Rochdalecomplex
kwam wonen, was juist erg blij met de geboden opknapbeurt. “Het
zag er hier niet uit. Dit huis was volledig uitgewoond en alle ramen
waren enkel glas, waardoor het erg gehorig was en koud in de winter.
Ik heb volmondig ja gezegd tegen alles wat mij aangeboden werd. Bij
mij moest zoveel opgeknapt worden, dat ik een tijdje elders ben gaan
wonen. Als ik het me goed herinner, kreeg ik een wisselwoning
aangeboden van de woningbouwvereniging, maar ik kon bij vrienden
terecht. Als ik nu zo om me heen kijk, is de verbouwing de huurverhoging meer dan waard geweest.”
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De buurt kent duidelijk een lange en woelige voorgeschiedenis
voordat het is geworden tot wat het nu is: een prettige en leefbare wijk
waar plek is voor iedereen. Wethouder Dirk de Jager schrijft in het
voorwoord in ‘Het wonder van Westerpark’ (...): “Iedere dag fiets ik
fluitend door de Staatsliedenbuurt. Ik moet bekennen dat ik zelfs
regelmatig een extra blokje om rij om te kunnen genieten van de
opgeknapte huizen en groenere straten waarin de auto in mindere
mate de bepalende factor is. Dan ervaar ik als bewoner een prettige

De buurt kent
een lange en
woelige
voorgeschiedenis

open sfeer in de buurt. Mensen groeten elkaar op de schone straat,
maken praatjes in de winkel, verzorgen hun geveltuintje met
toewijding en brengen hun kinderen naar de buurtschool. Ik zie ook
mensen in allerlei maten, soorten en kleuren op straat, wat een divers
beeld geeft. Er is geen dominante cultuur meer die anderen uitsluit.
Er is sprake van een gemengde wijk en daar mogen we trots op zijn.”

Spelende kinderen op het Van Boetzelaerplein.

Het Rochdalecomplex staat deze dag in het middelpunt van de belangstelling. In een woning van het
complex wordt een wietplantage ontruimd; alles verdwijnt in de vrachtwagen voor de deur.

Het Rochdaleblok is volgens buurtbewoners exemplarisch voor de
Staatsliedenbuurt. De bewoners zijn net als in de rest van de wijk een
mengelmoes. Studenten, rasechte Amsterdammers, kunstenaars en
ambtenaren: ze wonen allemaal in hetzelfde complex. De bewonerssamenstelling van het pand is altijd meegegroeid met de wijk. Zo
woonden er tot de jaren zestig vooral gezinnen, net als in de meeste
huizen in de Van Beuningenstraat. Daarna namen vooral alleenstaanden en stellen hun intrek in deze woningen.
Volgens sociaal-geograaf Ton Heijdra is het complex een soort oase in
de alsmaar veranderende wijk. “Alle hectiek speelt zich eromheen af.
Dat begon al bij de start. Zo woonden alle ambtenaren met een baan
bij elkaar in dit blok en ging de economische crisis van de jaren dertig
grotendeels aan de bewoners van dit pand voorbij. Ook het kraken in
de jaren zeventig en tachtig gebeurde buiten de muren van dit
woningblok. Inmiddels zijn veel negentiende-eeuwse woningen in de
Van Beuningenstraat gesloopt en is er nieuwbouw voor in de plaats
gekomen. En nog altijd staan deze oudste woningwetwoning van
Amsterdam schijnbaar onaantastbaar op deze plek.

Ronald
van Lent en
Claire de Roever
“Hier wonen geeft ons een
gevoel van vrijheid.”
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Ronald van Lent
en
Claire de Roever
Ronald van Lent (41) en Claire de Roever (34) zijn
verknocht aan hun huis, buurt en het Westerpark. “Wij
wonen hier op vijftig vierkante meter met twee kinderen
en dat gaat prima”, zegt Claire vol trots. Hun woning aan
de Fannius Scholtenstraat 99/Huis hoort bij het honderd
jaar oude Rochdalecomplex aan de Van Beuningenstraat.
In 2002 trok Claire bij haar vriend Ronald in.
Die woont hier al sinds 1997. “Ik was zwanger
en woonde in de Jordaan in een eenkamerwoning van 27 vierkante meter, dus de keus
was snel gemaakt.” Oudste dochter Maria (6)
speelt achter de computer een spelletje. Zij
vindt het huis wel klein. “We hebben niet
eens een trap in huis. Ook kan ik hier niet
lekker rondrennen zoals bij vriendinnetjes.”
Terwijl Maria weer in beslag wordt genomen
door de computer, zegt Claire: “Door hier te
wonen kunnen we minder werken en meer bij
de kinderen zijn. Dat we die keuze kunnen
maken, geeft een gevoel van vrijheid. Bij ons
is er geen paniek als er ineens een inkomen
wegvalt.”
Ronald werkt drieënhalve dag in Paradiso als
administratief medewerker en Claire werkt
twee dagen vanuit huis als vertaalster. “Ik

vertaal een soort Bouquetreeks romannetjes
van het Engels naar het Nederlands.” Beiden
doen ze niets meer met hun studie. “Ik heb
klassieke talen gestudeerd en daarna kort als
docent Grieks en Latijn gewerkt op een
gymnasium. Ronald heeft Afrikanistiek en
Nederlands gestudeerd.”
“Het is een nogal merkwaardige overstap
naar het ‘saaie’ leven van een boekhouder”,
zo geeft Ronald toe. “Maar, ik doe dit werk
voor Paradiso en dat is natuurlijk een
geweldige plek om te werken. Jaren geleden
begon ik daar als medewerker achter de bar
en de kassa. Ik ben blijven hangen.”
Het huis van het gezin Van Lent is sfeervol en
praktisch ingericht. Alle muren en de vloer
hebben ze wit gemaakt. Ook zijn de deuren
van de keuken, woon- en ouderslaapkamer

eruit gehaald. “Dat geeft toch nog een beetje
het gevoel van ruimte.” De twee dochters
slapen samen op de grootste slaapkamer.
Behalve een stapelbed staat deze kamer vol
met speelgoed. “Ze zijn nu oud genoeg om
op hun eigen kamer te spelen. Hierdoor
hebben wij in de woonkamer weer wat
ruimte gekregen. Het blijft natuurlijk wel
behelpen. Zo moest een kast plaatsmaken
voor de piano. Beide past niet”, zegt Claire.
“Ik vind het ergens ook wel leuk om deze
keuzes te moeten maken. We hebben veel
vrienden die in gigantische huizen wonen.
Onze kinderen komen hierdoor veel in
aanraking met mensen die het financieel
goed hebben. Ik wil ze graag meegeven dat
het met iets minder ook heel goed kan.”
Ronald vult aan: “Groot is meer, en meer de
standaard geworden. Ik kan me echt
verbazen over het onverzadigbare verlangen
van mensen met kinderen om steeds groter
te wonen. Nog niet zo lang geleden woonden
in deze huizen gezinnen met gemiddeld vijf
kinderen en dat ging ook prima.”

“Het Westerpark
is onze tweede
tuin geworden”

Het jonge gezin mag een stuk tuin van de
buurman gebruiken, die deed er toch niets
mee. De kinderen kunnen kikkervisjes
kweken in de minivijver en hun energie kwijt
op de trampoline. “Dat ding is echt een
uitkomst. Het neemt weinig ruimte in en ze
kunnen toch bewegen, maar dan de hoogte
in”, zegt Ronald.
Toch ziet het stel dat veel mensen vertrekken
uit de Staatsliedenbuurt zodra er kinderen
komen. “Nog niet zo lang geleden woonde
onze hele vriendenkring hier. Nu bijna
niemand meer. Natuurlijk zouden wij best
een groter huis willen hebben, maar niet ten
koste van onze vrijheid en vrije tijd. En
minstens zo belangrijk, wij willen echt in
deze buurt blijven. Ik vind vooral het
Westerpark geweldig. Dat is onze tweede
tuin geworden.”

Poes
Mormel

Poes
Mormel

Arthur
Arthur
Grumbs:
Grumbs:
“Een leuke woning
“Siopmeliora dies, ut vina,
een super lokatie.”poemata reddit, scire velim,
chartis pretium otus arroget.
scriptor abhinc centum qui
decidit”
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Arthur Grumbs
Arthur Grumbs (33) is zeer gehecht aan zijn ‘eigen’ huis.
De in Nederland geboren zoon van een Antilliaanse vader
en hoogblonde Nederlandse moeder woont sinds 2003 in
de Van Beuningenstraat 99/II. De huur van zijn driekamerwoning is 335 euro per maand. “Een fatsoenlijke prijs voor
een leuke woning op een super lokatie. Ik wil hier nooit
meer weg.”
“Kom binnen”, zegt Arthur en zwaait de deur
uitnodigend open. Uit de boxen klinken zware
noten van Rachmaninov. “Ik zal even iets
toegankelijkers opzetten.”
Terwijl op de achtergrond nu de pianomuziek
van Francois Couperin klinkt, vertelt Arthur
over zichzelf. “Ik woon vanaf mijn
zeventiende op mezelf. Niet omdat ik het
thuis bij mijn ouders niet goed had, maar ik
wilde graag in de stad wonen. Mijn ouders
wonen in de Bijlmer. Dat kun je, met alle
respect, geen Amsterdam noemen. Ik ben
een goede mix van mijn donkere vader en
blanke moeder.” Sinds een jaar of zes woont
Arthur in dit huis.
“Hoe ik hier terecht ben gekomen? De Staatsliedenbuurt was de buurt waar je nog kans

maakte op een betaalbare woning. Vroeger
was dit een verschrikkelijk slechte wijk die
veel met krakers en politie in aanraking
kwam. Zo halverwege de jaren negentig had
deze buurt nog steeds een slechte naam. Nu
is dat negatieve imago helemaal verdwenen.
Ik heb onlangs Rochdale gevraagd of het
mogelijk is deze woning te kopen, maar
helaas verkopen ze de huizen in dit pand
niet. Dan blijf ik maar huren.”
Hij kijkt wat om zich heen en zegt: “Dit is een
uit de hand gelopen jongenskamer.” Dan met
brede grijns: “Ik ben duidelijk een man
alleen.” Hij vervolgt: “Weet je wat nou zo
leuk is aan hier wonen? Iedereen woont hier
zo leuk bij elkaar. Soms sta ik bij de Albert
Heijn en staat er een vrouw met hoofddoekje

voor me in de rij. Ineens hoor ik haar dan
iets zeggen in plat Amsterdams. Dat vind ik
fantastisch, dat is integratie.”
De hele woning ademt klassieke muziek.
Aan de muur hangen beelden van Bach,
Mozart en Beethoven en in de door hemzelf
gemaakte cd-kast staan vele honderden
klassieke cd’s. Arthur wilde ooit orkestdirigent worden. “Maar ik ben blijven hangen
bij koordirigent. Ik hou niet van koren, dus
daar ben ik mee gestopt. Ik heb het vak
geleerd van een oudere dirigent, ik was zijn
protégé.”
“In mijn vrije tijd ben ik nu samen met een
vriend dj. Wij vinden onszelf erg goed. We
draaien muziek met als thema: ‘opgenaaid
en vrolijk’. Het is zwarte jaren zestig muziek.
Dat heb ik van huis uit meegekregen. Mijn
ouders zijn uit de jaren dertig. Ik ben dus
echt opgegroeid met zestiger jaren muziek.
Ik draai af en toe in Pacific Parc en veel in
de nieuwe Anita, een podium in het Frederik
Hendrikplantsoen dat ik mede heb
opgericht.”

mix van culturen
“Verder werk ik in theater ‘De Engelenbak’.
Daar sta ik achter de bar en hou ik me bezig
met het beheer. En ik werk nu al weer zo’n
zeven jaar voor een chique meubelzaak aan
de Van Baerlestraat. Ik doe daar levering en
montage. Erg leuk werk, helaas ben ik het
afgelopen jaar twee keer door mijn rug
gegaan dus misschien moet ik toch iets
anders gaan zoeken.”
Arthur is van alle markten thuis. Zo heeft
hij een tijdje biologie, Nederlands en
geschiedenis gestudeerd. Hij heeft geen van
deze studies afgemaakt. “Ik ben gaan werken
om op mezelf te kunnen wonen. Bovendien
werk ik niet graag met mijn hoofd. Dan neem
je je werk mee naar huis en ben je nooit vrij.”

Volgens Arthur is deze straat net als hijzelf
een leuke mix van culturen. “Als ik alleen al
in dit blok kijk, zie ik zo’n vijf à zes verschillende nationaliteiten. Ik hou daar wel van.”
Het contact met buren is goed. “We lopen
de deur niet plat bij elkaar, maar mijn onderburen bijvoorbeeld, een Marokkaans stel
met een baby, hebben wel mijn huissleutel.
Ik heb hun poesje gekregen, dus als ze het
beestje erg missen kunnen ze even komen
kijken.”
Over de oppervlakte van de woning is Arthur
erg tevreden. “Dat is wel eens anders
geweest. Ik heb hier een tijdje samengewoond. Dat is een beetje uit de hand
gelopen. Toen werd de woning ineens een
stuk kleiner.” Uit de hand gelopen? “Ja, in
een zucht naar aandacht en stomdronken
werd mijn toenmalige vriendin op een nacht
helemaal gestoord. Ze ging in het holst van
de nacht in de studeerkamer keihard gillen
en schreeuwen. Tussendoor riep ze ‘Help!’.
Ze was volledig onbereikbaar en doorgedraaid. De volgende ochtend ben ik naar
de bakker gegaan en heb ik een appeltaart
gekocht. Zij moest van mij een kort rokje en
een shirtje zonder mouwen aandoen en de
appeltaart naar de onderburen brengen en
zich verontschuldigen voor het nachtelijke
lawaai. De schaarse kleding was om te laten
zien dat ze geen blauwe plekken had.
Anders zouden ze wellicht denken dat ik
haar mishandeld had. Zo ging ze namelijk
wel tekeer. Na dit voorval ben ik voorlopig
genezen van vrouwen. Ik ben nu happy single
en erg gesteld op mijn vrijheid.”

7
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De laatste jaren is er veel veranderd in het
denken en het beleid van woningcorporaties.
Ook de komende jaren zal het beleid zich
verder ontwikkelen. Stond vroeger de woning
centraal, tegenwoordig staan de leefomgeving en
sociale vraagstukken als integratie en gemengde
wijken met verschillende inkomensklasses centraal
in het beleid van woningbouwverenigingen.
Joseph Buch beschrijft in zijn boek ‘Een eeuw
Nederlandse architectuur’ hoe lange tijd de woning
centraal stond bij woningbouwcorporaties. “Discussies
gingen vooral over aantallen woningen en de functionele en
technische kwaliteit. Een goede woning had licht, lucht, en
ruimte en daarmee een positieve invloed op het gezin en de
leefwijze van arbeiders. De woningcorporatie werkte ten behoeve
van slecht behuisden, die ieder voor zich niet in hun huisvesting
konden voorzien”, schrijft Buch.
Corporaties zochten de afgelopen honderd jaar de oplossing voor het
huisvestingsvraagstuk vooral in de huurwoning. Sinds halverwege de
jaren negentig zijn corporaties ook actief in de koopsector of met
tussenvormen van koop en huur.

toekomst

Tegenwoordig heeft de gemiddelde Nederlander meer woonruimte dan ooit.
De bouwtechnische kwaliteit van de woningvoorraad is, juist in het sociale
segment, naar internationale maatstaven zeer goed. Is de doelstelling
van de woningcorporaties bereikt en is het volkshuisvestingsvraagstuk
opgelost? Gedeeltelijk, luidt het antwoord.
Het volkshuisvestingsvraagstuk heeft zich verbreed en de maatschappelijke context is ingewikkelder geworden. Huisvesting gaat
anno 2009 niet alleen om de woning, maar ook om de woonomgeving en om vraagstukken van integratie en sociale

Gevarieerde
wijken zijn
duurzame
wijken

stijging. Vraagstukken die niet goed door de oorspronkelijke
doelstelling worden gedekt.
Rochdale heeft zich altijd breed georiënteerd. De
woningbouwvereniging bouwde woningen voor diverse
doelgroepen wat betreft leeftijd, gezinssamenstelling,
levensstijlen en inkomensgroep. Het bieden van
keuzemogelijkheden heeft altijd voorop gestaan.
Dat heeft ook nu een belangrijke waarde.
Gevarieerde wijken zijn duurzame wijken. Ze
helpen ruimtelijke concentratie van maatschappelijke achterstanden tegen te gaan.
Door een gevarieerd woningaanbod

p 100 / 101
De verschillende
horecagelegenheden in het
Westerpark worden druk
bezocht door de zogeheten
‘weerbaren’ uit de
Staatsliedenbuurt.

In de Staatliedenbuurt is op dit moment zo’n 72 procent van de
woningen sociale huur en twintig procent is koop. “De afgelopen jaren
is er een hele transformatieslag gemaakt. Deze is nu voor tachtig tot
negentig procent klaar. Nu komt het er op aan om de sociale cohesie te
versterken. Dat is ook de uitdaging”, zegt de wethouder. “In deze buurt
was altijd de kracht om het samen te doen. Wij nemen als stadsdeel
nu ook initiatief om van alles te doen. Maar eigenlijk moet het vooral
vanzelf gebeuren. Ik zie dat die kracht er nog is. Neem bijvoorbeeld
het Van Boetzelaerplein met de basisschool De Bron. Daar tegenover
wordt nu een heel pand gesloopt. We betrekken de kinderen van de
school bij de bouwplaats. Met school kijken naar de sloop, het heien
etc. Wat er voor je deur gebeurt, willen we onderdeel van een lesplan
maken. Dit is een initiatief van de ouders van de school. En dan

Sociale cohesie
moet vanzelf
gebeuren

hebben we ook nog het postzegelpark aan het begin van de Van
Beuningenstraat. Veel allochtone jongens uit de straat voetballen
daar al hun hele leven. Velen zijn inmiddels begin twintig. Ze voelen
zich nauw betrokken bij dit plekje. Het postzegelpark is een initiatief
van deze jongens. Dit is een mooi voorbeeld van de toekomst van de

verwacht Rochdale de binding met de buurt te versterken, omdat er

buurt.”

in iedere levensfase een geschikte woning in de buurt is. Juist bij
stadsvernieuwing van wijken die nu nog een dominant aanbod
kennen van sociale huurwoningen streeft Rochdale naar variatie.

gemengde straat
Gaandeweg vond een verbreding plaats, waarin naast de woning
ook de woonomgeving centraal kwam te staan. De nadruk werd
geleidelijk gelegd op een gemengd woonmilieu met zowel huur- als
koopwoningen. De sociale component, het samen wonen van
verschillende bevolkingsgroepen in wijken en buurten, veroverde
zich een plaats. Het zijn allemaal aspecten die naast de woning
substantieel bijdragen aan ‘het goede wonen’. De doelstelling van
Rochdale is voor een belangrijk deel hetzelfde gebleven, maar wel
breder geworden. Zo spreekt de woningbouwvereniging niet langer
van ‘woningen’, maar van ‘wonen’.
Ook de Van Beuningenstraat wordt een ‘gemengde’ straat. Er is plek
voor de autochtone Amsterdammer, voor de student, voor de starter,
voor de allochtoon, maar ook voor de yup die daar een redelijk hoog
bedrag moet neerleggen voor een appartement. “Iedereen mag daar
wonen en leven. Bewoners accepteren elkaar. Dat is ook zeker de
toekomst”, zegt wethouder Dirk de Jager. Ook in het blok van Rochdale
zijn de bewoners een gemêleerd gezelschap.

Nassaukerk is de plek voor de ‘kwetsbaren’ uit de buurt

naartoe gaan. “Als je het hebt over de toekomst, willen we dat
vasthouden. Een plek voor kwetsbaren en weerbaren”, aldus De Jager.
We moeten investeren in ruimte voor beide groepen. Voor de
weerbaren kun je bijvoorbeeld denken aan meer horeca, winkels, het
Westerpark en een bibliotheek. Tegelijkertijd moet er veel aandacht
blijven voor de kwetsbaren in de zin van opvang en maatschappelijk
werk. Wat wij belangrijk vinden is dat mensen toch proberen iets te
doen voor de buren, dat je elkaar helpt. Dat iemand eens gaat
aanbellen bij tante Sjaan en zegt: ‘ik heb je al drie dagen niet meer in
de winkel gezien. Hoe gaat het met je?’ Ik zie dat niet alleen oudere
bewoners dat doen, ook jongere bewoners nemen dat over. Dat komt
ook door ouders die dat samen met en voor hun kinderen doen. Er zit
veel kracht in deze buurt. De vraag is nu of het met deze gemengde
groep lukt om die sociale cohesie vast te houden. Dat is onze
uitdaging.”

Het Westerpark, dé plek om feestjes te vieren met de hele familie.

Volgens De Jager is het nu zaak om het beheer goed te houden.“Ervoor
zorgen dat het niet verloedert. Gevels mooi schoon, goed in de verf en
dat het door de eigenaren goed onderhouden wordt. Daarnaast
moeten alle openbare ruimtes goed op orde zijn.”
In de Van Beuningenstraat zijn veel kleine woningen van zo’n vijftig
vierkante meter. “Onze norm is sterk en snel veranderd. We willen
allemaal groter. Als stadsdeel kijken we ook vooral naar de kwaliteit
van de omgeving. Als je naar buiten gaat, heb je een mooie, veilige
omgeving waar plek is voor iedereen. Daarnaast moet de kwaliteit van
de woning goed zijn.”
Ondanks de kleine woningen in het eerste woningwetcomplex van
Amsterdam, heeft Rochdale geen plannen om deze woningen samen
te voegen. ”Ik verwacht dat er, nu en in de toekomst, vooral kleine
huishoudens wonen. Het is een cultuurhistorisch monument,
daaraan moeten we zowel binnen als buiten niets willen veranderen.
Wel moet de staat van onderhoud goed zijn en blijven. En daar zorgen
wij voor”, zegt Evert Bartlema, vestigingsdirecteur van Rochdale.
In de Staatsliedenbuurt wonen nog veel arme mensen. Daar zijn ook
voorzieningen voor als bijvoorbeeld de Nassaukerk waar veel mensen

Ook dit negentiende eeuwse pand aan het Van Boetzelaerplein wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw (2009).

Wendy
de Veer:
“Mijn leven moet hier
opnieuw beginnen.”
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Wendy de Veer
Wendy de Veer (46) is na wat omzwervingen door
Amsterdam vorig jaar samen met haar 22-jarige zoon Swen
in de Van Beuningenstraat op 107/I terecht gekomen. Haar
leven verliep tot nu toe niet echt vlekkeloos. “Hier moet
het opnieuw beginnen. Ik zit nu echt te wachten tot er iets
leuks gebeurt.”
Hiervoor woonde Wendy met Swen en haar
oudste zoon Kai (24) in Amsterdam Noord.
Ze betaalde daar 800 euro huur per maand.
“Dat kon ik niet langer opbrengen. Bovendien
was ik ook wel klaar met mijn jongens. Het
zijn leuke knullen, maar om nou met twee
volwassen zoons samen te leven; ik weet het
niet hoor...”
Een paar maanden hebben ze afzonderlijk
van elkaar gewoond. “De jongens anti-kraak
en ik in een soort van studentenkamer. Dat
kwam dus niet goed. Ze zorgden niet goed
voor zichzelf en ik vond mezelf te oud voor
een kamer. Toen hebben we een tijdje met
z’n drieën bij mijn moeder gewoond.” In april
vorig jaar kreeg Wendy deze woning
aangeboden. “Ik ben er in eerste instantie
alleen gaan wonen en de jongens wederom

anti-kraak. Weer liep dat mis. Swen woont
nu tijdelijk weer bij mij; hij volgt een ICTopleiding in Hilversum en Kai woont
wederom bij mijn moeder.”
Deze woning voelt voor Wendy als een lot uit
de loterij. “Het huis is erg prettig en de buurt
is natuurlijk fantastisch. Veel jonge creatieve
mensen, dicht bij het Westerpark en alle
winkels om de hoek. De woning was goed
opgeknapt, een likje verf en we konden erin.
Het enige nadeel is dat het zo gehorig is.
Je hoort iedere ‘scheet’ van de buren. En het
kraakt ontzettend.”
De eerste maanden in de Van Beuningenstraat zat het echter allemaal niet mee. “Ik
kwam uit een heftige relatie, waarin ik vaak
bang was. Ik voelde al vrij snel aan dat er
hier in dit pand iets niet klopte. Op een

gegeven moment had ik ‘s nachts om half vier
enorme lekkage in mijn slaapkamer. Even
later rook ik wietlucht. Ik ben meteen naar
boven gerend om bij de buurman aan te
kloppen, maar niemand deed open. De
volgende ochtend zag je, door het vocht, de
contouren van de balken in het plafond
staan. Ik heb de politie ingeschakeld en
tijdens de ontruiming van de woning bleek
dat er meer dan vierhonderd wietplanten
stonden. Ik woonde dus onder een complete
wietplantage. Nee, dat was echt niet leuk.”
Inmiddels is de rust in en om het huis
teruggekeerd en wonen Swen en zijn moeder
hier graag.
Swen pakt ondertussen zijn gitaar en tingelt
er aardig op los. “Dat doet hij goed hè? ”,
zegt de trotste moeder. “Ik vraag hem vaak
iets te spelen. Ja, hij is erg muzikaal...”

“Ik woonde onder
een complete wietplantage.”

Terwijl Swen verder tokkelt, zegt Wendy: “Ik
zit te wachten tot er iets leuks gebeurt in
mijn leven. Ik heb nu zoveel structuur dat het
saai is. Ik werk als verkoopondersteuning bij
een groot Amerikaans bedrijf dat machines
bouwt, erg eentonig werk. Ik mis creativiteit.
Jarenlang heb ik in de theaterwereld
gewerkt. Maar daar is helaas geen droog
brood te verdienen. En er is op dit moment

ook geen man die meebetaalt aan de kosten
van levensonderhoud. Ik heb een aantal
moeilijke relaties achter de rug. De laatste
man in mijn leven heeft mij jarenlang
achtervolgd. Er zijn ook financieel dingen
gebeurd waar ik nu nog de wrange vruchten
van pluk. Die relatie heeft acht jaar geduurd.
Nu leid ik een tuttig leventje. Ik zit echt te
wachten op een leuk moment. Ik heb heel
veel prikkels en uitdaging nodig.”
Wendy zou graag weer een relatie hebben.
“Of een leuke baan. Ja, eigenlijk zelfs liever
een leuke baan, de baan van mijn leven!”

Roy Veenstra:
“Si meliora dies, ut
vina, poemata reddit,
scire velim, chartis pretium
otus arroget. scriptor abhinc
centum qui decidit”

Poes
Miauw

Roy Veenstra:
“Dit is echt de grote
stad voor mij.”
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Roy Veenstra
Roy Veenstra (24) kwam als tiener naar Amsterdam. Hij
woont sinds 2003 in de Van Beuningenstraat op 101/I. “Dit
was echt de grote stad voor mij. Dat is het eigenlijk nog
steeds. Ik kom uit Schoonebeek, een klein dorpje in
Drenthe met nog geen vierduizend inwoners.”
Roy ging bij de overheid werken en werd in
de hoofdstad geplaatst. Deze woning heeft
hij vanwege zijn baan bij een overheidsinstelling met voorrang gekregen. “Dat
betekent wel dat in mijn arbeidscontract de
huurvoorwaarden zijn opgenomen. Ik moet
netjes mijn huur betalen. Doe ik dat niet, dan
wordt het van mijn salaris ingehouden.”
Roy vindt het wel bijzonder dat hij als
ambtenaar in deze buurt terecht is gekomen.
“Ik wist helemaal niet dat dit vroeger de
‘Koperen Knopen’ buurt was. Daar kwam ik
een tijdje geleden achter toen ik wat aan het
surfen was op het internet.”

geen stadsmens
Over de locatie van de wijk is hij zeer
tevreden. “Die is top. En het is hier lekker
rustig.” De gipsen muren in de woning vindt
hij een nadeel. “Je hoeft er maar een tikje

tegenaan te geven of het brokkelt af. De
woning was goed opgeknapt toen ik erin
kwam. Er zat een nieuwe cv en een nieuwe
douche in. Het is een kleine woning, maar
door de praktische indeling is dat geen
probleem. Het is voor mij een ideale
starterswoning.”

“Wel bijzonder dat
ik als ambtenaar in
deze buurt terecht
ben gekomen.”

Drenthe is volgens Roy het tegenovergestelde
van Amsterdam. “Hier leeft iedereen op
zichzelf. Het is echt een andere wereld. Bijna
niemand kent elkaar. Ik ken mijn buren
nauwelijks, alleen van goedendag zeggen.
Dat vind ik wel jammer. In mijn dorp kent
iedereen iedereen.”
Het is hem wel opgevallen dat de mensen
elkaar vertrouwen. “Laatst toen ik lekkage
had, kreeg ik van mijn bovenbuurman
gewoon zijn sleutel om te kijken waar de
lekkage vandaan kwam. Dat gaf me wel een
goed gevoel.”
Roy werkt onregelmatig. “Mijn vriendin
Nicole, die sinds kort bij mij woont, geeft les
in Schiedam. Zij is vanwege de lange reistijd
veel van huis. Ik doe naast mijn werk dus ook
het huishouden. Zodra ik een weekend vrij
ben, zit ik in Drenthe.”

geen stadsmens
Dit huis vindt de Drentenaar voor nu prima.
“Ik heb altijd het gevoel gehad dat dit een
tijdelijke woning was. Nooit gedacht dat ik
hier zes jaar zou wonen. Ik wil hier wel een
keer weg. Waarschijnlijk gaan we ook wel
iets kopen. We kijken nu naar Almere. Ik wil
graag de stad uit, ben echt geen stadsmens.
Het is me al snel te druk. Bovendien zou ik
hier mijn kinderen niet willen laten
opgroeien. In Amsterdam is het echt een
vierentwintig-uurs bedrijf. Ik heb een haatliefdeverhouding met de stad. De eerste
jaren heb ik hier ook flink gefeest. Maar, mijn
stamkroeg staat nog steeds in mijn
geboortedorp.

Roy heeft een aantal jaar geleden een heftige
ervaring gehad in de Van Beuningenstraat.
“Bij de Albert Heijn op de hoek was een
overval. Ik moest scheerschuim hebben en
ging nog even naar de winkel. Voor mijn deur
stond een draaiende scooter en iemand
kwam de Albert Heijn uitrennen met een
blauw pakje in zijn hand. Dat bleek later een
geldcassette te zijn. Ik stond bij zijn scooter
en versperde blijkbaar zijn weg. Hij richtte
toen een vuurwapen op mij. Ik deed meteen
een stap naar achteren zodat hij weg kon.
Je schrikt je wezenloos. Nog steeds als ik op
televisie iemand met een vuurwapen zie, dan
voel ik die angst van toen weer. Dit vergeet ik
echt nooit meer.”
In de Van Beuningenstraat is Roy volwassen
geworden. “Hier kreeg ik mijn eerste vaste
baan, ging ik op mezelf wonen en kreeg ik
een vriendin. Het is echt een vuurdoop
geweest. Ja, ik ben best wel trots op mezelf.
Ik heb het toch maar mooi voor elkaar hier in
de grote stad.”

Jerry
Uitslager:
“Het is hier net
een klein dorp.”
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Jerry Uitslager
Jerry Uitslager (39) is blij dat hij dicht bij zijn ouders
woont. Hij woont sinds mei 2008 in de Van Beuningenstraat op 105/Huis. “Mijn 85-jarige vader is hulpbehoevend. Mijn ouders wonen al twaalf jaar in de Van Beuningenstraat op 48/III. Door hen ken ik deze buurt. Ik heb me
hier altijd thuis gevoeld. Het is een beetje een klein dorp.”

Hiervoor woonde Jerry in Badhoevedorp.
“Vanwege mijn gezondheidsproblemen kreeg
ik een urgentieverkaring. Ik ben erg in de
weer met mijn gezondheid. Ik ben zwaar
astmapatiënt en slik daar al jaren medicijnen
voor. Door de medicijnen, Prednison, zijn
mijn gewrichten aangetast en heb ik twee
nieuwe knieën en een nieuwe heup nodig. Ik
loop erg moeilijk. Godzijdank kwam ik in
aanmerking voor een benedenwoning. En nu
kan ik ook mooi een oogje in het zeil
houden”, zegt Jerry en kijkt daarbij naar zijn
vader. “Mijn vader hoort slecht en hij heeft al
verschillende keren een beroerte gehad. Mijn
moeder is tachtig maar werkt nog iedere dag
bij een cateraar. Zij is er dus niet om voor
mijn vader te zorgen.”

“Het zijn
vriendelijke
mensen die hier
wonen.”

Jerry is erg blij met zijn woning. “Voor mij
alleen is het groot genoeg, en nogmaals de
buurt is erg fijn. Mijn oma woonde in de Van
Hogendorpstraat. Het is erg vertrouwd

allemaal. Ik ken hier veel mensen, en ze
kennen mij en mijn vader ook. Mijn vader laat
vier keer per dag de hond uit. Als er iets met
hem is, dan is er altijd wel een buurtbewoner
die hem helpt. Het zijn vriendelijke mensen,
die in deze straat wonen.”
Toch zit het Jerry allemaal niet mee. “Het
lijkt wel of het mij niet is gegund om in dit
huis gelukkig te zijn. Ik woonde hier net een
paar dagen toen ik tijdens het afwassen
mezelf bezeerde aan mijn pols. Ik greep in
een mes en sneed daarmee per ongeluk mijn
pees door. Ik kon meteen naar het
ziekenhuis.”

“Ik maak er mijn
paleisje van.”

Ondanks alle ellende rondom zijn gezondheid
is Jerry sinds september vorig jaar zeer
gelukkig in de liefde. “Mijn vriendin woont in
Sliedrecht en heeft twee schoolgaande
kinderen. Ik ben erg vaak bij haar. Dat zie je
ook wel aan mijn woning, die is nog steeds
niet af. De kleine kamer achter staat al
maanden te wachten om slaapkamer te
worden.”
Op dit moment werkt Jerry niet. “Ik heb tien
jaar bij de gemeente gewerkt en reed onder
andere op de metro. Door mijn gezondheids-

problemen ging dat niet meer. Ik heb in
Amstelveen een bloemenzaak gehad.
Vroeger deed ik ook veel vrijwilligerswerk
voor een gehandicaptenorganisatie.
Misschien moet ik daar maar weer eens mee
beginnen, want zo langzamerhand wil ik echt
weer aan de slag.”
Jerry vindt het erg leuk dat hij in een
bijzonder pand woont. “Ik wist wel dat het
oud was, maar niet dat dit het eerste sociale
woningbouwproject in Amsterdam was. Het
is een goed onderhouden complex. Vooral
aan de buitenkant ziet het er mooi uit. Van
binnen maak ik er mijn paleisje van. Maar nu
eerst werken aan mijn gezondheid.”

Poes
Mormel

Koen Maes:
Koen Maes:
“Si meliora dies, ut
“Deze woning is
vina, poemata reddit,
perfect voor mij.”
scire velim, chartis pretium
otus arroget. scriptor abhinc
centum qui decidit”
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Koen Maes
Koen Maes (29) woont sinds februari 2006 in de Van
Beuningenstraat op 107/Huis. “Ik betaal 372 euro per
maand voor deze fantastische woning. Het zag er perfect
uit toen ik hier kwam wonen. Rochdale heeft het huis
helemaal opgeknapt.”
Koen groeide op in Maastricht en kwam in
1998 naar Amsterdam om economie te
studeren aan de Universiteit van Amsterdam.
“Voordat ik deze woning kreeg, heb ik zeven
jaar op de wachtlijst gestaan, maar dit huis
was het wachten wel waard. Het is perfect
voor mij: dichtbij de stad, helemaal
opgeknapt, lage huur en een tuin die net zo
groot is als de woning zelf.” De enthousiaste
Limburger werkt op dit moment als financial
controler bij Stork. “De economische crisis
gaat gelukkig nog steeds aan mij voorbij.”
Het leven lijkt hem toe te lachen sinds hij in
de Staatsliedenbuurt woont. “Ik ben hier
afgestudeerd en sinds carnaval vorig jaar heb
ik een vriendin. Swaentje is 26 en komt uit
Noord-Brabant. Zij woont ook in Amsterdam,
maar is de laatste tijd geregeld in de Van
Beuningenstraat te vinden. “We hebben het

leuk samen, maar samenwonen nog maar
even niet”, zegt ze terwijl ze veelbetekenend
naar Koen kijkt.
Over het contact met de andere bewoners in
het complex is Koen zeer tevreden. ”Ik heb
goed en veel contact met de meeste buren.
Al zit daar wel een verhaal aan vast.” Koen
vertelt: “Toen ik hier net woonde, zat ik op
een avond, of eigenlijk nacht, in de tuin met
wat vrienden na te kletsen na een avond
stappen. We maakten nogal wat lawaai en de
muziek stond vrij hard. Buren hingen over het
balkon en vroegen of het wat stiller kon.
Volgens mij heb ik de muziek toen wel wat
zachter gezet, maar even later hoorde ik
geschreeuw van buren dat het nu echt moest
stoppen. Niet veel later ging de bel en stond
er politie voor mijn deur. Het was vier uur
‘s nachts. Toen schrok ik wel. De vrienden
zijn naar huis gegaan, en ik bedacht dat ik

iets moest doen om het goed te maken met
de buren. Twee weken later heb ik een
housewarming gegeven en alle buren
uitgenodigd. De meesten reageerden
enthousiast en kwamen langs. Van de
bovenbuurman kreeg ik een flesje
Marokkaanse wijn, van een andere buurman
plantjes. Veel buren hebben hier tot diep in
de nacht gezeten. Sindsdien ken ik iedereen.”
Volgens Koen is er veel sociale controle.
“De mensen houden elkaar goed in de gaten.
Af en toe heb je hier echt van die in mijn ogen
‘Amsterdamse taferelen’: buurvrouwen die
over het balkon hangen en roddels uitwisselen. Als er echt iets gebeurt, weet iedereen
het binnen de kortste keren. Zo hoorde ik dat
op 105/Huis een paar keer is ingebroken, het
huis stond toen nog leeg. Geen idee wat ze
daar, in dat niet bewoonde huis, te zoeken
hadden.” Lacht: “Dat hoor je dan weer niet.”

“De mensen
houden elkaar
goed in de
gaten.”

“Hier schuin boven, op nummer 107/II
was een wietplantage, die is afgelopen
september (2008) opgerold. Dat was wel wat
hoor. Een enorme vrachtwagen die de straat
in kwam rijden en voor de deur werd
geparkeerd. Allemaal politiemannen die de
woning binnengingen en die maar liefst
vierhonderd wietplanten door het raam naar

buiten gooiden. De hele buurt liep uit. In dit
pand hingen verschillende bewoners uit het
raam te kijken. Een buurvrouw heeft het
gefilmd.”
Wat Koen zo bijzonder vindt aan deze straat
is de diversiteit aan bewoners. “Er wonen
hier zoveel verschillende mensen. Studenten,
kunstenaars, ouderen en ook echt arme
mensen. Ja, ik heb het gevoel midden in de
maatschappij te leven.”
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Dennis Chrispijn
Dennis Chrispijn (45), beter bekend als Dennis de
Boekieman, is een markant figuur in de Staatsliedenbuurt. Breedgeschouderd loopt hij met zijn
kale hoofd, ronde brilletje en kort vlasbaardje door
zijn eigen straat. De Van Beuningenstraat 113/1 is
sinds 1986 zijn thuis. Voor het Rochdalecomplex is
het deze zondag gezellig druk. “Ik zag van alles
gebeuren buiten en dan kan ik natuurlijk niet
ontbreken. Wat is hier aan de hand?”
Buren leggen hem uit dat er, ter ere van het
honderdjarig bestaan van dit pand, een foto wordt
gemaakt van het complex met de bewoners. “Oh,
dat is mooi. Zet mij er ook maar op.” Terwijl hij een
sigaret opsteekt en poseert voor de fotograaf begint
hij spontaan te dichten:

overleden. Wij waren alles voor elkaar. Iedere dag
zocht ik haar op. Ze is 82 jaar geworden.” De dichter
noemt zichzelf een typisch slachtoffer van de
moeder/zoon verhouding. En legt dan uit: “Een
moeder die altijd voor het moeilijke kind blijft
zorgen. Wat ik ook deed, mijn moeder was er voor
me.”

wandelend over zijn terreinen

Aan de toekomst denkt hij niet. “Ik leef van moment
tot moment. Maar, wat ik erg leuk vind, is een hele
nieuwe generatie Amsterdammers te zien opgroeien.
Zeker nu mijn moeder is overleden.”
“Het organische van een buurt, dat vind ik mooi. Kijk
nou naar dit huizenblok. Dat is al meer dan honderd
jaar hetzelfde. Je moet goed kijken om te zien dat er
wel degelijk dingen veranderen en gebeuren. Je ziet
mensen groeien, maar je ziet ze jammergenoeg ook
weggaan.” Volgens Dennis zouden de mensen meer
contact met elkaar moeten leggen. “Ja, dat is echt
nodig. We moeten luisteren naar elkaar.” En dan:
“Mag ik je nog één gedicht voordragen?”

wanhopig probeert ze

Neeltje

vonken makend

Weer ‘n klein mensje

haar Marlboro te lighten

erbij, de wereld inziend

enkel vonkjes

met grote ogen

Ergens in ‘n stad die Staats heet
dichtbij van af en ‘t is da’je ‘t weet
maar de boekieman
heeft hier domeinen

geef haar vuur en ‘n
republiekaansteker

ik als oude man

blij geeft ze mij

zit voorovergebogen

de aangestokenheid.

wachtend wat jij ziet

“Ja, ik ben dichter. Op het moment doe ik het helaas
niet zoveel meer. Ik ben in de rouw. Het gaat niet zo
goed met mij.” Dennis is al meerdere keren in een
psychiatrisch ziekenhuis opgenomen geweest. “Een
paar weken geleden ben ik weggegaan. Ze maakten
me daar niet beter.” Even is hij stil en staart wat voor
zich uit. Vervolgt dan: “Dat kunnen ze ook niet. Het
verdriet en de pijn zitten te diep. Mijn moeder is

‘n nieuw leventje
welkom in mijn Paradijs
we redden het wel.

Zondag 14 juni 2009
Zondag 14 juni 2009. Rochdale schrijft geschiedenis. Net als honderd jaar geleden wordt ook op
deze dag een foto gemaakt van de bewoners van Amsterdams eerste woningwetwoning. Een dertigtal
bewoners verzamelt zich voor het pand. Opvallend is dat het complex niet is veranderd maar de
bewoners, hun kleding en de omgeving wel.
De huurders poseren enthousiast voor de fotograaf. “Wat een leuk initiatief”, zegt Tonnie Hessels. “Ik
woon hier al bijna 40 jaar en ontmoet nog steeds nieuwe mensen in dit blok.” Volgens Koen Maes, één
van de nieuwere bewoners, versterkt een feestelijk moment als dit het gevoel van saamhorigheid. “Nu ik
weet wie mijn buren zijn, bel ik sneller aan voor een praatje of om mijn hulp aan te bieden.”
Veel bewoners kennen elkaar niet. “En dat is jammer”, meent ook Arthur Grumbs. “Kijk eens wat een
leuke mix aan culturen in dit pand woont.” En dat is ook meteen het grootste verschil met honderd jaar
geleden. Toen werd dit pand bewoond door een homogene groep mensen. De mannen werkten allemaal
bij de gemeente en de gezinnen waren groot. Man, vrouw en soms wel zes kinderen woonden in één
woning. Nu woont de student naast de kunstenaar en de bankier naast het Turkse gezin. Dichter Dennis
Chrispijn is er trots op om in dit multiculturele en historische pand te mogen wonen. “Hier wonen
allemaal ‘mooie’ mensen. Voor de toekomst heeft hij echter één advies voor de bewoners: “Luister naar
elkaar!”
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Dit boek verhaalt van een leven. Het leven van de eerste
woningwetwoningen in Amsterdam. Het verhaalt van al die mensen
die er de afgelopen honderd jaar hebben gewoond, gewerkt of op
bezoek kwamen.
Dit boek verhaalt ook over de rest van de Van Beuningenstraat. Een
meer dan honderd jaar oude straat in de Staatsliedenbuurt. Een
eigenzinnige straat met een rijke geschiedenis. Voordat de straat in
1895 werd aangelegd, stonden er vooral molens en herbergen. Al snel
werd het de straat van de arbeiders en ambtenaren. Het is ook de
straat waar Cor van Hout opgroeide, waar Danny de Munk leerde
judoën, waar Willeke Alberti haar grootouders opzocht en waar de
kraakbeweging haar hoogtijdagen doormaakte.
Het is ook een straat waar eind vorige eeuw behoorlijk de klad in zat
door: de woningnood, de verwaarlozing van veel huizen en het
‘slechte’ leefklimaat. Er is veel doorstaan, maar de mensen waren
liever strijdbaar dan lijdzaam. Dat heeft de straat gered. De bewoners
zelf hebben de herschepping ter hand genomen.
Het Rochdalecomplex heeft de afgelopen jaren een geheel eigen leven
geleid in deze roerige straat. Een oase, zo noemen oude- en huidige
bewoners hun pand. Terwijl de omringende huizen gekraakt en later
veelal gesloopt werden, bleven deze eerste woningwetwoningen
nagenoeg onveranderd en onaangetast.
Het pand is een cultuurhistorisch monument geworden. Hier ligt de
basis voor al die tienduizenden woningwetwoningen die later in
Nederland zijn gebouwd.
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