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De Havelaar

40 jaar
De Havelaar
Jubileumweekend
5, 6, 7 & 8 Maart
Buurthuis De Havelaar
bestaat 40 jaar. Dat moet
gevierd worden. In het
eerste weekend van maart
wordt het buurthuis
omgetoverd tot bruisend
hart van de buurt.
In deze speciale
jubileumkrant kunt u
naast het programma van
het jubileumweekend ook
veel vinden over de
geschiedenis van
IJzergieterij J. Zimmer &
Zonen, het Landje van Ome
Kick, buurthuis De
Havelaar en het Huis van
de Wijk.
Deze editie van de krant
is een speciale
jubileumuitgave. In het
verleden werd er elk
Kwartaal een krant
uitgegeven.

Jaargang
Nummer
Maart

40
1
2020

Tijdens het jubileum is
het archief te
bezichtigen. Naast alle
oude kranten zijn er ook
veel foto`s, video`s en
oude bekenden te zien.

Op pagina 4 van deze
krant is het complete
programma te vinden. Voor
ieder wat wils. Van een
spellenkermis tot bingo
en van een ruilmarkt tot
een historische
expositie. Kom langs en
komt dat zien!

In dit nummer:
Pag 1.
Pag 2.
Pag 4.

Inleiding
Vroeger en nu
Activiteiten
Droogstoppel
Pag 5. Tijdmachine
Pag 6. Vrijwilligers
Pag 7. Interviews
Pag 13. Multatuli-jaar
Pag 14. Bellamy Kabinet

Met dank aan:
Aan dit nummer werkten
mee: Mike de Kreek, Kees
Buizer, Rob Versteeg, Rob
van der Linden, Nellie van
Driel, Odi Busman, Tycho
Filarski, Sofie Rouw,
George van Lingen & Henk
Janssen

Buurthuis de Havelaar
Douwes Dekkerstraat 2
Buurthuisdehavelaar.nl
Tel: 020 – 689 07 11
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Vroeger en nu
1800-1964 IJzergieterij putdeksels voor Amsterdam. was, was de eerste
De ijzergieterij van
oerversie van de
J. Zimmer & Zonen
Het eerste Amsterdammertje
werd rond 1870 geplaatst
in
de
poort
van
het
Begijnhof aan het Spui.
Het was een gietijzeren
exemplaar. Je hoeft het
niet te gaan zoeken, want
het staat helaas al lang
niet meer in die poort.

Zimmer vestigde zich rond
1800 aan de rand van de
stad in de Korte
Blekerstraat 7 in wat nu
de Kinkerbuurt in Oud-West
is. Het industriële
bedrijf zou daar zo’n 150
jaar (tot 1964) blijven
bestaan.

1965-heden
Kinderboerderij – Het
landje van Ome Kick
Na het vertrek van de
fabriek en de afbraak
ervan werd het terrein
gebruikt door bewoners uit
de buurt. Buurtbewoner
Frits Bottelier (19252011), bijgenaamd ‘Ome
Kick’, verzette zich tegen
bebouwing en organiseerde
er activiteiten voor
kinderen. Op het braak
liggende terrein is hij
langzaam aan begonnen –
eerst met kotten – om een
kinderboerderij op te
zetten.
Wie de ontwerper was en
wie dit eerste paaltje
heeft gegoten is niet
bekend. Amsterdam had
indertijd een aantal
ijzer- en
metaalgieterijen en de
kans is groot dat
tenminste drie van die
gieterijen
Amsterdammertjes hebben
gegoten. Wel is bekend
dat de IJzer- en
Kopergieterij J. Zimmer
en Zonen veel
Amsterdammertjes gegoten
heeft. Een belangrijk
deel van het
straatmeubilair kwam bij
Zimmer vandaan, want zij
produceerden ook de
lantaarnpalen,
brugleuningen en

Ome Kick is op het terrein
van de
ijzergieterijfabriek van
Zimmer al tijdens de
sloop, eind jaren 60, in
overleg met een van de
slopers al begonnen met
het neerzetten van hokken
met dieren erin. Toen de
fabriek helemaal verdwenen

kinderboerderij begin
jaren 70 op het
Zimmerterrein een feit.
Die eerste jaren heeft
hij dus zonder overleg
met de gemeente illegaal
een stukje van het
terrein bezet, allerlei
zaken zelf geregeld en
betaald, met hulp van
kinderen en volwassenen
uit de buurt.

Toen is de naam ‘Landje
van Ome Kick’ ontstaan.
Na die beginperiode
raakte de gemeente steeds
meer betrokken door aan
de financiering van de
bouw van onder andere een
klimboot (buurtbewoner
Pieter van Leeuwen), een
speelstad (buurtbewoner
Harry Visser) en
klimrekken bij te dragen.
Ook een deel van het
groenonderhoud werd
vanuit de gemeente
gedaan. Er bleef veel
regie, vindingrijkheid en
inzet in de buurt voor
kleine zaken, maar ook
voor het realiseren van
grotere speelplekken
binnen het park. Die
betrokkenheid hing samen
met de behoefte van de
buurtbewoners aan het
behoud van de buurt in
een tijd van sloop en
nieuwbouw in plaats van
renovatie.
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Vroeger en nu
Halverwege jaren zeventig
waren de gebouwen van de
kinderboerderij toe aan
vervanging en heeft Ome
Kick zich tijdelijk
teruggetrokken om verdere
betrokkenheid van de
gemeente af te dwingen.
Dat is gelukt en een deel
van de gebouwen zijn
vervangen met
financiering van de
gemeente. Eind jaren 70
kwam Buurtcentrum De
Havelaar, iets waar Ome
Kick niet blij mee was,
omdat veel ouderen op die
plek gingen zitten als ze
van de markt kwamen.
Daarnaast verschoof in
die tijd de regie meer
naar de gemeente.

1979-2012 De Havelaar
als buurtcentrum
Aan de oostkant van het
terrein kwam in 1979 het
buurtcentrum De Havelaar,
aan de Douwes
Dekkerstraat. Voor de
bewoners hoefde het niet
per se, maar ze vonden
het ook wel aantrekkelijk
om meer faciliteiten te
hebben dan de port cabin.
Het buurtcentrum is
ontworpen door Pieter van
Leeuwen (architect en
beeldend kunstenaar) met
hulp van Ger Husslage
(architect).

Het buurtcentrum is
destijds vernoemd naar
het boek Max Havelaar van
Multatuli (pseudoniem van
de schrijver Eduard
Douwes Dekker).

De ontwikkeling en
realisatie van De
Havelaar duurde van 1974
tot 1979. De opening werd
aangekondigd als “de
opening van clubhuis De
Havelaar” en vond plaats
op vrijdag 2 maart 1979”.

Dit is een centrale plek
voor ontmoeting, meedoen,
ontwikkelen en
ondersteunen.
Voor bewoners, sociaal
ondernemers,
professionals en
wijkpartijen. Bewoners
kunnen aan diverse
activiteiten en diensten
deelnemen maar ook zelf
organiseren. Denk hierbij
aan een wijkmaaltijd,
taalcursus,
sportprogramma,
talentenworkshop of het
klus- en tuinteam.

Jubileumviering: wat
brengt de toekomst?

Het Landje van ome Kick,
de kinderboerderij en De
Havelaar zijn
onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Deze plek in
Oud-West wordt door veel
bewoners uit de buurt
2012-2020 De Havelaar als gebruikt. De komende 40
huis van de wijk
jaar zijn er nieuwe
generaties die opgroeien
Met de introductie van
en gebruikmaken van al
Welzijn Nieuwe Stijl werd het moois dat deze plek
het buurthuis omgedoopt
te bieden heeft.
tot Huis van de Wijk.
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Jubileumprogramma
Donderdag 5 maart
18:00 Bellamy Kabinet: special edition 40 jaar Havelaar
19:30 Rondetafelgesprek: Verleden, Heden en Toekomst

Vrijdag 6 maart
15.30
16.00
18:00
19.30

Opening 40 jaar Havelaar
Bingo
Eten: Soep en een lekkere hap (3 euro)
Happy Days

Zaterdag 7 maart
10.00
12.30
14.30
15.00
17.00
18.00
19.30

Kindercafé
Start kinderkermis
Circustheater Meatball & Van der Camp
Ruilmarkt
Optreden Oosterburen
Eten: Soep en een lekkere hap (3 euro)
Feestband POCO LOCO

Zondag 8 maart
11.00
14.00
15.00
18.00

AJTC: Kees en Koos (tegen tarief)
De Havelaar Quiz
Muziek Moondogs
Eten Daan (tegen tarief)
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Tijdmachine
Al in de jaren zeventig
werden er op het
braakliggend terrein van
de voormalige
ijzergieterij J. Zimmer
en Zn. dieren gehouden.
Voor veel buurtbewoners
is het Zimmerterrein nog
steeds bekend onder de
naam “het Landje van Ome
Kick”.

1982 - Brand in de
Kinderboerderij

Het afbranden van de
kinderboerderij was voor
velen een grote slag. In
de eerste plaats vanwege
het afschuwelijke gegeven
dat een aantal weerloze
dieren bij deze brand is
omgekomen. Maar ook omdat
met deze brand al het
werk en energie van vele
buurtbewoners die de
kinderboerderij door de
jaren heen hebben
gesteund, in rook opging.

Wie niet zelf bij de
brand van de
kinderboerderij in de
nacht van 15 op 16
september is geweest ,
die is in de dagen daarna
wel met de neus op de
feiten gedrukt.
Want al een dag na de
brand was het initiatief
genomen tot actie voor
een nieuwe
kinderboerderij op het
Zimmerterrein. Via
stencils, kranten, radio
via kraampjes bij
braderies, via optochten
van drumbands en het
Amsterdams Vuilharmonisch
Orkest, met
collectebussen, met een
loterij, vis- en
klaverjaswedstrijden
en via een boot door de
grachten werd opgeroepen
geld te geven voor het
goede doel.

Bloeiperiode
Midden jaren negentig
groeide de Stadsboerderij
uit haar voegen. Van een
eenvoudige voorziening
met wat geitjes en kippen
had de boerderij zich
ontwikkeld tot een druk
bezocht middelpunt van de
buurt. Besloten werd om
een nieuwe boerderij te
bouwen. Na veel passen en
meten, plussen en minnen,
was het Dierendag 1996
dan eindelijk zover: vol
trots werd de nieuwe
boerderij geopend.
Compleet met een echt
klaslokaal, toilet,
verwarming, beter
begaanbare stallen en een
volwaardige
beheerdersruimte.

Nieuwbouwplannen: 'Geen
landje pik bij ome Kick'
Begin jaren negentig
ontwikkelt de gemeente
plannen om het Landje van
ome kick vol te bouwen
met koopwoningen.
De plannen hebben in de
buurt veel beroering
gewekt. Medewerkers
van de boerderij, leden
en donateurs van de
vereniging Zimmerterein
kinderboerderij zijn
boos.
Onder de leuze 'Geen
landje pik bij ome Kick'
werd in
de Kinkerbuurt in OudWest actie gevoerd om een
uniek speelterrein te
behouden. Het terrein
wordt bedreigd door de
bouw van koopwoningen op
het basketbalveldje.

Vandaag de dag staat de
kinderboerderij er mooi
bij. Het is een komen en
gaan van kinderen.
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Vrijwilligers bedankt!!
De Havelaar draait op
vrijwilligers
Het feit dat buurtcentrum
De Havelaar haar 40-jarig
jubileum viert is voor
een heel groot deel te
danken aan alle
vrijwilligers die in de
loop van die 40 jaar in
het buurtcentrum actief
zijn geweest. Deze
vrijwilligers hebben zich
bij praktisch alle
activiteiten van het
buurtcentrum ingezet en
daar mag bij dit jubileum
best wel eens bij worden
stilgestaan.

Jubileumclub
Speciaal voor het
organiseren van het
jubileum zijn
vrijwilligers van het
eerste uur weer bij
elkaar gekomen om een
onvergetelijk weekend
neer te zetten.

Meld je aan
Lijkt het je ook leuk
iets te doen voor De
Havelaar? Meld je aan.
Dat kan door onderstaande
gegevens in te vullen of
op de website
buurthuisdehavelaar.nl je
gegevens achter te laten.
Naam: …………

Zelf iets organiseren

Telefoon:……………

Buurthuis de Havelaar
bestaat dus al 40 jaar.
Heb je zelf leuke ideeën
voor activiteiten kom
gerust eens binnenlopen.

Email:………………
Wat doe je graag?
Lever deze gegevens in
bij de receptie van De
Havelaar.

Verhalenwedstrijd

Clubs en activiteiten
In de loop der jaren zijn
er een heleboel cursussen
en activiteiten
georganiseerd, waarbij
vrijwilligers onmisbaar
waren. Zo is er o.a. de
bargroep die iedere dag
weer paraat staat om
iedereen van een drankje
te voorzien, een
schilderclub, yogagroepen, een club die
bingo`s organiseert met
schitterende prijzen,
een eetclub en
kookgroepen waar naast
het koken ook nog
heerlijk getafeld kan
worden, taallessen, een
toneelclub en veel muziek
en dansactiviteiten in de
weekenden.

Ideeënbus
Loop jij al even rond met
een geweldig idee voor De
Havelaar? Of mis je iets
in het programma of het
gebouw? Laat dit dan
weten. Tijdens het
jubileumweekend (en ook
daarna) staat er een
ideeënbus waar je al je
ideeën en dromen in kunt
doen.

Heb jij een
onvergetelijke
herinnering aan De
Havelaar? Mooi! Doe dan
mee met de
verhalenwedstrijd.
Schrijf je herinnering op
en stuur deze naar Tycho
Filarski (t.filarski@abcwest.nl). Samen met de
jury van oudvrijwilligers wordt er
een verhaal uitgekozen.
Het winnende verhaal
wordt gepubliceerd in de
volgende editie van de
Havelaarkrant.
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De Havelaar is op onze keukentafel geschetst
Een reis door de tijd
met George van Lingen
en Henk Janssen
Buurtcentrum De Havelaar
bestaat veertig jaar. Een
goede aanleiding om met
de vrijwilligers van het
eerste uur aan tafel te
gaan. En te horen over
vervlogen jaren en
blijvende bevlogenheid.
Henk Janssen (82) en
George van Lingen (85)
beschikken over geheugens
als ladekasten.
Moeiteloos trekken ze hun
herinneringen
tevoorschijn. Met een
glimlach kleuren ze de
plaatjes van een
donkerbruin verleden in.
‘Mijn vroegste
herinnering?’ zegt Henk.
‘Dat was in Schijndel,
waar ik door mijn ouders
naar een pleeggezin was
gebracht. Die waren
welgesteld en hadden
zestig onderduikers. Ik
kom uit een gezin waar
veel monden te voeden
waren en het was oorlog.
Ik zal nooit vergeten hoe
de Duitsers de
parachutisten die ons
kwamen bevrijden uit de
lucht schoten.’ ‘Ja, dat
waren barre tijden,’
stelt George. ‘De
hongerwinter, de
soepkeukens – hou maar
op. Dit buurthuis was er
toen nog niet.’ ‘Ik heb
wat opgeschreven,’ zegt
Henk. Hij legt een
lijstje met data en
steekwoorden op tafel. We
laten de oorlog achter
ons en gaan naar een
braakliggend terrein bij
de Schimmelstraat.

Penning

‘Ik heb altijd veel oog
gehad voor mijn
omgeving,’ vertelt Henk.
‘Niet dat het mijn vak
was – ik werkte lang bij
een drukkerij – maar
gewoon omdat dit in mij
zit. Een beetje gek
misschien, maar kijk…’
Hij diept uit zijn zakken
iets op en legt het op
tafel. Het is een heuse
politiepenning, zoals in
Baantjer. ‘Ik zag hoe
knullig onze
politiemensen omsprongen
met toeristen die beroofd
waren. Helemaal niet
aardig of met enig
begrip. Ik ben toen naar
het hoofdbureau gestapt
en zei: ‘Ik wil jullie
best wel leren hoe je met
die toeristen moet
omgaan. Zo ben ik op de
politieschool terecht
gekomen, waar ik les gaf
in: “Hoe wil jij zelf
ontvangen worden als je
beroofd bent?” Nee, geld
kreeg ik er niet voor.
Wel een tramkaart en deze
penning. Heb oog voor
elkaar, dat is
belangrijk. Zo ben ik ook
in de wijk aan de slag
gegaan.’

Grote vaart

‘Net als Henk ben ik een
rasechte Amsterdammer,’
zegt George. Mijn woning
in de Tolbrugstraat ligt
naast het huis waarin ik
ben opgegroeid. Of mijn
wereld zo klein bleef?
Nee, jongen, ik heb op de
grote vaart gezeten en
alle wereldhavens gezien.
Zo was dat in die tijd:
als je aanmonsterde,
hoefde je niet in dienst.
Dus dat leek mij wel wat.
Daarna ben ik de’

scheepsbouw ingegaan, als
machinebankwerker. Ik
maakte lange dagen en had
niet zoveel tijd over.
Mijn vrouw wel;. Ik zei
wel eens tegen haar: “Je
kunt beter je bed daar
neerzetten.” Zoveel deed
ze, hier. Maar ik loop op
de tijd vooruit. Kom op
met je lijstje, Henk.

Trompetters
Henk pakt de draad op in
1970: ‘De plek waar we nu
zitten, was een
braakliggend terrein.
Ooit stond hier de
fabriek van Zimmer & Co.
Die werd gesloopt en toen
werd het een landje waar
de kinderen konden
spelen. Ome Kick, een man
uit de buurt, begon er
voor hun een soort
kinderboerderij. En lette
een beetje op al die
kleintjes. Toen kwam er
een regelneef van de
gemeente die zei: “Ome
Kick er moet maar eens
betaald worden.” Maar
daar wilde Ome Kick niks
van weten. “Wij willen
wel een portacabin,”
zeiden wij toen. En die
kwam er. Daar
realiseerden we de eerste
kleuteropvang van de
wijk. Met Nellie, Tineke,
Gerda, Annie en Cor. We
organiseerden van alles
met elkaar. Zoals het
Sinterklaasfeest in 1973.
Een stoet van
honderdvijfentwintig
kinderen met de
trompetters voorop. En ze
kregen allemaal een
cadeautje- daar zijn we
alle winkels voor
afgegaan. Weet je nog,
George? Jij was
Sinterklaas en Cor
speelde Zwarte Piet. Dat
kon toen nog.’ >>>
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Overtoom
We reizen door naar 1977.
Het buurtleven bloeide en
er kwam behoefte aan een
breder aanbod. Zoals
opvang voor kinderen van
twaalf tot dertien jaar.
Henk: ‘Er zat een
wijkopbouworgaan aan de
Overtoom. Daar ging ik
eens praten. Met een
meneer die vroeg: “Wie
ben jij nou helemaal?”
Nou, dat heeft-ie dus
geweten! Ik trommelde
zestig buurtgenoten
bijeen en we togen naar
de Overtoom. Vanaf toen
werden we serieus
genomen. Er kwam een
architect – Piet van
Leeuwen – en die schetste
bij ons in de keuken zijn
eerste ontwerp. In 1979
was De Havelaar klaar.
Wel met het nodige getrek
want ambtelijke molens
malen nu eenmaal niet
snel. Ik vroeg de
Overtoom al tijden of ze
een hek langs het water
wilden plaatsen.
Uiteindelijk kreeg ik een
telefoontje. Het hek zou
de volgende dag, worden
geplaatst. En nu komt
het: de avond ervoor viel
er een kind in het water
en verdronk. Zó
verdrietig! Ik ben daarna
altijd met gemengde
gevoelens naar deze plek
blijven kijken.’

Schimmelkliek

‘Ik was hier inmiddels
ook meer te vinden,’
vertelt George. ‘Gewoon
gezellig, hier. Kaartje
leggen, praatje maken,
dingen met elkaar
organiseren. Allemaal
vrijwilligerswerk. We
waren de Schimmelkliek,
genoemd naar de straat
dus.’ ‘En toen kwam de

gemeente aan met betaalde
buurtwerkers, zegt Henk.
‘Profs die gingen
vertellen hoe wij het
moesten doen. Terwijl we
dat al jaren voor nop
deden. Dat heeft wel
kwaad bloed gezet en veel
vrijwilligers gingen toen
weg. Gelukkig zijn er
weer een hoop
teruggekomen en barsten
we van de activiteiten.
Biljarten, carnaval,
dansen, toneel… en de
buurmaaltijden
natuurlijk. En met de
profs geen problemen
meer, hoor! Het is gewoon
ouderwetse gezelligheid
en die hoort bij
Amsterdam.’ ‘Zeker
weten,’ valt George bij.
‘Amsterdams - wat dat is?
Een beetje rottigheid
uithalen, Een beetje
jennen. Loop ik langs een
rij mensen voor de
groentekar op de Ten Kate
markt – roep ik: “Ben ik
al aan de beurt!” Moet je
die koppen dan zien!’
Schermpjes
‘Met De Havelaar maken we
een plek die weer door
steeds meer jongere
mensen gevonden wordt. En
dat vind ik mooi,’ weet
Henk. ‘Die jongeren
kunnen nog wat van ons
leren. Want eerlijk
gezegd: dit is niet zo’n
leuke tijd voor oudere
mensen.’ ’Neen, zegt
George. ‘Neem nou al die
dingen waarmee ze
rondlopen, die
telefoontjes en zo. Ze
lopen alleen maar op die
schermpjes te koekeloeren
en dan kijken ze even op
en dan zeggen ze: “Hé,
ben jij hier ook?” Soms
lopen ze gewoon dwars
door me heen als ik op

mijn scootmobiel zit. En
alles moet tegenwoordig
digitaal, met steeds weer
andere wachtwoorden en
zo. Of – ook zoiets:
vroeger had ik een
wasmachine met een paar
knoppen. Nu zijn het
dingen met allerlei
programma’s en een
gebruiksaanwijzing in zes
talen erbij.’

‘Burengevoel

‘Het pad van De Havelaar
is niet altijd over rozen
gegaan,’ herneemt Henk.
‘Er was een tijd dat de
mensen meer thuis bij de
teevee en de computer
bleven maar ik zei al:
dat tij is gekeerd. Ook
de verbouwing van zes
jaar geleden hebben we
overleefd. Daar was niet
iedereen even blij mee
want het leek meer op een
kantoor dan op een
buurthuis. Het is nu een
plek waar mensen niet
alleen vermaakt worden,
maar ook geholpen als ze
problemen hebben.’ ‘Het
gaat om burengevoel. Wat
dat betreft mag ik niet
mopperen,’ zegt George.
‘En ik kan het weten want
ik woon op mezelf maar
iedereen kijkt goed naar
mij om. Daar ben ik
dankbaar voor!’ ‘Elke
keer als ik hier langs
loop, denk ik: dat heb je
toch mooi voor elkaar
gekregen,’ besluit Henk.
‘De Havelaar is op onze
keukentafel geschetst.’
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We hadden geen papieren - we deden het uit ons
hart
Een reis door de tijd met Nellie van Driel en Kees Buizer
Nellie van Driel (1943)
is vrijwilliger van het
eerste uur. Kees Buizer
(1950) maakte als een van
de eerste professionals
zijn opwachting in De
Havelaar. ’Ik was daar
zwaar op tegen,’
verklaart Nellie. ‘We
waren zelf met het
buurthuis begonnen en
deden het allemaal voor
nop. Als we iets
organiseerden dat geld of
spullen kostte, gingen we
in de wijk de winkels
af. En er werd altijd gul
gegeven. En dan moeten er
ineens betaalde
buurtwerkers komen,
subsidies, regeltjes…’
‘Met dat soort dames
kreeg ik dus te dealen,’
glimlacht Kees. ‘Het ging
allemaal niet vanzelf en
we zaten elkaar
regelmatig in de haren.
Toch heb ik goede
herinneringen aan die
tijd. Het ging altijd
goedmoedig, op zijn
Amsterdams. En ik heb
daar – als jongen van de
Zeeuwse klei - veel van
geleerd.’
Terugkijkend aan de
koffietafel zijn Nellie
en Kees het over één ding
eens: ‘De spontaniteit
mag er wel weer in.’

Woningnood

‘Ik ben een rasechte
Amsterdamse. Kun je toch
ook horen, wel?’ stelt
Nellie. ‘Ik groeide op in
Oost, in de Tugelastraat
en ging op mijn dertiende
aan de slag in een modeatelier. Stiekem, hoor,
want op die leeftijd
mocht je nog niet werken.

Daarna werkte ik in een
stoelkussenfabriek, ging
ik trouwen, werd ik moeder
en was er woningnood. Dat
was in 1967 en Bep – mijn
man, Lambertus - en ik
mochten op zolder bij mijn
ouders wonen. Mijn zus
Annie woonde al in de
Schimmelstraat en daar
stond een tijdje een
woning leeg. Die hebben we
gekraakt en toen de
huisbaas dat hoorde en
even verhaal wilde halen,
hebben we alle buren
opgetrommeld. Toen heeft
de beste man ons daar maar
laten wonen. Haha – hij
was nog net niet de trap
af gesodemieterd. Zo gaat
dat bij ons hè: een warm
hart en recht voor zijn
raap. Ik was dus een
kraakster voordat het
woord in de mode kwam. En
met Bep ben ik nog steeds
samen.’

Kabouterhuis

‘Ik ben een jongen uit
Zeeland, uit
Wolphaartsdijk. Dat is een
dorpje met nu tweeduizend
inwoners,’ vertelt Kees.
‘Ik ging in Amsterdam
studeren want daar
gebeurde het allemaal.
Eerst Scheikunde want dat
was mijn beste vak op
school. Daarna
psychologie, waarin ik ook
afgestudeerd ben, aan de
Vrije Universiteit.
Aanvankelijk kwam ik in de
Klinische psychologie
terecht maar dat vak zag
ik eigenlijk niet zo
zitten. Er volgde een tijd
in het Kabouterhuis Zuid –
een medisch
kleuterdagverblijf - en
daar zette ik me als

groepsleider in voor
kindjes die beschadigd
waren, vooral in
thuissituaties. In 1978
ging ik terug naar
Zeeland, als psycholoog,
maar ik kon daar niet
meer aarden. Ik miste
Amsterdam, de Amsterdamse
sfeer en mentaliteit.
Binnen een jaar was ik
weer hier.’

Timmeren

‘Toen werd ik
vrijwilliger in buurthuis
het Borgercentrum en deed
daar de telefoon. Totdat
iemand vroeg: “Kees, kun
jij niet iets met
kinderen gaan doen. De
timmerclub in buurthuis
Borgheem bijvoorbeeld?”
Dat leek mij wel leuk en
die club ging lopen als
een trein. Daarop volgden
de figuurzaagclub en het
organiseren van
zomerkampen voor al die
bleekneusjes. In 1980
kwam ik bij De Havelaar.
Paul van de Klundert en
een paar vrijwilligers
hadden me aan het werk
gezien en namen mij aan
als vaste kracht.’
’Vreselijk, maar dat zei
ik al,’ reageert Nellie.
‘Ik was echt wel de
grootste tegenstander.
Toch is het goed gegaan.
Die jongen kan er ook
niks aan doen, dacht ik.
“Leven en laten leven,”
zeg ik altijd maar.’ ‘Ik
moest echt veel leren
maar vond langzaam mijn
draai,’ zegt Kees.

Bakkie

‘We gaan wel met
reuzensprongen dit
verhaal door, zeg,’ vindt
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Nellie. ‘Zullen we even
teruggaan naar het begin?
George en Henk hebben
vast al verteld over het
Landje van Ome Kick. Ome
Kick was een echte Joodse
jongen, de tiende in een
gezin met elf kinderen.
Hij woonde twee hoog met
Trees en had op het
Landje een hok vol
kippen. En een haan die
kraaide, wat de nieuwe
bewoners in de buurt niet
leuk vonden. Want vergeet
dat niet: inmiddels woont
het grootste deel van de
buurt in Purmerend of
Almere. En worden de
huizen, hier, voor de
hoofdprijs verkocht. Toen
was dat nog niet zo. Ik
zat thuis met twee kleine
kinderen en alle moeders
uit de buurt deden een
bakkie met elkaar, op de
stoep voor het huis. Om
de beurt naar binnen om
een pot koffie te maken.
En de kinderen speelden
op het landje, waar
inmiddels de haan weg was
en er een pony bij kwam.
Maar ja… het regent hier
wel eens. Toen vroegen we
de gemeente om een
portacabin en die kregen
we. Daarin zijn we toen
een kinderopvang
begonnen. Ik stopte heel
mijn hart daar in. Vooral
kindertjes die het wat
moeilijker hadden. “Als
het zielig is, dan is het
voor mij!” riep ik
altijd’.

Schimmelkliek

‘Iedereen deed mee en als
er iets moest gebeuren,
belden we bij elkaar aan.
Niks telefoon of zo,’
vervolgt Nellie. Toen we
dan echt een buurthuis
wilden, staken we de

koppen bij elkaar en kozen
we Henk Janssen als
woordvoerder. Want we
kunnen veel, maar netjes
praten met de ambtenaren…
dat is toch niet iedereen
gegeven. Zo kwam Henk bij
De Overtoom en vroegen ze
daar wie hij dan wel was.
Dat hebben ze geweten. De
schimmelkliek ging even
verhaal halen. Met zestig
man waren we! De Havelaar
kwam er. Maar daarmee ook
de bemoeienis van de
gemeente, de subsidies en
de regeltjes. De mooiste
tijd was daarmee voorbij.
Voor mij dan, hè.’

de kinderen. Dat zijn
leuke beesten – mijn
vader had ze ook. Maar er
viel geen geit te
regelen. Wel was er een
ezelvereniging en die
hebben toen vijfentwintig
leden opgetrommeld die
met hun grauwtjes naar
Amsterdam kwamen. Wat een
feest! Voor hen en voor
ons. Een stoet van die
beestjes – activiteiten
eromheen – live-bandje op
de achtergrond. Vijftien
jaar lang was dat een
hoogtepunt. Nu is het
verboden – op last van de
Dierenbescherming.’

Ezeltjesdag
‘Ik heb dat ook met lede
ogen zien gebeuren,’
vervolgt Kees. ‘De
spontaniteit en de chemie
gingen ervan af. Een
voorbeeld? Vroeger sprak
je een kind dat er op de
WC een zooitje van maakte,
aan op zijn gedrag. Daar
leerde het kind van. En je
had minder schoon te
maken. Tegenwoordig is
daar een regel tegenaan
gegooid: kinderen mogen
niet meer zonder toezicht
naar binnen als ze moeten.
Vind ik jammer. Verder
hadden we vroeger een
terras. En ruimde je met
elkaar de rommel op. Dat
terras is er niet meer:
het zou niet mogen van de
gemeente maar wij deden
het gewoon. Goed voor de
baromzet en voor de
aanloop. In de lente en in
de zomer was het een
geweldige ontmoetingsplek.
En dan is er het verhaal
van Ezeltjesdag! Dat begon
toen Al Farabi, een
stichting aan de
buurthuizen vroeg om daar
iets mee te doen. Ik dacht
aan iets met geiten, voor

Hart

‘Sinds het
participatiegedoe in 2012
is het kinderwerk uit De
Havelaar verdwenen en
door de Brede School
overgenomen. Daarmee was
het gedaan met de
verbinding met de wijk.’
stelt Nellie resoluut.
‘Het kinderwerk maakte
dat de ouders elkaar hier
tegen kwamen, bleven
hangen, samen
initiatieven namen. Nu is
het hart er uit. De
Havelaar staat nog wel in
de wijk maar is niet meer
van de wijk. Het is een
soort buurtkantoor
geworden waar nog wel
activiteiten worden
georganiseerd maar
allemaal zo… hoe moet ik
het zeggen… zo volgens de
algemene regels. Je kunt
niet zomaar meer met een
stel buren een goed idee
krijgen en dat uitvoeren.
De reuring is er uit. Het
spontane is er van af. Je
vindt mij in mijn vrije
tijd dan ook met Bep op
de camping, en niet meer
hier. Dit is mijn
buurthuis niet meer.’
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‘Ik moet je gelijk
geven,’ zegt Kees.
‘Tegenwoordig doe je je
werk goed als je braaf de
regeltjes volgt. En
regeltjes leiden tot
hokjesgeest. Terwijl ik
juist vind dat je je werk
pas goed kunt doen als je
een beetje je eigen
baasje kunt zijn. Die
Amsterdamse eigenwijsheid
heb ik wel overgenomen,
ja.’
‘Voor De Havelaar hoop
ik dat de ouderwetse
gezelligheid en
saamhorigheid weer
terugkeren,’ besluit
Nellie. ’Want wat hebben
we het leuk gehad! We
hadden geen papieren
–
we deden het uit ons
hart!’
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Ik ben hier te gast – De Havelaar blijft
De blik vooruit met Tycho Filarski

Tycho Filarski (1986) is
sinds 2017 als
buurtwerker verbonden aan
De Havelaar. Samen met
het kernteam heeft hij
het veertigjarig jubileum
in de steigers gezet. Een
kernteam van voornamelijk
vrijwilligers. ‘De
Havelaar is de
vrijwilligers. Krom
Nederlands? Mijn
achternaam is Pools maar
wij wonen hier al een
tijdje, hoor. Sinds 1790
toen mijn verre
voorouders naar Nederland
trokken. Ik ben geboren
en getogen in Bergen
Noord-Holland en voor
mijn studie naar
Amsterdam verhuisd.’

Groenteboer

‘Ik wist na mijn
middelbare schooltijd
niet goed wat ik wilde
worden. In de weekends
verdiende ik een paar
knaken bij als
zaterdaghulpje. Dus werd
ik maar groenteboer –
voor twee jaar. Daarna
vond ik het wel tijd om
een opleiding te gaan
volgen. Dat werd MBO
Sociaal Cultureel werk en
daarna Sociale Geografie
en Planologie aan de
Universiteit van
Amsterdam. Vanuit de MBOtijd kende ik Combiwel al
als stagiair. Toch zaten
er nog drie jaren bij de
Vakcentrale CNV tussen,
voordat ik in het
buurtwerk terecht kwam.
Via Miloe de Jong, mijn
toenmalig
stagebegeleidster, ben ik
bij De Havelaar
terechtgekomen. Daar heb
ik geen spijt van
gekregen,’

Verfje

‘Mijn eerste indruk was
niet zo’n beste. Ik vond
het gebouw aan de
buitenkant grauw: een
sombere stapel stenen. Ik
dacht: dit kan wel een
kleurtje gebruiken. Ik
begon letterlijk als
groentje en heb geleerd
dat – als je eenmaal
binnen bent – gezelligheid
en saamhorigheid de toon
zetten. Er lopen hier
super veel vrijwilligers
rond en die zijn nu
eenmaal gemotiveerd in wat
ze doen. Als mensen iets
voor hun lol doen, dan zit
er energie in. Die energie
moet je vangen en
benutten. Het is daarbij
niet zo dat er geen fouten
mogen worden gemaakt.
Graag zelfs – daar leer je
van. Je legt de lat anders
neer dan als je een
professional aanspreekt op
zijn functioneren.’

Geschil

‘In veertig jaar De
Havelaar is er veel
gebeurd. Ook minder fraaie
zaken. Gekwetste mensen –
soms een geschil. George,
Henk, Nellie en Kees
hadden het er al over.
Maar ja – zonder wrijving
krijg je geen glans, zegt
men weleens. Vanuit een
spontaan gegroeid
buurtgebeuren kwam de
organisatie van nu tot
stand. Toch hoor je vaak
dat met name de oudere
vrijwilligers
terugverlangen naar de
goede oude tijd waarin
dingen veel spontaner,
veel organischer werden
opgepakt en uitgevoerd.
Minder regeltjes – minder
schijven – dichter bij de

buurt. Dat willen we
benoemen en met elkaar
het gesprek aangaan – we
willen niet net doen
alsof dit issue er niet
is! Daarom trappen we de
jubileumdagen af met een
rondetafelgesprek.
Monique de Vries,
directeur Combiwel
Buurtwerk, schuift aan,
een aantal mensen van de
gemeente en uiteraard de
vrijwilligers. Als vraag
leggen we op die ronde
tafel: Welke waardevolle
lessen kunnen we uit het
verleden meenemen naar de
toekomst?’

Verschil

‘Als buurtwerker kun je
echt het verschil maken
waar het om kwetsbare
groepen gaat. Dat vind ik
een van de mooiste kanten
van mijn baan. Maar let
wel: de vrijwilligers
vormen het hart van dit
buurthuis – het huis van
de wijk. Dit is hún plek,
nu en in de toekomst. Ik
voel mij als buurtwerker
op bezoek bij de
buurtbewoners. Ik ben
hier te gast – De
Havelaar blijft.’

Met dank aan: Rob van der
Linden (vof Uw Verhaal in
inkt) die geheel
belangeloos de interviews
met Henk, George, Nellie,
Kees en Tycho in
verhalende teksten heeft
uitgewerkt. Dankzij deze
verhalen heeft De
Havelaar een stuk van
haar geschiedenis
vastgelegd.
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Het Multatuli-jaar
Actueler dan ooit
Op 2 maart is het 200
jaar geleden dat Eduard
Douwes Dekker werd
geboren, de man achter
het pseudoniem Multatuli.
Max Havelaar
Eduard Douwes Dekker
(Amsterdam, 2 maart 1820
– Ingelheim am Rhein, 19
februari 1887) was een
Nederlandse auteur en
bestuursambtenaar die
vooral bekend is geworden
vanwege zijn roman Max
Havelaar die in 1860
verscheen onder het
pseudoniem Multatuli
(Latijn voor 'ik heb veel
(leed) gedragen'). Hij
schreef ook
toneelstukken,

pamfletten - soms in
briefvorm - en aforismen.
Van de maan af gezien
zijn we allen even groot
Dit is een van de
bekendste zinnen uit het
werk van Multatuli. Het
is tevens de ondertitel
van buurthuis De Havelaar
en staat verwerkt in het
uithangbord aan de gevel.

Tekening Rob Versteeg
Op bovenstaande tekening
heeft Rob Versteeg, de
vaste huistekenaar van de
cartoon Droogstoppel, de
rollen omgedraaid. Van de
maan af gezien zijn we
allen even groot, krijgt
hier een andere
invulling. We bedanken
Rob voor deze
scherpzinnige invalshoek.

Actueler dan ooit
In tijden dat
maatschappelijke
verschillen groot zijn is
het van belang elkaar te
respecteren, elkaar te
zien als medemens en daar
ook naar te handelen.
Deze boodschap is anno
2020 nog steeds actueel.
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