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40 jaar Havelaar op 50 jaar landje van ome Kick
“Was er een idee, dan werd het in daden omgezet”
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Introductie
Voor het 40-jarig jubileum van de Havelaar zijn de trekkers van toen en nu in de
archieven gedoken. Dit leverde VHS-banden, ordners vol met de Havelaarkrant,
persoonlijke archieven, krantenknipsels en natuurlijk heel veel foto’s en posters op. Een
deel hiervan krijgt een plek tijdens het jubileum-weekend van 6, 7 en 8 maart 2020.
Tijdens het doorkijken van al het materiaal ontstond het idee om een tijdlijn te maken
van wat er vanaf 1960 door de jaren heen allemaal op het Zimmerterrein is gebeurd. Dit
heeft een samengestelde video en dit tijdschriftje opgeleverd over de ontwikkelingen op
dat terrein.
In grote lijnen zijn er vijf fasen te onderscheiden: 1) De Zimmer IJzergieterij, 2) de
kinderboerderij op het Landje van Ome Kick, 3) de Porte-cabin kinderopvang, 4) het
Buurtcentrum De Havelaar en 5) het Huis van de Wijk De Havelaar. Drie elementen
vullen elkaar steeds aan: foto’s, want die zeggen soms meer dan 1000 woorden, kaders
met delen van interviews of nieuwsberichten en de lopende tekst waarin de
ontwikkelingen zo goed mogelijk worden samengevat.
De foto’s, kaders en tekst geven tezamen een levendig beeld en gevoel van hoe de
dingen door de tijd heen hebben kunnen gaan zoals ze gegaan zijn. Herinneringen en
archiefmateriaal van verschillende betrokkenen zijn meegenomen, maar een
gemeenschappelijk sociaal geheugen blijft in beweging en is nooit af. Er komen altijd
weer nieuwe of afwijkende herinneringen bij, waardoor je leert dat er meerdere
perspectieven zijn op de beschreven ontwikkelingen.
Continuïteit in de herinneringen gekoppeld aan zoiets als het Zimmerterrein is
belangrijk, anders raken mensen over de generaties heen hun verbondenheid met een
plek kwijt. We werken daarom met dit boekje en de jubileum uitgave van de Havelaar
krant gezamenlijk aan lokaal erfgoed en investeren daarmee in sociale duurzaamheid,
waarin we ook ruimte opeisen voor de waarden van de straat
(https://www.reinwardt.ahk.nl/onderzoek/themas/straatwaarden/).
Er komt nog een tweede uitgave van dit tijdschriftje die de resultaten bevat van een
rondetafelgesprek op 5 maart 2020 over de vraag: Welke waardevolle lessen kunnen
we uit het verleden meenemen naar de toekomst?
Veel lees- en bladerplezier!
Mike de Kreek & Tycho Filarski
2 maart 2020
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1800 – 1964: IJzergieterij Zimmer & Zonen

Figuur 1: De Zimmer IJzergieterij (stadsarchief Amsterdam).

Het ‘Zimmerterrein’, ook wel bekend als het ‘Landje van Ome Kick’, is een klein park in
de Kinkerbuurt Noord in Amsterdam West waar de Havelaar gevestigd is. Het ligt aan
de oostzijde van de Kostverlorenvaart in de buurt van de Wiegbrug en vormt een
onderbreking in de Tweede Kostverlorenkade. Op dit terrein was sinds ongeveer 1800
de IJzergieterij J.Zimmer & Zonen gevestigd, een van de fabrikanten van de eerste
Amsterdammertjes, “intussen een verdwijnend symbool van een stad en zijn inwoners”
(http://www.allesoveramsterdammertjes.nl/). Na 1945 werden hier ook veel kerkklokken
gemaakt tot de fabriek in 1964 haar deuren sloot.
Buurtbewoner Frits Bottelier (1925-2011), bijgenaamd ‘Ome Kick’, is op het terrein van
de IJzergieterij-fabriek van Zimmer, in overleg met een van de beveiligers van het
terrein, in 1969 begonnen met het neerzetten van hokken met dieren erin. Toen de
fabriek helemaal verdwenen was, waren de eerste verzameling dierenhokken op het
Zimmerterrein begin jaren 70 een feit.
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GIETIJZEREN AMSTERDAMMERTJES
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. 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 putdeksels
voor Amsterdam. De
ijzergieterij van 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.
(www.alles
overamsterdammertjes.
nl)
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Figuur 2: Het braakliggend deel van het Zimmerterrein naast de eerste kinderboerderij in 1974
(Stadsarchief Amsterdam).

DE ZEEMEEUW MET DE LAMME VLEUGEL
“Toen ik thuis kwam van mijn werk zag ik een zeemeeuw zitten. De kinderen zaten er naar te
kijken. Met een lamme vleugel. Dus ik een zak gehaald. Zak over dat beest zijn kop gegooid
en toen had ik hem. Toen heb ik hem in een grote doos gedaan en ik denk weet je wat, ik ga
naar dat landje, wat nou de kinderboerderij is. Daar stond toen een muur omheen, dat was
van die puttengieterij van Zimmer en Zonen. Ik vraag aan die man of ik daar een hokkie mag
maken. Dus ik heb daar zondags hout meegenomen en een hokkie getimmerd. En toen kreeg
ook nog een zieke duif. Zo is de kinderboerderij ontstaan, daaro. Eerst met een zeemeeuw,
en toen een duif. Maar er was geen gras daar, alleen maar stenen en rotzooi. Dus ik had
allemaal kisten op het land met een stuk zeil erover heen, dus als het ging regenen dan zaten
de bokken en geiten toch droog. Zo ben ik begonnen. Toen is het helemaal uit de hand
gelopen. Paadjes erbij, hokken erbij en alles. Ik heb heel veel gekregen van meneer Haas.
Die zat bij de gemeente. Die zei dan “Kick wat heb je nodig?”. Dan weer gaas en dan weer
zus en dan weer zo. De buurt is een hele gezellige buurt. Door de markt leer je de mensen
natuurlijk ook kennen. Doordat ik daar woonde en doordat ik de boerderij begon. Toen
hebben de meeste allemaal mee geholpen. Dit in elkaar zetten, alles ging niet precies
helemaal alleen. Dus ze gingen allemaal dingen meenemen. De mensen waren in die buurt
allemaal eendrachtig. Wat er moest gebeuren: “oh wel helpen je wel mee hoor”. Iedereen
heeft meegeholpen.” (Ome Kick in “het Koninkrijk Ome Kick”)
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1969 – heden: De Kinderboerderij – Het landje van Ome Kick
EEN VIEZE FABRIEK
Hier stond een vieze fabriek
en die gingen ze slopen. Ik
kende zo’n sloper ervan en
toen zijn we daar begonnen
met een hokkie te maken. En
toen een kippetje erin, een
fazantje, en een duifje en een
konijntje, en toen gingen ze
hier bouwen, een speelstadje
en een klimboot en toen
vroegen ze of ik op wou letten.
En zo is hier dus de boel
ontstaan. Toen hebben ze
grasperken
uitgezet
en
bloemen en planten erin
gezet. Zomers hebben we
dan een prachtige bloementuin, dat zie je nergens, zo
mooi is die. Ik heb het eerst
twee en een half jaar zelf
betaald en nu heb ik het van
het wijkcentrum. Kinderen
halen voer van de markt, die
komen van de markt af met
brood en mensen brengen
hier brood en ze voeren het
zelf, dat zie je dagelijks.”
(Ome Kick in Recreatie een
natuurlijk zaak, 1973)

Figuur 3: De Kinderboerderij rond de jaren 80
(Stadsarchief Amsterdam).

Ome Kick verzette zich tegen nieuwe bebouwing en
organiseerde er activiteiten voor kinderen. Op het
braak liggend terrein is hij langzaam verder gegaan
om een kinderboerderij op te zetten. Die eerste jaren
heeft hij dus zonder overleg met de gemeente 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. De stallen gebouwd door
ome Kick en ome Martin waren illegaal en werden
niet door de gemeente erkend. Pas na de
inzamelactie met veel steun van buurtbewoners en
bedrijven veranderde langzaamaan de aanvankelijk
afstandelijke opstelling van de gemeente.

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. Die twee projecten
werden door leerlingen van de ambachtsschool gerealiseerd. 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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Figuur 4: De kinderboerderij in 1974 (Stadsarchief Amsterdam).

Halverwege jaren 70 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 zo blij
mee was, omdat veel ouderen
op die plek gingen zitten als ze
van de markt kwamen.
Daarnaast verschoof in die tijd
de regie over bijvoorbeeld het
groen meer naar de
gemeente. Ome Martin werd
beheerder vanaf 1979.

DE KINDERBOERDERIJ IN BRAND IN 1982
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 aktie voor een nieuwe kinderboerderij op het
Zimmerterrein. Via stencils, kranten, radio via
kraampjes bij braderies, via optochten van drumbands
en het Vuilharmonisch orkest, met collecte-bussen, met
een loterij, vis- en klaverjaswedstrijden en via een boot
door de grachten werd opgeroepen geld te geven voor
het goede doel.
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 zijn omgekomen. Maar ook omdat met
deze brand al het werk en energie van vele
buurtbewoner s die de kinderboerderij door de jaren
een hebben gesteund, in rook opging. (Havelaar krant,
september 1982)
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Figuur 5: Na de brand (stadsarchief
Amsterdam)

De kinderboerderij brandde in
1982 af. Door een inzamelactie
opgezet vanuit de Havelaar en
een bijdrage van de gemeente
(na een optocht met kinderen
en boerderijdieren naar het
stadhuis, toen nog aan de
Oudezijds Voorburgwal) werd
een nieuwe kinderboerderij
gebouwd en een vereniging ter
beheer opgericht. Later kwam
er nog financiële ondersteuning
van het ministerie voor
Landbouw en Visserij (voorde paardenstallen) en sponsering van bedrijven. Ome Kick
en ome Martin wilden niet meedoen met een vereniging en hun rol liep na de brand dan
ook ten einde. Jarenlang is door zo’n 25 vrijwilligers de boerderij beheerd en
onderhouden.
Gedurende de jaren ‘90 is het terrein door
de gemeente gerenoveerd tot park. Daar
gingen acties aan vooraf want er waren
ook bouwplannen (zie kader). Aan de
zuidwestzijde werd de kinderboerderij
vervangen door echte gebouwen. Sinds
1996 draagt die officieel de naam
‘Stadsboerderij Zimmerhoeve’, Verder is er
een speeltuin en een ligweide aan het
water van de Kostverlorenvaart. Alhoewel
het park niet formeel een naam heeft
gekregen, wordt het in de volksmond het
‘Zimmerterrein’ genoemd, maar ook nog
steeds het ‘Landje van Ome Kick’ en
gewoon ‘Kinderboerderij’. Alle activiteiten
stonden en staan in het teken van kinderen
en hun ouders uit de buurt. Ome Kick vond
de kinderen het allerbelangrijkste.

MOET DE KINDERBOERDERIJ
PLAATSMAKEN VOOR
KOOPWONINGEN?
Van onze buurtredactie - Onder de leuze
'Geen landje pik bij ome Kick ' wordt in de
Kinkerbuurt in Oud-West op dit moment
aktie gevoerd om een uniek speelterrein
te behouden. Het terrein wordt bedreigd
door de bouw van koopwoningen op het
basketbalveldje. De plannen hebben in de
buurt veel beroering gewekt. Medewerkers van de boerderij, leden en
donateurs van de vereniging Zimmerterein kinderboerderij zijn boos. Een
handtekeningenaktie heeft in drie dagen
al 500 handtekeningen opgeleverd.
(Echo, 14 april, 1994).
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WELKE AMSTERDAMMER
IS GEEN DIERENVRIEND?
Hebben ze geen hond dan
toch zeker wel een kat of een
kanarie.
Fanatiekelingen
houden er zelfs een platje
met duivies op na. Vaak hoor
je op straat ook de opmerking: 'Door dieren leer je de
mensen kennen!'. Dat is een
waarheid als een koe. Toch
zou ik het liever anders
zeggen: 'Van dieren kunnen
de mensen leren'. En het
belangrijkste wat we kunnen
leren is, op een sociale wijze
met elkaar samen leven.
Daarom is een buurt(kinder)boerderij in een volkswijk van
de grote stad zo belangrijk.
Niet alleen voor kennismaking met dieren, maar ook
als ontmoetingsplaats voor
alle mensen uit de buurt. (…)

(…) Ongeacht leeftijd, rang en stand of afkomst. Het Zimmerterrein is zo'n belangrijke
plaats prachtig gelegen aan het water van de ringvaart. Zeker voor mensen, die door hun
afkomst, het platteland moeten missen in de grote stad. Niet minder voor hen die het
platteland en de dierenwereld, door het opgroeien in de grote stad niet kennen. Het
Zimmerterrein draagt bij in het begrijpen van de natuur. Dat is een bijdrage die we in deze
tijd van vervuiling en verwoesting van ons milieu hard nodig hebben. Boven al deze
motieven staat centraal: Het plezier dat jong en oud met de dieren beleven. 's Zomers en
's winters op het groene gras of in de witte sneeuw van de buurtboerderij. Dat dit
boerenbedrijf geheel belangeloos wordt gerund door stadse vrijwilligers, geeft toch wel het
belang aan van deze voorziening in een echte Amsterdamse volksbuurt. Daarom sta ik
volledig achter het idee om, in deze tijd van afschuwelijke bezuinigingen, het bedrijfsleven
in te schakelen. Zodat het unieke project op het Zimmerterrein behouden en vervolmaakt
kan worden. Een diervriendelijke groet van Harry Slinger. (Boekje uit 1983 bij de start van
de vereniging Zimmerterrein Kinderboerderij)

8

1973 – 1979: De Porte-cabin kinderopvang

Figuur 6: De Porte-cabin bij het witte pijltje (stadsarchief Amsterdam).

Tussen 1970 en 1975 veranderde het Zimmerterrein van een braakliggend terrein naar
grasvelden met begroeiing en de eerste kinderboerderij. Het was een druk bezocht
terrein geworden. In de tweede helft van de jaren ’70 heeft er aan het de waterkant aan
de Noordkant van het terrein een zogenaamde ‘Porte-cabin’ gestaan van waaruit

WIJKOPBOUWORGAAN OP DE 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.’
(interview met Henk Jansen en George van Lingen door Rob van der Linden, februari 2019)
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DE PEUTERSPEELZAAL
Begin november zijn we met
de peuteropvang in de Portecabin gestart met een klein
groepje kinderen voor twee
ochtenden in de week. De
ruimte was wat klein en wat
gebrekkig misschien, maar
nu kunnen we onze geheel
nieuwe en eigen ruimte in de
Havelaar betrekken. Een
grote
ruimte
met
een
prachtige klimtoren, nieuw
meubilair, nieuw en beter
speelgoed, goed sanitair,
twee kinder w.c.'s, wasbakken en een douche. En
direkt grenzend aan het
parkje, de zandbak en het
grasveld voor ons neus. Onze
bedoeling is om 4 ochtenden
per week (maan-, dins-,
donder-, vrijdag) van 9.0012.00 uur te gaan draaien
met groepen van maximaal
12 kinderen. De kosten zullen
per ochtend f3,- bedragen . Er
is een minimum leeftijd van 2
jaar. Drie ochtenden zal er de
vaste peuterwerkster zijn en
op de vierde ochtend is er
een andere buurtwerkster
aanwezig. Verder zullen de
moeders
per
toerbeurt
meedraaien; zodat ook zij
kunnen zien hoe het in de
groep toegaat en hoe hun
kind zich daarin ontwikkelt.
(Havelaarkrant, maart 1979)

binnen en op het terrein allerlei activiteiten voor
kinderen in de basisschoolleeftijd werden
georganiseerd. De activiteiten werden overdag door
vrouwen georganiseerd terwijl de mannen naar het
werk waren. De vrouwen deden ’s avonds onder
andere schoonmaakwerk om bij te verdienen.
Buurtbewoners vanuit de buurt rondom het
Zimmerterrein wilden graag een Porte-cabin speciaal
voor kinderactiviteiten, dus gingen ze met een groep
bewoners naar de gemeente om daarom te vragen.
Nel: “We waren wel wat rumoerig, maar ze hebben
toen toch een Porte-cabin neergezet” (groepsgesprek
jubileumteam). Het was alleen maar voor kinderen:
een timmerclub, een crèche, een knutselclub, een
figuurzaaggroepje, van dat soort dingen. Ze deden
ook veel samen met de kinderboerderij. Bijvoorbeeld
op Koninginnedag op 30 april waren er kraampjes
met eten, spelletjes zoals blikwerpen en dingetjes die
verkocht werden. Er waren ook grote
Sinterklaasfeesten met optochten van meer dan 100
kinderen.
Henk Janssen werd vanuit deze groep woordvoerder
voor de gemeente, want hij kon het wat “netter
zeggen”. “Wij hadden iets meer het hart op de tong
en dat was soms wat onhandig”. De Porte-cabin werd
een succes, want het werd veel gebruikt. De
buurtbewoners deden al het beheer, de financiën en
de activiteiten op vrijwillige basis. Iedereen had zijn of
haar eigen taken: Rooie Nel deed de crèche, Henk
was penningmeester en deed het figuurzagen,
Tineke, Gerda, Annie, George, Cor, enzovoorts. Nel:
“Als er geld nodig was gingen we geld vragen bij de
voorpost van de gemeente op de overtoom”. Dat
kregen ze dan cash mee. Op een gegeven moment
was de opvang zo populair dat ze een wachtlijst
hadden. Frans Brinckman was een kinderwerker in
de buurt die zo langzamerhand betrokken raakte bij
de Porte-cabin.
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Figuur 7: De
Porte-cabin
aan het eind
van de
parkeerplaats
(bron
onbekend).

Op basis
van dit
succes,
maar ook
door de
wachtlijsten,
groeide bij
de
bewoners
de wens om
een buurthuis en bij de de gemeente het vertrouwen in het helpen realiseren daarvan.
Dit werd buurtcentrum de Havelaar op de Oostzijde van het Zimmerterrein aan de
Douwes Dekkerstraat. De buurtbewoners die de Porte-cabin trokken werden niet
betrokken bij de naamgeving of het ontwerp
van het nieuwe buurtcentrum. De trekkers
van de Porte-cabin nu over die tijd: “Dat
WACHTLIJST IN DE PORTEwilden we niet; het was zo gezellig en het
CABIN
was groot zat. Wij vonden het geen
verbetering”.
De activiteiten van de Porte-cabin zijn in het
begin naar de Havelaar gegaan. Nel: “Maar
het liep gewoon niet lekker met al die
betaalde krachten. We waren gewend het
zelf te doen en te beslissen. De gemeente
kwam toen met de welzijnsinstellingen, alles
moest ineens professioneel, officieel en met
subsidies en verantwoording en zo”.
Daarbij kwam dat de kinderen van de
bewoners, die in 1974 de Porte-cabin
kregen, rond 1980 tieners waren geworden
die niet naar de Havelaar mochten.
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“Er was een kind als je tegen hem
sprak stak hij zijn tong uit. Die was
heel erg opstandig. Ik heb me een
beetje over hem ontfermd en dat
ging best redelijk. Maar zijn ouders
vonden het toch nodig om hem bij
een professionele opvang te
plaatsen. Daar lukte het ook niet
goed in de begeleiding en toen
wilden ze hem terug naar de Portecabin plaatsen, maar dat kon niet,
want we hadden intussen een
wachtlijst.” (Nellie van Driel, tijdens
overleg jubileumteam)

OVERLEGGROEP KINKERBUURT-NOORD DEMOCRATIE VAN ONDER OP
Het was een stel eigenwijze buurtbewoners dat door hun vasthoudendheid en hun
betrokkenheid met de buurt, de ambtelijke projectgroep voor de stadsvernieuwing dwong
rekening te houden met de wensen van de buurt. Nadat men twee ambtelijke
projectgoepvoorzitters had versleten, voldeed Henk van Veldhuizen wel, omdat hij de groep
als een volwaardige gesprekspartner zag.
Renoveren of slopen
Er ontstond een zogenaamd Overlegteam Kinkerbuurt-Noord, waarin ambtenaren van de
projectgroep zaten en mensen uit Overleg Noord. De mensen van Overleg KinkerbuurtNoord zagen er nauwlettend op toe, dat de betreffende bewoners in de buurt geraadpleegd
werden als men wilde renoveren of slopen. (Havelaarkrant, maart, 2004, over de periode
1980)

Deze tieners werden verwezen naar de tienersoos van buurthuis Borgheem in de
Borgerstraat. Hiervoor moest je de Kinkerstraat oversteken wat bij de ouders en tieners
veel onbegrip en agressie op leverde. Dit werd nog aangewakkerd bij een aantal
bewoners door het idee dat ‘buitenlanders’ wel welkom waren in de Havelaar.

DE 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 barstten 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!’ (interview met Henk
Jansen en George van Lingen door Rob van der Linden, februari 2019)

De actieve bewoners en de nieuwe professionals werkten na een uitdagende
startperiode in de volgende fase bijna 30 jaar samen in de Havelaar aan een rijke
omgeving voor iedereen in de buurt (zie volgende hoofdstuk).
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1979 – 2012: De Havelaar als Buurtcentrum
BUURTHUIS OF WONINGEN BOUWEN?
Verlaten, half-gesloopte en dichtgespijkerde huizen in nauwe straten met hier en daar een
blokje nieuw bouw. Verkrotting, leeg loop en vergrijzing tekenen de Kinkerbuurt. Moet dáár
nou een clubhuis gebouwd worden?
“Nee” zeiden de tegenstanders. “Bouw liever eerst betaalbare woningen
"Ja", zeiden de voorstanders ."Juist omdat onze woningen niet zijn zo als
het zou moeten . Daarom is in deze buurt een ruimte nodig waar wij en onze kinderen
zinvol bezig kunnen zijn" .
En het clubhuis is gebouwd! Als eerste symbool van een leefbare toekomst. Als voorschot
op de belofte die stadsvernieuwing heet. Op een plek die niet beter gekozen had kunnen
worden: aan de Eduard Douwes Dekker straat. Eduard Douwes Dekker, een man die fel
ageerde tegen onrecht dat de mensen uit zijn tijd werd aangedaan. Die het op nam voor de
zwakkere medemens. Een man die niet lijdzaam kon toezien hoe menselijke wezens
vertrapt en uitgebuit werden. Hoe menselijke gevoelens misbruikt werden. Een man met
een groot hart voor kinderen. Zijn schulden onbetaald liet om andere n financieel te helpen.
Omdat , zo vond hij, "de roeping van een mens is mens te zijn". (Havelaarkrant, maart
1979)

Aan de oostkant van het terrein kwam in 1979 het buurtcentrum De Havelaar, aan de
Douwes Dekkerstraat naar de schrijver Eduard Douwes Dekker. Voor de bewoners
hoefde het niet perse (zie eind vorige periode), maar ze vonden het ook wel
aantrekkelijk om meer faciliteiten te hebben dan de Porte-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”.
Er was in het begin één betaalde kracht voor de peuterspeelzaal in de Havelaar die 20
uur per week kinderactiviteiten organiseerde en zorgde dat de boel een beetje
opgeruimd bleef (eerst Frans Brinckman en toen Louise Birtantie).
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Figuur 8: De Havelaar rond 2010 (bron: 4en5meiamsterdam.nl).

Per 1 januari 1980 werd er een
coördinator (Paul van de Klundert)
aangesteld en in de loop van dat
jaar een volwassenenwerker (Wim
Fens). Kees Buizer volgde Louise
Birtantie op als kinderwerker met
40 uur per week. Er was ook
ondersteunend personeel op basis
van een “Melkertbaan”.
De aanwezigheid van een
agogisch opgeleide staf stond
borg voor een breed scala aan
activiteiten voor uiteenlopende
groepen, waar vele laagopgeleide
bewoners en zwakkere groepen
hun activiteiten en ontmoeting
vonden en het centrum spil in
sociale samenhang vormde.

GEFELICITEERD EN NOG VELE JAREN
Het werd in de loop van de tijd steeds gezelliger
en drukker. Er waren de bingoavonden,
georganiseerd door Annie, Nellie en Marijke van
de Schimmelbuurt, dames die voor geen kleintje
vervaard waren. Toen de loop naar de Havelaar er
goed in kwam, werd er van alles georganiseerd of
vroeg men toegang tot de Havelaar. Ik herinner
me: damesgym, zelfverdediging voor dames,
eetclub, jazzballet, yoga, haarknip-cursussen,
bridgeclub, damclub, tafeltennisclub', Open
School, politieke avonden, naailes voor Turkse
vrouwen, allerhande kinder-activiteiten. (…) Was
er een idee, dan werd het in daden omgezet.
Het werd zo druk, dat er permanent iemand achter
de bar moest staan en zo ontstond de "bargroep"
met o.a. Ome Dirk en Tante Dien, een groepje van
tien mensen, werkend volgens "dienstrooster".
Kortom te veel om op te noemen (…). (Wim Fens,
laatste Havelaarkrant, maart 1990)
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SOCIALE CONTROLE
Volwassenen vragen Buizer wel eens of het kinderwerk door groepen uit verschillende
culturen niet veel moeilijker is dan vroeger. “Nee, ik heb nog nooit zo relaxed gewerkt”,
antwoord Buizer dan. Het Kinkerbuurtgeteisem kon er ook wat van: ramen ingooien,
inbreken. Ik ben een keer van mijn fiets getrokken of ik moest een blokje omlopen. Toen
was het veel spannender. De sociale controle is verbeterd. Het buurthuis speelt hierbij
een belangrijke rol. De Havelaar doet iets voor de buurt”. Never a dull day vertelt Buizer
over zijn werk. “Het is een mix van fysiek bezig zijn, ik zit niet de hele dag achter een
bureau. Elke dag gebeurt er wel iets onverwachts”. (Parool, datum onbekend)

Het team nam het initiatief tot een scala aan activiteiten voor jong en oud gedurende 7
dagen per week, 15 uur per dag. De betrokkenheid van buurtbewoners kreeg vorm in
een maandelijkse beleidsraad, vaak druk bezocht door zo’n 25 tot 40 mensen. Er
vonden vaak stevige discussies plaats met stafleden maar ook tussen bewoners
onderling met vooral twee bloedgroepen: de Schimmelstraat e.o. en bewoners ten
noorden van het buurthuis. De activiteiten werden verbreed naar activiteiten voor
volwassenen, waaronder veel taallessen voor Marokkaanse en Turkse bewoners,
biljarten, klaverjassen, carnaval, de 5 mei viering tijdens, Koninginnedag, etc. Er was
een Havelaarkrant die in eigen beheer werd uitgegeven tussen 1979 en 1990.
De beheerstichting waar de Havelaar rond 1980 onder viel was de Stichting
Jeugdhavens Amsterdam (SJA), een stichting toen nog op christelijke grondslag. Deze
beheerstichting bestond onder andere naast een katholieke, het Kultureel,
Buurtopbouw, Gezins- en individueel maatschappelijk, Jeugd- en Jongerenwerk (de
KBGJ) en een, algemene, niet op religie gestoelde beheersstichting, Ons Huis. De
beheerstichtingen werden gesubsidieerd door de gemeente. Ze werden wel jaarlijks
geconfronteerd met bezuinigingen. De staf van de Havelaar werd daardoor ook
gaandeweg kleiner. Een andere belangrijke beslissing was dat de naschoolse opvang
bij scholen terecht is gekomen.
In 1985 werden de buurthuizen herverdeeld onder de beheerstichtingen en verloren hun
religieuze karakter. De Havelaar ging toen onder de KBGJ vallen. En enkele jaren later
met de komst van de stadsdeelraden worden de stichtingen omgezet in
stadsdeelstichtingen, zoals Stichting Welzijn Oud-West, waar de Havelaar toen onder
viel Buurt- en Jongerenwerk Amsterdam (BJA) en Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam
(SJA) waren ondersteunende instellingen meer gericht op kwaliteitsverbetering van het
werk. In de jaren 90 is Stichting Welzijn Oud-West overgenomen door Combiwel die
sindsdien verantwoordelijk is voor de Havelaar.
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BEZUINIGINGEN – DE STRIJD IS NOG NIET GESTREDEN
De akties tegen de 6%-bezuinigingsoperatie van de gemeente Amsterdam op het sociaalkultureel werk hebben nog niet het beoogde resultaat gehad:
15 december 1981 hebben de buurthuizen in de Kinkerbuurt gestaakt en aktie gevoerd
Gebruikers en werknemers van de voorzieningen kwamen ’s avonds in de Mozes en
Aäronkerk bij elkaar om het commentaar van wethouder van der Wall (in de sloot) aan te
horen – keuzes maken, bezuinigingen doen pijn –.
22 december is afdeling Jeugdzaken van de gemeente op het stadhuis bezet. Ze willen
nu in ieder geval van gedachten wisselen over de bezuinigingen.
20 januari is er een demonstratie in den Haag geweest bij de vaste kamerkommissie.
29 januari hebben buurthuiswerkers de publieke tribune in beslag genomen om de
vergadering van Jeugdzaken kritisch te volgen.
Bij het ter perse gaan van dit nummer staan we aan de vooravond van een tweede staking.
Gesteund door de vakbond en met open stakingskassen verdedigen we nu onze
werknemersbelangen (na bij de eerste staking geconcentreerd te hebben te hebben op de
belangen van de gebruikers)
8 FEBRUARI 1982 gaat nu heel het Amsterdams welzijnswerk plat. In het volgende
nummer berichten we u over de resultaten van deze aktie. (Havelaar Krant, januari 1982)
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Figuur 9: Een oase in de stad (Foto Mike de
Kreek).

Ondanks de vele organisationele
veranderingen rondom de Havelaar
is het buurtcentrum een levendige
plek geweest voor alle leeftijden.
Grote groepen kinderen deden mee
aan jaarlijkse terugkerende
evenementen of eenmalige
projecten, zoals Sint Maarten
lampionnentocht, de Ecokids voor
de schoonste straat, de

EEN GROEN KINDERPARADIJS MIDDEN IN DE GROTE STAD
Ouderen komen kaarten in het buurthuis, jongeren houden er disco, ouders en kleine
kinderen maken gebruik van de kinderboerderij en het speelterrein. 'Iedereen heeft hier
belangen te verdedigen,' zegt Buizer. 'Zo ontstaat er een vorm van sociale controle, die
vandalisme tegengaat. Ik zag laatst hoe een groep Marokkaanse moeders langzaam een
paar vervelende jongens van het landje drong. Natuurlijk komen pesterijen en vernielzucht
voor, maar we hebben er relatief weinig last van.'
In een hok tegenover de cavia's liggen twee grote biggen met tevreden snuiten in
lepeltjeshouding te slapen, de oren naar achteren. Sweetie en Babe, geboren
13 augustus 1996, staat op een houten bordje aan de wand. Gaiba uit Pakistan, zes jaar,
komt met haar vader naar de pasgeboren kalfjes kijken. Door de vlekken op de koppen te
vergelijken met een tekening aan de muur probeert ze na te gaan wie Truus is en wie Trijn.
'Zouden het zusjes zijn?' Haar vader weet het niet. 'Ze zijn wel op dezelfde dag geboren,'
wijst hij. Buiten spelen een stuk of vijftig kinderen op de klimrekken, in het zand en op het
omheinde voetbalveldje. Hun Turkse en Marokkaanse moeders zitten langs de kant te
kijken. Boven het groen zijn de houten achterbalkons te zien van de huizenblokken die het
driekwart hectare grote terrein aan twee kanten omsluiten. 'Het is echt een oase. De
mooiste plek van de stad, vind ik,' zegt kinderwerker Kees Buizer. 'Het kan gewoon niet
anders of die groene omgeving is van invloed op de kinderen.’ (Renee Geurts, 1997)

Kinderwereldwinkel, de Sinterklaasviering, etc. Op de 5 mei viering (waren er al snel
tussen de 200 en 300 kinderen van alle nationaliteiten en 1500 bezoekers in totaal.
Mensen die daar voor het eerst kwamen, waren verrast over hoe goed iedereen met
elkaar om ging. Het was een plek van, voor en door de buurt, veelvuldig een paradijs of
oase genoemd.
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Ook de samenwerking tussen gemeente, bewoners en professionals ging over het
algemeen goed. Bewoners wilde graag een laag hek rondom het terrein en ingangen
die fietsers tegenhouden het terrein op te komen en kinderen weerhouden het terrein af
te rennen. Dat ging in het begin erg langzaam, maar toen werd er een werkgroep
Zimmerterrein opgericht met bewoners, professionals en de ambtenaar Nico ten Haeff
die vanuit het stadsdeel de trekker was. Vanaf dat moment verliep het plaatsen van het
hek voorspoedig en andere herinrichtingsvragen werden ook snel en naar tevredenheid
opgepakt. Niemand wilde het aantrekkelijke terrein onbereikbaar maken, maar juist een
balans in veiligheid en
toegankelijkheid zoeken.
In de Havelaar waren veel
activiteiten waar alle leeftijden
en doelgroepen tegelijkertijd
welkom waren, zoals het 5 mei
Havelaarfestival, Ezeltjesdag,
en verschillende
muziekfestivals. Er was altijd
een open deurbeleid: iedereen
is welkom mits het gedrag
aanvaardbaar is. Voor
sommige kinderen die zich
misdroegen betekende dat ze
een tijdje niet daar binnen
mochten en het daarna weer
mochten proberen om gewoon
in en uit te lopen. De
kinderwerkers waren zo een
belangrijke motor voor de
veiligheid op het terrein. Ze
voelden zich ook
verantwoordelijkheid voor
situatie op het terrein door
bijvoorbeeld glas te
verwijderen, daklozen
vriendelijk te verzoeken hun
slaapplaats overdag op te
ruime en kinderen konden hen
expliciet aanspreken op
onveiligheid op het terrein.
Veilige warme uitstraling. Het
terrein rond de zandbak, toen

MUSTAFA VANGT EEN BRUINVIS IN DE
WESTERSCHELDE

Borselle – De oorspronkelijk uit Wolphaartsdijk
afkomstige welzijnswerker Kees Buizer laat geen
gelegenheid onbenut om op zoek te gaan naar wat
culturen bindt. Hij heeft in zijn werk in de
Amsterdamse Kinkerbuurt veel te maken met
Marokkanen die het over het algemeen redelijk
kunnen vinden met de autochtone bevolking.
Om aan te geven hoe die contacten ook kunnen
verlopen, mag Buizer graag verwijzen naar de
situatie in de Tweede Wereldoorlog toen de
Zeeuwse bevolking heel gemoedelijk omging met
de Marokkanen die op verschillende plaatsen in de
provincie te werk waren gesteld. Ze maakten deel
uit van een regiment van het Franse leger, werden
in de meidagen van 1940 in Zeeuws-Vlaanderen
door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt en
belandden later op Walcheren en Zuid-Beveland.
Een jaar of wat geleden richtte Buizer in het
buurthuis waar hij werkt hierover een kleine
tentoonstelling in. Compleet met originele
kartelrandkiekjes van inwoners van Borssele in
gezelschap van Marokkaanse jonge mannen. Een
expositie met herinneringen: “Weet je nog van die
keer dat Mustafa met een Duits geweer een bruinvis
schoot in de toen nog schone Westerschelde? We
kregen de gekookte vis als lekkernij aangeboden.
Het was niet te eten, zo tranig en vet dat we het
maar aan de kippen hebben gevoerd” (Krant uit
Zeeland, datum onbekend)
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nog dicht bij de Havelaar, werd gebruikt als niet overdekte foyer met terras. Zoals Kees
het zegt: “In de ‘armen’ van de Havelaar waande men zich veilig”.

ALS IEMAND MIJ HIER AANVALT SCHIET HEEL DE BUURT ME TE HULP
Zelfs in de nachtelijke uren, als de buurtwerkers weg zijn, houdt het echtpaar in
de gaten of er geen inbrekers binnensluipen. In die twintig jaar hebben ze
Oud-West enorm zien veranderen. Kinderrijk was het er altijd al, maar nu zijn er veel
meer gekleurde kinderen. De woningen zijn verbeterd, alle kleine bedrijfjes zijn
verdwenen. “Tabaksboer, kruidenzaak, slagerij, boekwinkel, hoedenmaakster, twee
melkboeren," somt George op. “De Agatha Dekenstraat was een winkelstraat. Nu is er
alleen nog een handel in televisietoestellen." (…)
Eén ding is volgens beide vrijwilligers in twintig jaar niet veranderd. Dat is de
saamhorigheid. “Het leeft hier op straat, het is niet dood en uniform zoals Buitenveldert
of Slotermeer”, zegt Cor. “Stel dat iemand mij hier op straat zou aanvallen. Dan komen
er heel wat mensen naar buiten om te helpen." De onderlinge betrokkenheid maakt ook
dat De Havelaar goed loopt”. (Stadsblad, maart 1999)

Er werd nauw
samengewerkt met de
kinderboerderij. Er waren
gemeenschappelijke
vrijwilligers die in de
Havelaar en in de
kinderboerderij activiteiten
organiseerden. Het
Kinderwerk initieerde en
organiseerde mede
nieuwe activiteiten zoals kinderboerderijclub, boerderijclub voor mensen met een
verstandelijke beperking (i.s.m. stichting Prisma ‘kwartiermaker’), milieueducatie, de
Ecokids, etc. Zo was het ook makkelijk om elkaar te steunen in de aanpak van
afwijkende kinderen, door informatie uit te wisselen omtrent gedrag en mogelijke
oplossingen. Ook bij de verbouwingen en nieuwbouw verleenden we ondersteuning. De
vereniging voor de Kinderboerderij werd op instigatie van het buurthuis opgericht. Na de
brand in 1982 leek verzelfstandiging leek een belangrijke optie in het voortbestaan van
de eigenheid van de boerderij en haar functie, ook om bebouwing te voorkomen. Kees
Buizer: “Zo heeft de Havelaar in het voortbestaan van de Kinderboerderij een cruciale
rol gespeeld, maar omgekeerd dankt de Havelaar dankt zijn bestaan aan de plek met
de kinderboerderij”.
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2012 – heden: De Havelaar als Huis van de Wijk
Figuur 10: De Havelaar in 2018 (Odi
Busman).

Met de introductie van ‘welzijn
nieuwe stijl’ rond 2010 werd het
buurthuis in 2012 omgedoopt tot
Huis van de Wijk. 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.
Om van De Havelaar een Huis van de Wijk te maken, is het in 2012 verbouwd om de
sociaal fysieke toegankelijkheid te verbeteren, zodat het in principe voor iedereen
toegankelijk zou worden. Dat ging naast een ander uiterlijk door een uitbreiding, onder
andere om een lift, een invalide toilet en een knop waarmee de deur automatisch open
ging. De Havelaar heeft zich heeft zich in vergelijking met de periode voor van 2012
ontwikkeld van buurthuis met veel bewonersactiviteiten naar een iets rustigere plek met
ook een ‘kantoorfunctie’.

HEROPENING DE HAVELAAR (2013)
‘Het was in ingrijpende verbouwing’ vertelt Marie Irik (ABC-West). ‘Het pand was ernstig
aan modernisering toe. De toegankelijkheid voor mensen met een beperking was slecht,
aan elektra en onderhoud was al ruim 35 jaar niet veel gedaan en het vloeroppervlak op
de begane grond en de verdieping was te klein. (…) Veel hulp (en goederen) kwam er
ook van de buurtbewoners, winkels en niet te vergeten de vele vrijwilligers. (…)
En het is te zien, De Havelaar ziet er nu weer fris en ruim uit en is een stuk groter. Een
opvallende verandering is de ingang, die zit nu aan de achterkant, tegenover de
stadsboerderij Zimmerhoeve. Voor de ingang ligt een groot speelplein en een voetpad
naar de boerderij. Op de verdieping boven huist het kantoor van Wijkteam ABC dat
maatschappelijke dienstverlening geeft. Verder zijn er twee multifunctionele ruimtes, die
worden verhuurd. Ook op de begane grond is het mogelijk een ruimte te huren. Vrijdag
13 december [2013] was de grote opening. (Bewonerskrant Oud-West, 2014)
20

Een deel van de actieve bewoners en de
buurtwerker die tot 2012 betrokken waren
bij de Havelaar, zijn op dat moment wat uit
het zicht geraakt. Dit had te maken met
nieuwe regels rondom subsidies die als
uitwerking van welzijn nieuwe stijl, en later
de participatiesamenleving, ontwikkeld
waren. Het geld dat voorheen (vaak via
subsidieaanvragen) naar buurtwerkers
ging om activiteiten te organiseren, ging
vanaf dat moment grotendeels naar de
buurt. Het was de bedoeling dat daar de
organisatie van activiteiten kwam te
liggen. De buurtwerkers hielden zich in
toenemende mate bezig met kwetsbare
groepen in de wijk en was er een toename
aan bureaucratie voor bewoners doordat
ze vanaf dat moment zelf via een
aanvraag voor een bewonersinitiatief
financiering konden krijgen.

UITBREIDING HAVELAAR
OMSTREDEN
Eind 2010 werd een bouwvergunning
aangevraagd die in maart 2011 van
rechtswege werd verleend. Het stadsdeel
West had namelijk de beoordelingstermijn
van de aanvraag overschreden. Dit tot
ontsteltenis van buurtbewoners en
gebruikers
van De Havelaar. (…)
Op 14 juli 2011 spreekt Kees Buizer, sinds
jaar en dag werkzaam in De Havelaar, de
stadsdeelraad toe met een dringende
oproep om de 'ziel van De Havelaar' te
behouden. Het huidige gebouw omarmt
een binnenpleintje en heeft een open en
uitnodigende
verbinding
met
het
Zimmerterrein. De geplande nieuwbouw
sluit De Havelaar juist af van het
Zimmerterrein, waardoor het zich naar
binnen gaat richten. Dit betekent een
breuk met het verleden waarin bewoners
steeds de initiërende kracht waren in het
gebruik van het terrein en de gebouwen.
(Bewonerskrant Oud-West, 6 december
2012).

Deze formulieren voor
bewonersinitiatieven trokken vooral
buurtbewoners die daarin thuis waren,
terwijl het voorheen vooral doeners uit de
buurt waren die activiteiten organiseerden
samen met de professionele doeners met
een budget. Het vertrouwen dat de
doeners voorheen kregen doordat allerlei
betrokken partijen (gemeente en welzijn)

nabij elkaar waren, werd
vervangen door een trager
papieren proces via een
aanvraag en goedkeuring. Dat
proces wekte de indruk eerder
gebaseerd te zijn op
wantrouwen dan op
vertrouwen. Hoe dan ook, de
doeners van tussen 1980 en
2012 konden hier niet goed
mee uit de voeten.

21

Tegelijkertijd kwamen er in die periode
steeds meer maatschappelijke
dienstverleners, sociale wijkteams, WPIklantmanagers en via hen mensen in
kwetsbare situaties in de Havelaar. Dit
zorgde voor een andere samenstelling
van gebruikers, maar ook bijkomende
nieuwe functies van de Havelaar, waar
bewoners minder bij betrokken werden.
De vraag rondom bijvoorbeeld veiligheid
kreeg daarmee een nieuwe dimensie.
De veiligheid van professionals, de
veiligheid van het gebouw en
vermoedelijk ook de veiligheid van
bezoekers. De regels rondom het
beheer veranderden en kinderen
mochten bijvoorbeeld niet meer zonder
begeleiding naar binnen, wat voor hen
en sommige professionals moeilijk te
begrijpen was.

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.’ (interview met Henk Jansen en
George van Lingen door Rob van der
Linden, februari 2019)

Rondom de kinderen veranderde rond
2012 sowieso veel door de komst van de
Brede School. Het kinderwerk was al
sinds de jaren 80 en 90 door de
bezuinigen teruggebracht, maar toen de
Brede School
ingevoerd werd,
namen de scholen
het kinderwerk
over. Het effect van
kinderen die op de
activiteiten van het
kinderwerk af
kwamen, waardoor
hun ouders uit de
buurt spontaan in
contact met elkaar
raakten, verdween
daarmee
grotendeels.

Figuur 11: Het landje van ome Kick (bron onbekend).
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DE LAATSTE VAN 32 X HAVELAAR FESTIVAL
OP 5 MEI
Na de invoering van ‘welzijn nieuwe stijl, rees de
vraag, althans bij stadsdeel-West, hoe deze
activiteiten te organiseren en financieren. Voor mij
was het duidelijk: met veel plezier zou ik voor de
laatste keer dit festival als medewerker van
Combiwel organiseren, ik zou immers in juni met
vervroegd pensioen gaan! Ik stelde me verder ook
voor om vanaf 2013 deze activiteiten als vrijwilliger
voor te zetten. Dit heb ik ook zo besproken met het
stadsdeel. Het mocht echter niet zo zijn; de
activiteiten konden alleen georganiseerd en
gefinancierd worden door een groep bewoners [via
een subsidie bewonersinitiatief]. (Ingezonden brief
Kees Buizer, Echo 2013)
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Natuurlijk kwamen kinderen nog
met de dieren en op de
toestellen spelen, maar daar
komen ouders minder snel met
elkaar in contact. Ook het terrein
rondom de zandbak, wat ouders
gebruikten als een veilig terras,
dicht bij de Havelaar was er niet
meer na de verbouwing. Bij de
kinderactiviteiten georganiseerd
vanuit de Brede School, soms
samen met Combiwel, wordt wel
gebruik gemaakt van de
Havelaar en het Landje van
Ome Kick, maar daar zijn geen
ouders bij. Kinderactiviteiten
vanuit bewonersinitiatieven zijn
af en toe in de Havelaar en
beperken zich vaak tot een wat
homogene groep kinderen.

VANUIT ONS 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. (…).’
‘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! (Interview met Nellie van Driel en Kees Buizer door Rob van der
Linden, 2020)

ZONDER WRIJVING GEEN GLANS
‘In veertig jaar De Havelaar is er veel gebeurd.
Ook minder fraaie zaken. Gekwetste mensen
– soms een geschil.(…). 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. (Interview Tycho Filarski
door Rob van der Linden, 2020)
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Al met al is de periode sinds 2012
enerverend geweest. Door de
verbouwing en de genoemde
reorganisaties daarna leek ‘het
merk’ De Havelaar minder bekend in
de buurt. Een aantal functies die
samenhang bevorderden
verdwenen deels of werden
verdrongen door maatschappelijke
dienstverlening voor verschillende
groepen. De Havelaar werd soms
gezien als kantoor waar deze
groepen met medewerkers van
verschillende organisaties een
afspraak hebben. De laatste paar
jaar lijkt er een nieuwe balans te
ontstaan en ontwikkelt De Havelaar
zich weer naar een plek waar meer
gebeurt en waar steeds meer
mensen de weg naar toe weten te
vinden.

SINT MAARTEN IN DE BELLAMYBUURT
Buurtcentrum De Havelaar heeft, in de persoon van Kees Buizer, zo’n vijfentwintig jaar
geleden de lampionnentocht met Sint-Maarten in de Bellamybuurt geïntroduceerd. Hij vertelt
er smakelijk over. Hij ziet een verband tussen het succes ervan − gemeten in hoeveelheid
snoep en aantal kinderen − en de aanwezigheid van dit type huizen.
‘De fijnste huizen om tijdens Sint-Maarten bij aan te bellen staan in de Bellamystraat, Jan
Hanzenstraat en Wenslauerstraat. Voor de kinderen dan wel te verstaan. Als je vanuit het
buurtcentrum De Havelaar het gebied van de Bellamystraat ingaat, kom je in een
dorpsachtige omgeving waar de meeste mensen nog achter een eigen voordeur wonen.
Wanneer je als kind in die huizen het licht ziet branden, dan weet je zeker dat ze thuis zijn en
heb je de grootste kans dat ze voor jou opendoen en je wat geven. Omgekeerd weten die
mensen ook dat ze bij Sint-Maarten altijd volk aan de deur krijgen.’ (…)
Het verhaal over Sint-Maarten laat zien dat dit feest bij de identiteit van de Bellamybuurt is
gaan horen en hoe deze identiteit een resultante is van bewonersgedrag en de fysieke
omgeving. Uit het verhaal blijkt ook dat deze buurt totaal anders in elkaar zit dan de rest van
de Kinkerbuurt en de negentiende-eeuwse Ring van Amsterdam er omheen. Een unieke
buurt-in-een-buurt dus. Je zult er de kinderen die elke november hun snoep komen halen
zeker niet over horen klagen. (Door Minke Wagenaar: https://ifthenisnow.eu/nl/verhalen/sintmaarten-in-de-bellamybuurt)
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Figuur 12: Kees Buizer bij de vredespaal op het Zimmerterrein.
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Figuur 13: Vietnamees "hangbuikzwijn" op het landje van ome Kick (bron: stadsarchief Amsterdam)

