
“Mijn vader verhuisde in 1967 naar de derde Ooster
parkstraat. Zelf woon ik er nu ongeveer 25 jaar. Je 
had toen nog mooi uitzicht, van allerlei oude huizen. 
Ergens in de jaren zeventig is dit verruild voor nieuw
bouw, persoonlijk vind ik dit lelijk.
 In de jaren zeventig veranderde ook de 
bewoners samenstelling, er kwamen veel mensen uit 
het buitenland in deze wijk wonen. Dat vind ik leuk, 
je kunt de cul tu ren vergelijken, nadenken hoe je op 
een andere manier tegen het leven kunt aankijken. 
 Ik woon in het blok dat, helaas, wordt afge
broken. Ik verhuis naar een wisselwoning, maar weet 
niet waar, en kom daarna terug in de nieuwbouw. Dat 
vind ik maar niks, een gaskachel is toch veel leuker 
dan cv, maar ja, ik ben nogal nostalgisch. Alles went 
hoop ik.
 Er zullen hier in de buurt veel meer dure, 
grotere huizen komen, met meer kinderen. Zelf zal 
ik ruim drie keer zo veel huur moeten betalen, maar 

krijg dan wel huursubsidie, zolang dat nog bestaat. 
Ik woon nu op de begane grond, maar dit wil ik niet 
meer, een tuin bijhouden is zo veel werk.
 Sinds vier jaar kom ik in ’t Blijvertje, een paar 
huizen bij mij verderop, ik deed hier vrijwilligers 
werk en heb daardoor veel mensen leren kennen. 
Het is een hele belangrijke plek voor mij, ik kan 
niet precies uitleggen waarom. Ik zal de aanloop 
missen, en dat het zo knus en klein is.”
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“Ik ben nogal nostalgisch”

Binnenkort nemen buren, krakers, huurders en tijdelijke huurders afscheid van hun huizen in de 
3e Oosterparkstraat 44-66. Dit willen we graag samen met jullie doen. Met muziek, toespraken, eten en 
een mobiele tentoonstelling spreken we ons uit tegen de afbraakpolitiek en voor een leuke, diverse en 
betaalbare buurt. 

Kijk voor meer info op www.slimblijven.nl of www.valreep.org

Kom op 30 oktober naar onze manifestatie Reclaim de Buurt 
om 14 uur @ ’t Blijvertje, 3e Oosterparkstraat 64!



“In juni 2007 verhuisde ik 

naar mijn huis in de Derde Oosterparkstraat. Het huis was 

uitgewoond, alle voorzieningen waren eruit gehaald, het kostte 

een paar dagen om het op te knappen. Toch voelde het altijd 

als thuis, dat komt ook omdat we ons samen – de huurders en 

de Kraakgroep Oosterparkbuurt – inzetten tegen de afbraak 

van de sociale woningen in de Oosterparkbuurt.

 In augustus 2007 werd ’t Blijvertje geopend. Een 

woonkamer voor de buurt en vrijplaats voor de stad. Ik heb er 

een geweldige tijd gehad: druk in de weer met de campagne 

voor de buurt en ook simpelweg van het leven genieten en 

dingen delen met de andere vrijwilligers van ’t Blijvertje. Het 

was een onbetaalbare ervaring: politiek gezien, kritisch over 

alles wat normaal wordt gevonden, maar het was ook vrolijk 

en leuk. Het is moeilijk te geloven dat deze plek binnenkort 

ontruimd wordt. Maar ’t Blijvertje heeft zich genesteld in 

mensen en relaties die de ontruiming zullen overleven.

 In vier jaar is de Oosterparkbuurt drastisch veranderd: 

huizen zijn afgebroken of gerenoveerd, mensen moesten 

verhuizen, de huren werden hoger, koopprijzen rezen de pan 

uit, nieuwe luxe winkels schoten als paddenstoelen uit de 

grond. Zodoende zien sommige huizen er nu beter uit en zijn 

er meer verschillende winkels, maar ik denk dat de buurt z’n 

charme verliest. De straten en huizen verliezen hun verhalen 

doordat de huurders moeten vertrekken. Met elk huis dat 

wordt afgebroken ontstaat er een sociaal en fysiek gat in de 

straat, zoals gaat gebeuren als ’t Blijvertje wordt ontruimd. 

Wat overblijft heeft niets met Amsterdam te maken maar zal 

zijn zoals alle plekken op aarde waar stadsvernieuwing op deze 

manier wordt ingezet: het verliest zijn karakter, mensen en 

verhalen.”
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“ ’t Blijvertje zal altijd blijven”
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“Sinds 1977 woon ik in de Derde Ooster parkstraat. In 

de begin   jaren was het er gezellig, rommelig, veel vrijer 

en gemoedelijker. Er heerste een geest van revolutionair 

optimisme, zo van ‘we gaan er een mooie wereld van maken’. 

Op het oude Iepenplein was het erg gezellig, er waren 

cafeetjes, je kon er biljarten en mensen stonden te dansen 

op de tafels.

 Op een gegeven moment werden veel oude panden 

afgebroken, dat vind ik erg zonde, het is kaalslag en boven

dien hangt er nu een andere sfeer. De oorspronkelijke 

bevolking is vertrokken.

 Zo rond 2001 begonnen de geruchten over de 

geplande afbraak van mijn huis. In 2006 waren dat in

eens definitieve plannen. Verkeerde bewoners enquêtes, 

bedreigende en manipulatieve berichtgeving volgde, men sen 

kwamen zelfs bij me thuis. Toen ben ik posters gaan maken 

en heb deze bij buren in de bus gedaan, en ben met hen 

gaan vergaderen. Viavia hebben we via het kraakspreekuur 

de krakers erbij gehaald, een aantal etages zijn gekraakt en 

’t Blijvertje is als buurtcentrumpje geboren. Samen hebben 

de bewoners en de krakers veel werk verzet om de afbraak 

van de woningen tegen te gaan. We informeerden mensen 

over hun rechten, vochten tegen de afbraak van sociale 

huurwoningen en ook van de prachtige oude gevels.

 Alles in de buurt wordt duurder, het wordt eenzijdig, 

de lagere inkomens verdwijnen. Gelukkig kan ik, na veel 

gedoe, na een wisselwoning weer terug komen in de 

straat.

 Ik zal de ge zel 

ligheid van ’t Blij vertje 

missen, het onge com

pliceerd met elkaar 

om gaan. Ook zal ik zijn 

oude buren missen.

 De mensen die 

tot de sloop hebben 

besloten zullen daar 

uiteindelijk wel op 

aan  gesproken worden, 

want dit is zo zonde.”
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“Mensen stonden te dansen op de tafels”
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“Ik woon nu 2,5 jaar in de Derde Oosterparkstraat. 
Het is een leuke straat, lekker multiculti, er is van 
alles wat te vinden. Nu zie het wel achteruitgaan, 
sinds zoveel panden worden gesloopt. Ik woon anti
kraak via Ad Hoc, net als vele anderen in dit blok. 
Toen ik er kwam wonen zag het er niet uit, ik moest 
veel schoonmaken, er hadden junkies in mijn huis 
gewoond. Verder heb ik hier heel fijn gewoond. Bij ‘t 
Blijvertje komen leuke sociale mensen, 

het is goed dat dit soort plekken er zijn. Overal in 
Am ster dam zie je leuke initiatieven verdwijnen, dat 
is echt zonde. 
 Met de organisatie (Ad Hoc) heb ik wel veel 
problemen gehad. Ik zit op de kunstacademie, daar 
studeren ook veel mensen uit het buitenland. Velen 
van hen hadden erg veel moeite met het vinden 
van een woonplek (niet ongewoon in Amsterdam). 
Aangezien ik genoeg ruimte had bood ik iemand 
een slaapplek aan, totdat diegene een kamer ge
von den had. Ad Hoc, die elke twee maanden onaan
gekondigd in je woonkamer staat om te controleren, 
gaf me een officiële waarschuwing. Geen logees is 
de regel. Later sliep er iemand op mijn bank, kreeg 
ik weer een officiële waarschuwing. Ik heb zelf ook 
jarenlang veel moeite gehad met het vinden van een 
woonruimte, nu heb ik genoeg ruimte en mag ik het 
niet delen!”
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“Ik mag mijn ruimte niet delen”
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“Ik heb 21 jaar met 

veel plezier in de 

Vrolikstraat ge

woond. Toen ik er 

kwam wonen was 

er veel vrijheid in 

de straat, feestjes, 

relaties met buurmannen, gezelligheid en veel contact tussen de 

buren. Je kon het er bont maken. Op zaterdag was het klusdag, 

dan lagen de mannen onder hun auto’s om eraan te sleutelen en 

stonden de vrouwen de ramen te lappen. Men was veel op straat, 

het was echt gezellig.

 Zo’n tien jaar geleden begon de vertrutting. De overheid 

begon zich te bemoeien met de inrichting van de straat. 

Mooi aangelegde geveltuintjes werden door de milieudienst 

afgebroken. Alles werd georganiseerd, dit ging ten koste van de 

creativiteit en de vrijheid van de bewoners.

 In 2001 kwamen de eerste berichten dat het blok waarin 

ik woonde zou worden afgebroken. Zo’n 300 mensen verzamelden 

zich in het buurtcentrum voor de informatieavond. Het was slecht 

geregeld, mensen konden hun zegje niet doen. Hierna heerste er 

chaos, mensen waren boos. Corporaties stellen dat ‘men nu iets 

anders wil’ waar ze mee bedoelen dat mensen hun buurt worden 

uitgejaagd en mooie oude gevels worden afgebroken. Ik heb me 

met buren verenigd en me verzet, uiteindelijk heb ik 7 jaar in 

onzekerheid gezeten en dit alles heeft me veel energie gekost.

 In 2010 ben ik naar een wisselwoning verhuisd. Mijn 

oude huis is afgebroken. In mijn wisselwoning heb ik echt een 

klote tijd gehad. Dit was allemaal niet nodig geweest, op de plek 

waar mijn huis stond is nog steeds niets gebouwd, er ligt nu al 

zeker 8 maanden een gat. Dat doet pijn. Op de foto’s hiernaast 

staan mijn oude huis en de situatie zoals die nu is. Gelukkig 

woon ik nu weer in de buurt. Ik ben heel blij met mijn nieuwe 

huis, maar had toch liever in de Vrolikstraat blijven wonen. 

Ik was zeer gehecht 

aan mijn buren, maar 

ik kon niet terug, de 

nieuwbouw is veel 

te duur.”
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“Je kon het er bont maken”
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“Al 41 jaar woon ik in de Derde Oosterparkstraat, 

waarvan de laatste twee in mijn nieuwe woning. Ik 

heb een geweldig nieuw huis, met alle gemakken en 

een mooie tuin.

 Vroeger woonden hier veel Nederlandse Amster

dammers. Op het Iepenplein was vanalles te vinden, 

een groenteboer, een snackbar, een bakker, veel cafés, 

het was echt leuk. Er waren ook veel junkpanden.

 Eind jaren 70 werden er veel panden afgebroken, 

in plaats daarvan kwamen er de walgelijke nieuwbouw 

en kwamen er andere bevolkingsgroepen wonen. Er 

kwamen duurdere huizen. Toen ging Amsterdam naar 

de klote.

 Met buren ben ik actief aan de slag gegaan om 

de afbraak van de sociale huurwoningen tegen te gaan 

en de oude gevels te behouden. Zo ontstond ook ’t 

Blijvertje en kwamen er krakers wonen, dat was goed, 

het bevolkte de buurt met Amsterdamse mentaliteit. 

Inmiddels is ’t Blijvertje uitgegroeid tot 

een verstrekkend cultureel 

cen  trum, waar ik met veel plezier kwam.

 Nu komen hier veel meer mensen van buiten 

de stad wonen, mensen met een goede baan en 

tweeverdieners, want die kunnen de hoge huur betalen. 

Er is verarming omdat er verwijdering ontstaat. Ik heb 

niet meer het oude buurtgevoel. Het is zo zonde dat 

de oude gevels worden afgebroken, alleen maar voor 

het financieel gewin van de woningcorporatie.”
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“Niet meer het oude buurtgevoel”
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“De Vrolikstraat, hier voel ik me echt thuis. De 
straat, het huis, de buren. Een mooie balans van 
allerlei soorten mensen. Mijn huis, sfeervol maar 
niets teveel of te weinig. De straat, iedereen kent 
elkaar, altijd wel iemand om een praatje mee te 
maken. Zo was het tot onze huizen in handen van 
vastgoedhandelaren vielen. Het hele blok opgekocht 
voor splitsing en verkoop. Ondertussen al meer 
dan 7 jaar onrust en knokken voor je rechten als 
huurder. Niets wordt nog opgeknapt in de woningen. 
Helemaal geen onderhoud. Mensen vertrekken, bang 
voor onzekerheid, gezondheids risico’s en overlast. 
Door leegstand en tijdelijke verhuur verloedert de 
straat. Het stadsdeel staat achter de zogenaamde 
stadsvernieuwing, maar ziet de bewoners over het 
hoofd. Het zijn de mensen die een buurt maken, niet 
de vastgoed handelaren met hun poen. Wat staat 
ons de komende jaren te wachten? Met welke trucs 
gaan de eigenaren ons proberen uit onze huizen te 

drijven? Het draait natuurlijk allemaal om geld. Alle 
leuke huurwoningen in de stad worden opgekocht 
ten gunste van kopers. Huurders worden de buurten 
uitgedreven. Ik was van plan om hier nog wel een 
tijdje te blijven wonen, ik voelde me hier echt thuis. 
Maar het wordt steeds moeilijker om dit gevoel vast 
te houden. De buurt holt achteruit, en dat noemen ze 
dan stadsvernieuwing.”
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“Het zijn de mensen die een buurt maken”
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