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waarom wij deze route willen maken van polderland tot buurt

De Postjesbuurt ligt als een bijna verbleekt eilandje in de luwte van publi- 
citeit en stadsvernieuwings plannen van Oud en Nieuw West. Een klein 
en orderlijk eilandje, dat niet genoeg fouten had om een Ella Vogelaar 
Prachtwijk te mogen worden. Minder subsidies dus, minder monumenten.  
Anita Schothans, coördinator leefbaarheid van de wijk schreef een 
interessante sociale nota. Lees verder op onze site www.jonkdesign.nl bij 
wandelroute.

Deze wandelroute laat de geschiedenis van de Postjesbuurt zien, van on-
derop geschreven, met veel verhalen van bewoners uit de buurt. De meeste 
informatie staat op de site. Het omvat uitleg over de architecten van de 
Amsterdamse School, hun manier van denken in een totaal concept, dat 
bouw, straatmeubilair en woninginrichting één geheel moest zijn, maar 
de voorkant belangrijker was dan de binnenkant.

We laten hier vooral zien hoe kunstenaars van 1912 tot 2012, samen met 
buurtbewoners hebben meegedacht over een leefbare buurt en er diverse 
interessante sporen in hebben achter gelaten.

De Postjesbuurt ligt ingesloten tussen twee wateren De Kostverlorenvaart  
en de Postjeswetering en het Surinameplein. Het Surinameplein was  
oorspronkelijk de Overtoomse Buurt. Die is grotendeels verdwenen voor 
de aanleg van het Surinameplein in de jaren 1920. Vanaf het Surinameplein  
wordt de Postjesbuurt verbonden door een brug met de naam Overtoomse- 
sluis naar de Overtoom en de Amstelveenseweg. De naam van de Over-
toom is afgeleid van de Overtoomse Vaart, de in 1904 gedempte vaart naar 
de Overtoom bij de Schinkel. 

Hier lag op de Slotense oever ook de Overtoomse Buurt, waarvan het 
Aalsmeers Veerhuis een overblijfsel is. Het Veerhuis kun je vanaf de brug 
aan de Sloterkade 21 zien liggen.

Hildo Krop gevelversiering Hoofdweg Surinameplein in aanleg, gezien vanuit de woning van de kunstenaar, Jacob Marisstraat 114,  
over de Slotervaart (voorgrond) in noordelijke richting naar de Hoofdweg.
Tekenaar: Maurits Willem van der Valk, Collectie Collectie Stadsarchief Amsterdam: 1927.
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de ring 20-40 de amsterdamse school

Architect Piet Kramer bouwde in 1930 de Paramaribostraat.Het was een 
vervolg op een stedebouwkundig plan dat de naam kreeg de ring 20-40, 
plan West.
De Postjesbuurt hoort eigenlijk niet meer bij plan west, maar is een  
gevolg van de annexatie van Sloten. De Paramaribostraat vanaf nummer  
45 tot aan de Nepveustraat is een beschermd monument. In de witte  
straatwanden zijn typische kenmerken te herkennen van de late  
Amsterdamse School. De straat is een typisch voorbeeld van de  
zogenaamde ‘schortjesarchitectuur’. De architect ontwierp alleen de 
voorwand en daarachter mochten de particuliere eigenaren onder bepaalde 
voorwaarden bouwen naar eigen inzicht. De huizen aan de oneven kant van 
de straat zijn een meter breder (dus duurder) dan de even kant. Hiermee 
werd beoogd om mensen met verschillende inkomens in de wijk te laten 
wonen. Kramer ontwierp ook veel bruggen in de ring 1920-’40.

In de 19de eeuw ontstond door de industriële revolutie grote woningnood 
in alle steden. Het verarmde plattelands volk trok als 3de wereld migrant 
naar de nieuwe paradijzen van welvaart om daar in erbarmelijke omstandig- 
heden bij elkaar gehokt te worden. Geen toiletten, geen stromend water, 
geen gescheiden kamers, een bed voor het hele gezin. TBC werd een  
epidemische volksziekte. De woningnood werd bestreden door speculanten.  
Woningen van 30/40 vierkante, twee stuks per etage. 
 
In het zog van de speculanten kwamen goedwillende dames en heren met 
een ruime portemonnaie, die een menswaardiger woning trachtten te 
bouwen. En dit leidde in 1901 tot de woningwet, waarbij het Rijk renteloze 
leningen ging verstrekken aan iedere groep mensen, die betere woningen 
voor de arbeider wilde neer zetten. Na de eerste wereldoorlog kwam er 
geld vrij om buiten de ring 20-40 te gaan bouwen. 

Bronnen:
•	Stadsdeel de Baarsjes:Kunst en Architectuurwandeling 1996,
•	Monumenten in de Baarsjes,Baarsjesberichten 4,4 1996 Extra Postjesbuurt Oost
•	De Amsterdamse School – Annuska Pronkhorst en Sophie van Ginneken, uitgave Atrium
•	De Amsterdamse School – Maristella Casciato, Rotterdam 1991
•	Lezing Schuitje Varen Theetje Drinken door Tom Smits
•	De Postjesbuurt: van groentetuin tot woonwijk, uit Ons Amsterdam 269, november 1984
•	Paramariboplein, jubileum groentezaak Kees Schouten, tekst Simon van Blokland,  
 uitgave in eigen beheer
•	www.bijlmermuseum.nl www.stadsarchief.nl
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arps&co fine arts since 1902 jonkdesign

A

Deze galerie is sinds 2002 gevestigd in de Postjesbuurt. De werkwijze  
kenmerkt zich doordat er op veel verschillende lokaties wordt geëxposeerd.  
Uitgangspunt is de aard van het kunstwerk en een omgeving die erbij past. 
Zie verder www.arpsgallery.com en www.overdekunst.nl. OverdeKunst  
is een project van Arps&Co dat beeldende kunst naar het Voortgezet 
Onderwijs brengt.
 
Tijdens de wandelroute zijn er op diverse plekken achter de raamgaleries 
fotowerken opgenomen, die ook in het off GRID2012 programma staan 
vermeld. Het is werk van fotografen: Victor Schalkwijk, Fred Rohde, 
Nicola Bartolone, Franco Fontana, Fernando Nocco, expo bij Casa di  
Maggio: Historisch archief de Baarsjes en bij Jaap de Jong: Els Enschedé.

JonkDesign begint in de Postjes- 
buurt in Amsterdam en wil met 
uitstraling naar een breder  
publiek, de vele partijen in de 
scheppende kunsten en het 
duurzaam denken met elkaar 
verbinden.
JonkDesign werkt met bewoners- 
initiatieven, scholen, kringloop-
winkels.
JonkDesign is een initiatief 
van kunstenaars, beoefenaars 
van oude ambachten en jonge 
designers.
JonkDesign is creatief, inno- 
verend, heeft ondernemingszin, 
verbindt oude ambachten, oude 
rommel met nieuw design en 
kunstwerken en plaatst dit in de 
architectuur van je leefomgeving.
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•	Upcycled kauwgom plastiekjes van  
 Margot Sleiderink (boven)
•	Upcycled sieraden van Irene Bruns >
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masten aan de hoofdweg eerste woonhuizen

In het oorspronkelijke plan was vanaf het Surinameplein een Sabastraat 
ontworpen, die zou door het gebied van het huidige Pamariboplein hebben  
gelopen. Daar werd later van af gezien. Als je vanaf het Surinameplein de 
Hoofdweg op loopt zie je aan je rechterhand nog het voormalige hoekhuis 
van de Hoofdweg. De eigenaar van dit huis heeft 7000 gulden compensatie  
gekregen toen het gedeelte vanaf het Surinameplein tegen zijn huis werd 
aangebouwd en dit huis daarom geen vrij uitzicht meer had. 
 
Lees verder: De metamorfose van De Baarsjes Luit Tabak (tekst) en Bart 
Sorgedrager (foto’s).

Het ABC langs de Hoofdweg is een concept van de kunstenaar René Knip
Het materiaal is van staal. De letters werden getekend door de kinderen 
van de OBS De Corantijn. Jaar van plaatsing: 2002
Meer over kunst in de wijk: www.verbaarsjes.nl/kunst 
 
De eerste huizen van de Hoofdweg werden gebouwd door een particuliere  
onderneming, toen dit gedeelte van de stad nog bij gemeente Sloten behoorde.  
Het zgn. Plan West in Amsterdam werd door de Gemeente Amsterdam 
gelanceerd in 1922, na de annexatie van de vroegere gemeente Sloten in 
1921. Het was een vervolg op het Plan Zuid van H.P. Berlage uit 1917. 

3 4
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hippe brillen bloemen en groene initiatieven

In 1973 is Jaap de Jong neergestreken op de Hoofdweg om een bloemen-
winkel te beginnen. Op nummer 45 zat toen al een plantenzaak maar Jaap 
de Jong heeft dit toen overgenomen en uitgebreid door er een bloemen-
winkel van te maken. Sinds die tijd kunnen niet alleen de mensen uit de  
buurt een mooi boeket halen maar wordt er ook veel gewerkt voor bedrijven  
en instellingen. De ‘echte’ Jaap de Jong heeft 20 jaar aan het roer gestaan 
van de winkel en heeft in 1993 het stokje doorgeven aan Bert Evers. Voordat  
Bert de winkel overnam was hij al een aantal jaren bij Jaap in dienst en was 
dus inmiddels vertrouwd met alle klanten zowel particulier als zakelijk.  
Doordat de naam ‘Jaap de Jong Bloemist’ inmiddels een bekendheid had 
en Bert niet de hele dag naar zijn eigen naam wilde kijken bleef de naam 
van de winkel onveranderd. Nu bijna 40 jaar na de start is ‘Jaap de Jong 
Bloemist’ nog steeds een begrip in de buurt en ook daarbuiten doordat 
oud buurtgenoten een paar keer per jaar toch nog even langs de Hoofdweg 
gaan voor een bloemetje. info@jaapdejongbloemist.nl
Op de hoek bij de Corantijnstraat zien we langs de pui van de Corantijn 
een bewonersinitiatief, een kinder bloementuin.

De Hippe Bril is een gepimpte oude zonnebril met een bijpassend 
ophangsysteem. Deze kan als kunstwerkje aan de muur hangen maar kan 
bij bijzondere gelegenheden ook gedragen worden. Iedere zomer schaffen 
mensen weer een nieuwe zonnebril aan om cool en stoer mee voor de dag 
te komen. Er moeten lades vol met oude modelletje zijn. Gooi de oude 
brillen niet weg. Jorien Röling maakt er een hippe bril van. Dit is een  
vrolijk sieraad voor het hoofd die ook aan de muur niet misstaat. 

Misschien leidt de aanschaf van een Hippe Bril ook tot een fijn vooruitzicht  
voor een vrouw ergens in de wereld. Vrouwen in de hele wereld leven vaak 
met hun kinderen in achterstandssituaties. Terwijl juist zij de sleutel zijn 
tot maatschappelijke verandering. Alle setjes kosten € 50. De helft van  
de opbrengsten gaat naar Mama Cash, een organisatie die sinds 1983 
vrouwen ondersteunt in de hele wereld. 

De brillen zijn ook te zien bij Galerie de Stoker, Witte de Withstraat 124, 
www.hippe-brillen.nl en www.destoker.nl 

Je kunt ze nu bewonderen op een showpaneel bij Jaap de Jong Bloemist
Zie aldaar ook een bescheiden maar zeer aantrekkelijke foto-expositie  
van Els Enschedé.

4
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de corantijnschool postjesbuurtschool voor iedereen

De Corantijnschool werd in 1923 gebouwd door een onbekende architect 
van de dienst publieke werken, die meestal de expressieve Amsterdamse 
School stijl volgde. 

In de buurt kwamen veel kinderrijke gezinnen voor. Het streven was om 
de school zoveel mogelijk vrijstaand te maken om de kinderen van lucht 
en licht te laten genieten en overlast te beperken. Het bouwwerk met 
zijn torens laat meteen zien wat voor een belangrijke plaats een school 
in de buurt heeft. Nu bijna 90 jaar later blijkt uit diverse kunstuitingen in 
de buurt dat de school een stempel heeft gezet op de verfraaiing van de 
leefomgeving.

De school stond in de jaren vijftig niet goed bekend. Het was een ‘klompen- 
school’ voor arbeiderskinderen. Kinderen uit middenstandsgezinnen, 
waar geld was voor schoenen, gingen naar de ‘schoenenschool, de Hoofd-
wegschool. Later, in 2005, heeft de school opnieuw een sociaal probleem. 
Het is een zogenaamde ‘zwarte school’ die steeds kleiner wordt.  
Samen met ouders en Minke Westveer, de directeur, ging men aan de slag. 
Men organiseerde informatieavonden, toneel, lampionnenoptochten.
kunstuitingen. En men haalde er overal de krant bij. Ouders die bewust 
voor de Corantijnschool kiezen, forse inzet van team en schooldirecteur in 
combinatie met positieve publiciteit trokken de Corantijn weer overeind.  
 
De Corantijn is nu weer een echte buurtschool. Bijna 200 leerlingen, wat 
ruim twee keer zo veel is als zeven jaar geleden. Caroline Vonk, één van de  
betrokken ouders schrijft dat ze graag nog eens een foto wil hebben van de  
fabeldieren die vóór de oorlog de gevel van de school sierden. Lees verder 
www.corantijnschool.nl (tekst naar aanleiding van Caroline Vonk).

Leerlingen en buurtbewoners hebben samen beelden gemaakt naast de ingang en in de – ook door 
buurtgenoten ingerichte – tuin aan de Hoofdweg. Op de pui van de Aslan Muziekschool schilderingen 
‘de Corantijn stroomt’.
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het begin van een duurzame straat grot van amsterdam

Vergader- en workshopruimte per dagdeel te huur
Duurzame locale initiatieven
www.beginduurzaam.nl

Hier bevindt zich in het souterrain een prachtige totaal kunstwerk, waar 
je in kunt gaan zitten en chillen. Het is gemaakt door de leemkunstenaars 
Carl Giskes en Ardin Amin. Oorsponkelijk hebben zij gewerkt met de 
vooraanstaande kunstenaar Joseph Beuys. Nog een kunstenaar uit deze 
hechte groep die ook in onze buurt woont is Waldo Biens. Het leem- 
bouwbedrijf Tierrafino is vorig jaar verhuisd naar de Archangelkade 23.

Wat is er duurzaam aan HET BEGIN VAN DE DUURZAME STRAAT…?
•	 Energie van Greenchoice.
•	 De wanden zijn bekleed met leemstuc van Tierrafino.
•	 De vloer van de vergaderruimte is hout van Eco-logisch.
•	 Pennen, stiften en papier zijn van Groene Kantoorartikelen.
•	 Duurzame lampen worden ontworpen door Bart Froeling.
•	 Deze winter verwarmd met gas en energiezuinige electrische  
 platen van Eco-logisch.
•	 Verplaatsbare met leemafgewerkt elementen.
•	 Koffie en thee en drankjes biologisch.
•	 CO2 neutraal wc-papier, sinds kort verkrijgbaar bij Eco-logisch.
•	 Het Repaircafé, je spullen repareren in plaats van weggooien.
•	 	Cityplot eetbaar groen in de stad, kweek je eigen groente op je balkon.
•	 Kennis en informatie doorgeefluik.
•	 Wie nog meer ideeën heeft, kan ze voorstellen bij dit duurzame  
 buurtbewonerspunt, iedere vrijdagmiddag van 4 tot 6 of mail naar  
 info@beginduurzaam.nl

8
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postjeskade postjeswetering

drie oranje sinaasappelvormige bollen. Vanuit één van de bollen wordt een 
lichtstraal gericht op het water, die indirect verwijst naar de plaats waar 
veel bedrijvigheid plaatsvond in de vroege ochtenduren.

Deze zijde van de Postjesbuurt is gebouwd tussen 1931 en 1934. Over de 
oorsprong van de term Postjes bestaat onduidelijkheid. Deze term kan 
verwijzen naar de vele bruggen in dit voormalige poldergebied, maar het 
kan ook een postje zijn, de naam van een zoetwatervisje.

Kijk verder op http://buurtwinkels.amsterdammuseum.nl en  
www.geheugenvanwest.nl

De Postjeskade vormt de Noord-
westelijke grenslijn van de Postjes-
buurt. Tot aan het midden van  
de jaren vijftig was dit de grens  
tussen Amsterdam en het  
tuinbouwgebied Sloterpolder.  
Hier brachten de groentekwekers 
hun groente naar de markt via een 
mechanische overhaal.

Het kunstwerk laat zich duidelijk 
gelden als een grenspaal, een 
overgang. Bovenin de toren zijn 

Aan de rand van de Postjeswetering ligt het Rembrandtpark, dat vroeger 
pure moeras was. In de jaren vijftig gingen de kinderen daar spelen  
‘op het landje’. Nu is er in het park een leuke speelplek ingericht  
voor kinderen waar zij kunnen bouwen en ravotten en dat heet nu nog  
‘het landje’.

Kunstobject Vuurtoren met sinaasappels.  
Ontwerp H.van den Ban 1993
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de tulp van walbeeck

Buurthuis De Tulp, Postjeskade 200, werd in 1957 gebouwd door archtiect  
K.L. Sijmons voor het Remonstrantse Broederschap. De kerk heette Arminiuskerk.  
In de jaen 80 werd het in gebruik genomen als buurthuis met de naam De Tulp.  
 
Momenteel wordt het beheerd door de welzijnsstichting Akros. De stichting 
wil het gebouw afstoten. De werkgroep LaatdeTulpBloeien, die bestaat uit 
buurtbewoners en ondernemers, zoekt samen naar een goeie bestemming. 
Je kunt de ontwikkelingen volgen via facebook, of contact opnemen  
met laatdetulpbloeien@gmail.com. Akros staat er open voor het pand  
voor een kostendekkende prijs te verpachten aan een buurtgerichte partij.  
De Tulp bezit een professionele keuken en horecavergunning. Het stadsdeel 
is co-operatief en wil meedenken over een ruim buitenterras aan het water. 
Buurtbewoners willen er een mogelijkheid voor de aanleg en verhuur van 
fluisterbootjes creëren. Naast het gebouw is een kindertuin aangelegd door 
buurtbewoners met een belangrijke bijdrage van kinderen uit de buurt.

De Van Walbeeck is een 
goed voorbeeld van de 
wijze van bouwen in  
de jaren 1920-1930. Er 
werden na de industriële 
revolutie diverse woning- 
bouwverenigingen opge- 
richt. De eerste in 1907 
door Amsterdamse 
paardentrambestuurders, 
die hun club Rochdale 
noemden. Er kwamen er 
meer, veelal opgericht 
door bepaalde groepen 
arbeiders, bijna altijd van 
linkse huize. En dat  
lokte weer een reactie uit 
van de christen-burchten 
in de samen-leving.  
De gereformeerde 
werkliedenvereniging 
Patimonium richtte een 
gelijknamige woning-

bouwvereniging op. De pastoors stimuleerden de oprichting van  
Dr. Schaepman, genoemd naar de belangrijkste voorman van de toen  
nog geknechte, katholieke bevolkingsgroep. Amsterdam telde al gauw  
tientallen wbv’s. 
Met zijn allen vonden ze tussen 1910 en 1925 het arbeiderspaleis uit: 
blokken woningen met niet te grote appartementen, 40-50 m2, maar met 
toilet, stromend water en geen alkoof of bedstee meer, de onhygiënische, 
afgesloten en piepkleine slaapkamer.
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antillenstraat curaçaostraat

Oorspronkelijk was er in deze woonwijk op iedere straathoek een  
buurtwinkel gepland. Helaas hebben die de tand des tijds niet kunnen  
overleven. We zien nu dat zich op de straathoeken vooral veel kleine  
kantoren hebben gevestigd. Op de hoek van de Antillenstraat bevindt  
zich weer een gezellige avondverkoop buurtsuper. 

Het middengebied van de Antillenstraat, dat meer op een pleintje lijkt, is 
heel langdurig onderwerp van maatschappelijke discussie geweest.  
Er zou veel overlast zijn en onlangs is de speelruimte weer herzien. In het 
midden liggen een aantal rotsblokken. Wie weet wat daar de betekenis 
van is, mag het zeggen!

In de jaren vijftig bevond zich tegenover nr 14 in de Curaçaostraat, naast 
de tabak en cadeaushop een geweldige banketbakkerij. Er werd zomers 
handgemaakt vers ijs verkocht. Daarvoor moest je aanbellen bij een 
luikje aan de zijkant van de winkel en op straat wachten. Het was zomers 
meestal een drukte van belang. Eigenlijk iedere dag was het daar wel een 
buurtfeest. Op de hoek bevond zich De Gruyter. Kinderen kregen bij  
het boodschappen halen een ‘snoepje van de week’, met altijd een leuke 
verrassing erbij, een kleurplaat of zoiets.  
In deze straat zien we, net zoals in de hele buurt veel verschillende 
boomsoorten en brede stoepen, waar kinderen ruimschoots gelegenheid 
hadden om te spelen.

13
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Plantaan Witte Abeel
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surinameplein eetbaar groen

Aan dit kunstwerk worden diverse namen gegeven: levensboom, monu-
ment van besef, slavernijmonument (Bon Fu Gron Prakseri).  
 
Het bestaat uit een 3.70 meter hoog bronzen beeld van de Surinaamse 
kunstenaar Henry Reinfurm. Het beeld stelt een boom voor waarin 
beeltenissen van verschillende bevolkingsgroepen zijn verwerkt,  
zoals Javanen, Chinezen, Inheemsen, Afro-Surinamers, Hindoestanen  
en Europeanen. Het symboliseert de gezamenlijke geschiedenis van  
Suriname, de Antillen en Nederland.
 
Materiaal: Brons, Jaar van plaatsing: 2002

Casa di Maggio is een traiteur en 
delicatessenwinkel met een sterk  
Siciliaans accent. De eigenaar  
Antonio di Maggio is niet alleen  
kok maar ook fotograaf, daarom 
wil hij zijn zaak inrichten als een 
fotogalerie. Zijn vrouw Daniela Tasca 
werkt als programmamaker/ 
projectleider onder de firmanaam 
Mediaterra. Antonio kookt als het 
volle maan is en als er verse groente  
mag worden geplukt uit de groen-
bakken op het plein, voor de 
vrienden van ‘het eetbaar groen in de 
stad’. Hij bereidt een pasta of  
een risotto met de groentes die in  
de buurt zijn gekweekt. Meer weten? 
www.casadimaggio.nl en  
www.mediaterra.nl

In het pand is een kleine tentoon- 
stelling te bewonderen van oude foto’s  
uit de Postjesbuurt. Samenstelling 
Historisch archief de Baarsjes.

De beschilderingen op de fietsen-
stallingen zijn gemaakt in samen-
werking met kinderen uit de buurt.
Onder begeleiding van Barbara Rink: 
kunstenaar en begeleiding work-
shops en Irma Vroegop: begeleiding 
workshops.
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surinameplein, een vraagteken hildo krop stadsbeeldhouwer

Het Surinameplein is een product van twee stedenbouwkundige plannen, 
het uitbreidingsplan van de gemeente Sloten uit 1916 van H.A. Rübenkamp  
en het Algemeen uitbreidingsplan (AUP) van Van Eesteren e.a. Het ontwerp  
voor het Surinameplein in het AUP dateert uit 1930.

Na de annexatie van Sloten door Amsterdam (1921) heeft Architect Rooden- 
burgh op basis van het plan van Sloten de bebouwing aan de Suriname- 
straat en de twee symmetrische pleinwanden ontworpen. Deze laatste vormen  
de basis voor de oostzijde van het plein en zijn typisch voor de Amsterdamse  
Schoolarchitectuur. De bebouwing aan de noordzijde van het plein werd in 
1934 gebouwd onder het AUP. Ten zuiden van het plein vormde de bebouwing  
uit de periode 1933-1938, in de Andreas van Schelfhoutstraat, toen Bosboom- 
straat geheten, de begrenzing van de ruimte. In dit zuidelijke deel stonden 
oude vervallen woningen en boerderijen in de Sloterpolder ten westen van 
de Schinkel tussen de nieuwbouw uit de jaren dertig. Dit gebied werd pas in 
1956 bebouwd naar ontwerp uit het AUP van Van Eesteren.

Helaas ontbreekt het aan een grootsteedse visie op deze principale entree 
van de stad Amsterdam. Bewoners willen graag een toonaangevend  
kunstwerk midden op het plantsoen. Maar wat dat moet worden is nog  
een vraagteken.

Hildebrand Lucien (Hildo) Krop (Steenwijk, 26 februari 1884 - Amsterdam, 
20 augustus 1970) was een Nederlandse beeldhouwer en sierkunstenaar.  
Hij kreeg grote bekendheid als stadsbeeldhouwer van Amsterdam.  
 
Krop is verantwoordelijk voor het beeldhouwwerk aan vele bruggen en  
panden in Amsterdam. Bekend is ook zijn Berlage-monument op het  
Victorieplein en de plaquette aan het monument op de Afsluitdijk.  
Hildo Krop heeft ook ontwerpen gemaakt voor meubilair, keramiek  
(ESKAF), glas (Leerdam) en smeedwerk. Ook ontwierp hij boekbanden voor 
de uitgeverijen Boekenvrienden Solidariteit, De Baanbreker en Mulder & Co 
en ontwierp hij zes omslagen voor het blad Wendingen. In 1959 werd hij 
gelauwerd met de Prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945.  
Hij is begraven op Zorgvlied. 

Informatie uit Wikipedia  
Zie verder: www.hildokrop.nl
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overtoomse sluis haring bij tol

Vanuit de polder werden de boten met een grote lier overgehaald naar de 
Overtoom. Langs de rand van de Schinkel bevonden zich een twintigtal 
herbergen. De route was belangrijk ook voor wandelaars en pelgrims om 
richting het Mirakel van de Heiligeweg te trekken (meer info op de site).
 
In 1808 werd de dam, die de Schinkel scheidde van de Kostverlorenvaart 
vervangen door een sluis. Voor het vervoer over land, tussen Amsterdam 
en Sloten, werd een houten ophaalbrug aangelegd. De laatste brug werd 
in 1948 voltooid en is met zijn beweegbare brugdek een zogenaamde 
basculebrug.

Leuk om dit leesbaar te maken voor toeristen: ‘This has been here since I can 
remember... (from 1983 onwards). A ‘keet’ small makeshift store, that sells 
fish, fishproducts and last but not least Haring, our national staple fish.  
You eat it raw with chopped onions.Before this herringstall Jan Hekman had 
a herring stall at this precise location.’
 
Kees Tol maakt de haring altijd voor de klant vers klaar. Op vlaggetjesdag 
natuurlijk met een glaasje Korenwijn jenever. Er wordt niets van tevoren klaar 
gelegd. Immers de haring oxideert vrij snel. Alle andere visproducten zijn 
ook autenthiek volgens de hollandse keuken bereid.

19

20
28 29



baarsjesweg, de amsterdamse school jonkdesign lespakket

Het project JonkDesign, vernoemd naar de chinese zeilboot afgeleid van  
de sampan [drie planken] met hoge aars en steven [doorlopende kielbalk] 
met doorlopende zeillatten [van bamboe, tot voorbij de mast] werd voor  
van alles gebruikt. De naam van het project roept associaties op met jong  
en junk. Het project is bedoeld voor brede scholen, niet alleen in het PO,  
maar ook in het VO.  
 
Praktisch richt het project zich op kinderen tussen 9 en 14 jaar. Brede scholen 
zijn veelal buurt- of liever gemeenschapsgericht. Duurzaam ondernemen 
wordt gekenmerkt door de drie PPP’s: Profit, People, Planet. Om het milieu 
te sparen, mensen in hun waarde te laten en ook nog winst te maken.
We willen de skills van de 21ste eeuw helpen ontwikkelen: creativiteit,  
innovatievermogen en ondernemingszin. Zo leren onze kinderen effectief  
te reageren op een snel veranderende wereld.

Alsof je het over kunst hebt! Dat hebben we ook. Kunst is scheppen,  
vernieuwen en zweten. Kunst werkt ontregelend of speelt minstens met 
regels. Het gekende onder een andere hoek bekijken, het vertrouwde een 
andere vorm of functie geven en het nieuwe omarmen.

Iedere leerkracht weet ook dat leren alleen maar lukt als leerlingen betrokken 
zijn. Iedere leerkracht weet ook dat er in iedere leerling een duurzame  
ondernemer schuilt: Iedere leerkracht weet -sinds Hiëronymus van Alphen- 
ook dat mijn leren spelen is. Alleen door doen, door oefenen, door spelen, 
willen de regels beklijven.

Kunst is niet betrekkelijk. Kunst betrekt. 

Lees meer op www.jonkdesign.nl / lesprogramma
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De Amsterdamse School is een door de architect Jan Gratama bedachte 
aanduiding voor een stroming in de architectuur uit de periode 1910-1940 
en kenmerkt zich door een expressionistische plastische bouwkunst met 
een grote variatie in ritme en volumes. De indruk die een gebouw moest 
opwekken, was vaak belangrijker dan het interieur. De Amsterdamse 
School bouwde vooral volkswoningbouw en openbare gebouwen.  
Haar voornaamse exponenten waren de architecten Michel de Klerk, 
Pieter Lodewijk Kramer en Johan Melchior van der Meij.

Zoals het gebruikelijk was in die tijd, 
is in Plan West grotendeels  
gerealiseerd volgens de Amsterdamse  
school. Het stadsontwerp van 
Gratama en Hulshoff bestaat uit 
grote bouwblokken die samen lange 
straatwanden vormen, van soms wel 
250 meter lang. De ingeschakelde 
architecten hebben allemaal  
geworsteld met het probleem van 
eentonige straatwanden, die echter 
wel een mooi perspectief geven.  
Ze wisten deze lange straatwanden  
te compenseren met ingenieuze 
hoekoplossingen en mooie gevels.

De straatnamen werden in het 
noordelijke deel vernoemd naar  
ontdekkingsreizigers, cartografen  
en zeehelden. In het zuidelijke  
deel werden de straten vernoemd  
naar geografische begrippen uit  
West-Indië.
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paramariboplein

Belangrijke bron van informatie over het Paramariboplein nummer 18 is 
het boekje ‘Geschiedenis van een buurtwinkel’ geschreven en uitgegeven 
in eigen beheer door Kees Schouten, ter gelegenheid van het jubileum  
1935 – 1985. Kees beschrijft hoe zijn vader in 1935 als een van de pioniers 
kwam settelen. Die was letterlijk een groenteboer met een paar jaar lagere 
school. De groente werd per bootje via de polder aangevoerd.
 
Een interessante anecdote betreft de bominslag in 1944. Hierbij sprongen 
alle ramen van het plein. Na veel overleg kwam een goed bewonersinitiatief  
tot stand en werd er gezamenlijk overgegaan tot de voorlopige reparatie. 
Wij gaan een heleboel buurtbewoners interviewen over hun ervaringen in 
de buurt. Als je zin hebt om mee te doen, of iets op te schrijven. Laat het 
ons weten!
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de 8 elementen

De kunstwerken in de plantsoenen werden 
vervaardigd door een bekende kunstenaar Leo 
Vroegindeweij. Het heet ‘Acht Elementen’ en is  
in 1999 opgeleverd. 

Plaats: Van Rensselaerstraat, Bonaireplein,  
Bonairestraat en Paramariboplein. De inspiratie 
van Vroegindeweij voor deze opdracht heeft  
hij ontleend aan de omgeving van Postjesbuurt-
Oost. De elementen van het water van de  
Kostverlorenvaart, het open karakter van de 
straten, de mooie gevels, raampartijen en  
uitsparingen in portieken heeft hij allen tot  
uiting gebracht in zijn ontwerp. De elementen  
zijn spiegelend als het water en open als de  
vormen van de architectuur. Hij liet zich  
inspireren door de traplichten in de gevels.
 
Vroegindeweij heeft verscheidene prijzen in de 
wacht gesleept en houdt exposities in vooral 
Amsterdam.

32 33



electriciteitshuisje paramariboplein raamgalerie bon-aire

In 2009 is er op het elektriciteitshuisje op het 
Paramaribo plein een muurschildering gezet 
door Ilse Versluijs. Marienna Triesschijn van  
St. DOCK had de Haagse kunstenares benaderd  
nadat zij haar klaprozen schildering op de 
zijmuur van Sloterkade 179 had gezien.  
Met een schildering wil de stichting het ge-
bouwtje een frissere en gezelliger uitstraling 
geven en de verloedering door straat-graffiti 
tegen te gaan. Ook op het elektriciteitshuisje 
is er een bloemenschildering gekomen.  
Van Surinaamse bloemen en planten dit keer 
in aansluiting met de naam van het plein.  
Op de voorkant van het gebouwtje is een 
centraal symetrisch ontwerp aangebracht dat 
een beetje ‘de hoek omgaat’ naar de zij- 
kanten. Voor de rest van de muren is gewerkt 
met losse bloemstukken als emblemata.  
De vrolijke warme kleuren geven het geheel 
een zonnige uitstraling. Ondanks het 
bloementhema is het een stoere schildering 
geworden die ook jongeren aanspreekt.  
www.ilseversluijs.nl

In de dokterspraktijk ontstaat 
langzamerhand een heuse kunst- 
collectie. Sinds 2005 kunnen 
kunstenaars van de galerie 
Arps&Co hier exposeren in de 
raamgalerie op voorwaarde dat 
ze een klein kunstwerk afstaan 
aan de verzamelende dokter. 
Tijdens de wandelroute worden 
ontwerpen voor JonkDesign 
geëxposeerd. 
 
Kamerscherm van overhemden door 
Wink Einthoven, lampen van  
afstandsbediening door Wink  
Einthoven, behang van muziekblad 
door Gino Calenda di Tavani.
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bonaire plein van renselaerstraat

Guido Hermans is de ontwerper die het Bonaireplein (1997) mocht opknappen.  
Dit heeft hij erover gezegd: ‘Elk pleintje in de buurt heeft zijn eigen vorm en 
functie. Daardoor heeft ieder plein een eigen sfeer. Bij het ontwerp van het 
Bonaireplein heb ik geprobeerd de eigen sfeer van het pleintje te bewaren 
en rekening te houden met de wensen van de omwonenden. Uit de enquete 
bleek dat zij wilden dat het eigen karakter werd behouden, de basketbalpaal, 
het groen en de rust op het plentje moesten blijven. De straattegels vond 
men wel wat saai. Daarom krijgt de bestrating nu meer kleur en patronen. 
De kleuren die ik heb gebruikt passen bij de bebouwing.’

Wat zijn bewonersinitiatieven
Ook bij het Buurtgericht Werken zien we dat de bewoners de ruimte die West  
biedt benutten. In alle buurten zijn er samen met bewoners, ondernemers 
en organisaties ‘agenda’s van de buurt’ opgesteld en beslissen bewoners  
en organisaties over de inzet van het buurtbudget. Buurtcoördinatoren, 
wijkbeheerders, veiligheidscoördinatoren en winkelstraatmanagers zijn 
dagelijks op straat in ‘hun buurt’. Samen met bewoners en ondernemers  
werken ze aan zaken die er in de buurten toe doen. Als je mee wilt doen en 
denken dan kun je je opgeven bij de buurtcoordinator die je de agenda van 
jouw wijk zal toesturen: a.schothans@west.amsterdam.nl

Heel lang heeft de Van  
Renselaerstraat te lijden 
gehad van het jongeren- 
centrum Highschool,  
waardoor vaak een zekere 
mate van verwaarlozing  
optrad. Het pleintje is op 
zichzelf iets somberder,  
doordat er grote zeer 
schaduwrijke platanen 
staan. Hieronder is een 
postzegelperkje gepland.  
De Highschool is nu  
dicht. Het gebouw wordt 
eerstdaags opgeknapt.  
In het pand bevinden  
zich een kinderdag- 
verblijf en op de  
bovenste verdiepingen  
een groot aantal  
kunstenaarsateliers.
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kringloopbedrijf het juttersdok stuyvesantstraat

Hier is van 2 tot 30 juni een expositie te zien van materialen die door bewoners  
en kunstenaars zijn gemaakt van oud materiaal en kunnen dienen in een 
nieuwe toepassing. 
 
De oorsprong van Upcycling
Het is een term die in 1999 werd geïntroduceerd door Gunter Pauli en Johannes  
F. Hartkemeyer in hun gelijknamige boek UpCycling. Bij upcycling krijgt de 
gerecyclede grondstof een hogere zuiverheid dan die van de oorspronkelijke 
grondstof. Wanneer een afvalproduct opnieuw tot grondstof wordt verwerkt, 
zodat er opnieuw een product uit gevormd kan worden, wordt dit recycling 
genoemd. Upcycling is het tegenovergestelde van downcycling.

Van ‘upcyclen’ is doorgaans geen sprake. Het is vaak technisch wel mogelijk, 
maar economisch niet rendabel. Zolang wetgeving en noodzaak op dit punt 
ontbreekt, zal het slechts mondjesmaat worden uitgevoerd.
Op deze site gebruiken we de term meer symbolisch om te laten zien dat er  
inhoudelijk wel sprake is van up cycling, omdat het design van het gekozen 
artikel een meerwaarde krijgt op twee manieren.
•	Het object is kapot en wordt weer heel gemaakt.
•	Er wordt op een andere manier naar het voorwerp gekeken en er iets anders  
 mee gedaan dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hiervoor worden oude  
 ambachten en technieken  
 samengevoegd met  
 eigentijdse opvattingen  
 over industriële vormgeving.
 
Bron: wikipedia

Dit gedeelte van de stad is gebouwd tussen 1931 en 1934. Zoals overal in de 
buurt verwijst de naam naar onze zeehelden. Over de oorsprong van de naam 
‘postjes’ bestaat wat onduidelijkheid. Deze term kan verwijzen naar de vele 
bruggen die dit voormalige poldergebied vroeger rijk was, maar de buurt kan 
ook vernoemd zijn naar een postje (een zoetwatervisje). Zoals het gebruikelijk 
was in die tijd, is Plan West grotendeels gerealiseerd volgens de ideeën van  
de Amsterdamse school. Het stadsontwerp van Gratama en Hulshoff bestaat 
uit grote bouwblokken die samen lange straatwanden vormen, van soms wel 
250 meter lang. De ingeschakelde architecten hebben allemaal geworsteld met 
het probleem van eentonige straatwanden, die echter wel een mooi perspectief 
geven. Ze wisten deze lange straatwanden te compenseren met ingenieuze 
hoekoplossingen en mooie gevels. 

Er is weer een bewonersinitiatief ontstaan voor het beschilderen van verwaar-
loosde graffiti deuren en het aanleggen van vrolijke boomkransen. Mary Duran 
heeft van het portret van Peter Stuyvesant een pracht mozaiek gemaakt.
 
Lees meer: www.iederanders.nl27
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brug postjeswetering

De 4e ambachtschool werd in 1923 gebouwd door architect A.J.Westerman.  
Het is een markant gebouw op een bijzondere plek. Het gebouw heeft vijf 
zijden en heeft een vliegervorm met een aígeronde achterpunt. De voorgevel is  
enigszins gebogen en rijk versierd. De hoofdingang bestaat uit brede dubbele 
deuren, voorzien van siersmeedwerk. De deuren worden geflankeerd door 
twee beeldhouwwerken in tufsteen (gesteente van vulkanisch materiaal) van 
beeldhouwer Hildo Krop: een mannen- en een vrouwenfiguur. De vrouw staat 
symbool voor de natuur, de man voor de industrialisatie. De figuren dragen 
beiden een gedeelte van de tekst ‘Zonder moeite niets’, het devies van de  
socialist P. L.Tak. Pinguins en een ijsbeer symboliseren de verre zeereizen van  
de admiralen naar wie de straten in de buurt zijn genoemd. De voorgevel  
loopt in sierlijke plooien over naar de meer sobere zijgevels. De vensterrijen  
en de indelingen van de vensters geven de zij- en achtergevels sterke  
horizontale lijnen.  

ln totaal telt de school 26 beelden en reliëfs van Krop. De meeste hebben  
betrekking op de vakken die in de school werden gegeven.

de vierde ambachtsschool
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De toegang tot de Postjesbuurt wordt in de architectuur duidelijk uitgebeeld 
als een sterk kasteel. Op de plek waar nu het stadsdeelkntoor de Admiraal 
staat, bevond zich vroeger de kolenoverslag.

Het kunstwerk ‘Europa’ werd ontwopen door H. Kuyper en opgeleverd in 
1996. Oorspronkelijk bedoeld voor het Columbusplein, onlangs verplaatst 
naar de Postjesweg. Het drie meter hoge beeld kwam beter tot zijn recht in het 
intieme plantsoen dan nu in een open ruimte, een meter onder de rooilijn van 
de straat. Het bronzen beeld is in verschillende kleuren uitgevoerd. Een man 
daalt ondersteboven neer op een groene zuil, symbool voor water, waarin de 
man lijkt weg te zinken. Deze zinkende beweging wordt nog eens versterkt 
door de draaikolken aan de armen en benen van de man.  
Bron: Kunst&Architectuurwandeling stadsdeel De Baarsjes
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bomen in de postjesbuurt

30

De stedebouwkundigen die de Postjesbuurt hebben gebouwd waren van  
mening dat de bewoners met zoveel mogelijk bomen kennis moesten maken. 
Er zijn totaal 14 verschillende boomsoorten in de wijk. Waarvan hier 12 zijn 
afgebeeld. Wie weet waar deze bomen staan?

Beuk

Haagbeuk Gewone Es Ginkgo Valse Christusdoorn

Plataan

Els

Witte Abeel

Populier

Iep

Veldiep

Kastanje
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hoe kunstig is jouw buurt?

Fotowedstrijd van 9 tot 14 jaar.
De buurt waarin jij woont, is de buurt waarin jij leeft. Die buurt is niet 
gegroeid, die buurt is gemaakt. De lantaarnpalen, de straten, de huizen en 
zelfs de bomen zijn door mensen geplanned of geplant. 
Niet gisteren, maar door de jaren heen. Mensen zijn altijd bezig om hun 
omgeving zo aan te passen, dat ze er lekker in kunnen leven. Soms om  
de buurt mooier te maken. Dat laatste is meestal het werk van oude  
ambachtslieden en kunstenaars. Je kunt langs de punten van de  
wandelroute op het kaartje naar ‘kunstige objecten’ zoeken. Dat kan  
van alles zijn. Een opvallende gevel die niet in het rijtje past.  
Een beeldhouwwerk op de brug. Een vervallen electriciteitshuisje.  
Jij gaat foto’s maken van een ‘kunstig object’ dat jou opvalt, dat je mooi, 
raar, passend of ronduit lelijk vindt. 
 
Je kunt op de website meer informatie vinden over de wandelroute in de 
Postjesbuurt. Nu probeer je de foto zo te nemen dat de bedoeling en de 
geschiedenis van het object voor de kijker meteen duidelijk is. 
 
Stuur dit naar ons op: info@jonkdesign.nl. Van jouw foto’s en de uitleg 
die je erbij geeft – waarom je die foto zo gemaakt hebt - en die van de  
andere deelnemers, maken wij een tentoonstelling. Voor jou, voor de 
buurt en voor iedereen die vindt dat kunst het leven in de buurt een stuk 
aangenamer maakt. Wij hebben twee prijzen beschikbaar: voro de  
catergorie van 9 tot 11 en van 12 tot 14. Eind datum 30 juni 2012.  
 
Zie verder www.jonkdesign.nl/wandelroute.
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wat is upcyclen?

Upcyclen is een vorm van reclyclen, oude spullen 
gebruiken. Maar het is toch anders. Het gaat om 
spullen die structureel overvloedig aanwezig zijn 
en die je op een kunstzinnige manier voor iets 
kunt toepassen. Daarom heet het resultaat ook 
toegepaste kunst, of design. Net zoals de archi-
tecten en ontwerpers in de jaren 1920-1930 wilden 
bereiken dat alles wat je in je huis ziet en gebruikt, 
echt tot een mooie vorm is verheven, die bij elkaar 
past, willen we dat ook bereiken met upcyclen. 

Je kunt dit doen bijvoorbeeld met metalen kleer-
hangertjes, met broekriemen, met overtollige  
zonnebrillen, met afgedankte afstandsbedieningen,  
met onvolledige muziekbladen, met scartkabels  
die niet meer van toepassing zijn. Het is de 
bedoeling dat wat je ervan maakt wel herhaalbaar 
is, zodat het in productie kan worden genomen. 
Als het een eenmalig bijzonder ontwerp is, waarin 
je je gevoelens tot uitdrukking brengt, dan is het 
misschien wel kunst. 

In de Postjesbuurt gebruiken we de spullen die de 
kringloopwinkel Het Juttersdok weg moet gooien, 
omdat niemand ze meer wil. Onder het label  
JonkDesign gaan we dit upcyclen en maken er 
nieuwe toepasingen van.

Met dank aan Sylvia van Leeuwen, docent  
De Rientjes, les in upcycling. En veel dank aan 
Jolán van der Wiel die ons het label Black Pudding 
als voorbeeld heeft gegeven.
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met dank aan

Deze wandelroute is tot stand gekomen dankzij:
Robbert van de Weetering: conceptueel begeleider lesbrieven en fotografie,  
architect Mary Buccolo: herontwerp wandelroute en fotografie, Neviin Gunay en 
Hatiu Sari -Stagiaires stedebouw en fotografie. Ireen de Kluijs: sparring partner, 
Trix Berkhof: adviseur, Adviesgroep DenkTank JonkDesign: Janny Nijhof, Michiel 
van der Kaaij, Robbert van de Weetering, Ireen van der Kluijs, Helena Stork, Ellibert 
Barth, Alien Dekwaadsteniet, Kringloopbedrijf Juttersdok, workshop en expositie 
JonkDesign, Jolán van der Wiel – designer en voorbeeld initiatiefnemer Black  
Pudding, Ontwerp voor JonkDesign: Wink Einthoven (en organisatie), Gino  
Calenda di Tavani, Lisette Huizenga, Emiel van der Beek, Ellen van Toor, Marry  
Linke, Irene Bruns, Jorien Roling: www.Hippe-brillen.nl, Caroline Vonk:  
persoonlijke aantekeningen OBS Corantijn, fotografie in kader GRID2012: Victor 
Schalkwijk, Fred Rohde, Nicola Bartolone, Franco Fontana, Fernando Nocco, 
Historisch archief de Baarsjes, Ype Nota, expo bij Casa di Maggio, Els Enschedé, 
Bloemenzaak Jaap de Jong: Bert Evers, Marian Karsten. Philip de Vries, Mary 
Doran: Mozaiek portret Peter Stuyvesant, Monique Berendsen: eerste routeloopster, 
Ilse Versluijs: Toelichting op kunstwerk electriciteitshuisje, Kees Tol en echtgenote,  
bewoners Paramariboplein en straat: Verhalen uit het verleden (vanaf 1945),  
Jacqueline de Vries, kantoorgenote, Ton Smits: Adviezen architectuur Amsterdamse  
School ,Bewonersinitiatief Surinameplein: Publiciteit voor de wandelroute,  
Weekendschool: Extra les in de Sieraad, Galerie Arps&Co: Inrichting etalages,  
Het begin van een duurzame straat... De grot van Amsterdam,Catherina en  
Carl en Herman Giskes, Haringstal Kees Tol: expositie historische foto’s, 
Nico Kuyvenhoven – Combiwell: Organisatie adviezen, bewonersintiatieven 
van:Groengroep: Margreet Bloemers Nuria Ivorra en Ingrid Vermeulen, groen 
denken: Ulrike Siems, Agnes ten Den, Grietje Rotschaeffer, Joyce Zalm-Edwards, 
Francisca Kunst, Wytze Ocxk, Helma Brouwer, Rob Matthijsen, Jan Oosterhuis, 
Marie Louise Boel (ook kunst), Margreth Hoek, Zerline Nooij, Ellen Lutz,  
Jan Oosterhuis, Louise Meulstee,Tineke de Haan, Ireen de Kluijs, Pieter, Ans,  
Ans, Lea, Lydia Schopman, Sylvia van Leeuwen: de Rientjes, les in upcycling,  
Dokterspraktijk Bon-Aire:Raamgalerie Bon-Aire, Anita Schothans: van  
gemeentewege coordinator Postjesbuurt, Ella Arps:Idee JonkDesign, wandelroute, 
boekje en realisatie en coordinatie website, Niels Arps kritisch meedenken,  
Jonkdesign www.deeweedee: website CMS op maat, www.hoopwerk.nl: ontwerp 
huisstijl en keuze lettertype.


