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Nieuwe boeken

Ode aan onopvallende
buurt  rond kolenkit
Vlak voordat gebouwen en 
buurten gesloopt of gereno-
veerd worden, rijpt vaak het 
inzicht: we moeten dit vast-
leggen, nu het nog kan. Nu 
Amsterdam-West grootschalig 
op de schop gaat, gebeurt dat 
gelukkig ook, onder andere 
met dit boek over de Kolen-
kitbuurt. Eerder verschenen 
in deze serie al delen over de 
wijken Meer en Vaart, Busken-
blaser en Wolbrantskerkweg, 
alle gebouwd in de jaren vijf-
tig en zestig.
De Kolenkitbuurt in Stadsdeel 
Bos en Lommer zit ingeklemd 
tussen de Ringspoordijk en de 
A10. Maar liefst de helft van 
het aantal woningen wordt 
de komende jaren gesloopt. 
Zijn naam ontleent de buurt 
aan de nog steeds bestaande 
Nederlands Hervormde Op-
standingskerk, die de vroe-
gere bewoners vonden lijken 
op een kolenkit. De meeste 
huidige bewoners vinden die 
naam onbegrijpelijk, omdat 
de kolenkit intussen allang is 
afgeschaft. Maar in de jaren 
vijftig en zestig hadden de 
woningen kolenkachels, en 
met de kolenkit ging je in het 
kolenhok nieuwe kolen voor 
de kachel halen.
De eerste plannen voor de 
bouw dateren uit 1935. Plan 
Bos en Lommer uit dat jaar 
was het eerste uitwerkings-
plan van het beroemde Alge-
meen Uitbreidingsplan 1935 
van Cornelis van Eesteren. 
Door ruzies en Tweede We-
reldoorlog kwam de bouw stil 
te liggen. Vanaf 1950 werd 
de wijk in rap tempo uit de 
grond gestampt, bedoeld voor 

kinderrijke arbeidersgezinnen 
van Nederlandse en Neder-
lands-indische afkomst. Na 
de Tweede Wereldoorlog was 
de woningnood gigantisch en 
de bouwkosten waren ruim 
verdrievoudigd. Zo’n 90% van 
de woningbouw werd door 
woningbouwverenigingen en 
de gemeente gebouwd. De 
gemeentelijke Woningdienst 
schreef tot in detail voor aan 
welke eisen de 2.150 sociale 
huurwoningen in de Kolen-
kitbuurt moesten voldoen om 
voor subsidie in aanmerking 
te komen. Zelfs de indeling 
van de vertrekken was vastge-
legd in standaardplattegron-
den. Alles stond in het teken 
van snel en goedkoop, om zo 
de huren laag te houden. Op 
het eerste gezicht lijken alle 
woningen dan ook identiek, 
maar wie goed kijkt ziet toch 
subtiele verschillen. Zo waren 
kleine variaties in de toegan-
gen en portieken toegestaan, 
zodat de kinderen tenminste 
hun eigen straat en voordeur 
konden terugvinden. Bos en 
Lommer werd een proeftuin 
voor het Nieuwe Bouwen. Veel 
zon in de woning was belang-
rijk en er waren praktische 
nieuwigheden voor de huis-
vrouw, zoals een werkbalkon 
bij de keuken, een doorgeef-
luikje van de keuken naar 
de kamer, een berging op de 
begane grond en een handige 
Bruynzeelkeuken.
De schitterend afgedrukte 
zwartwitfoto’s uit de jaren 
vijftig en zestig stralen uit 
hoe fris en ‘keurig’ deze 
nieuwe buurt was, een witte 
buurt vol jong leven. De kleu-
renfoto’s over de huidige wijk 
hebben een heel andere uit-
straling. Na 1975 veranderde 
de bevolkingssamenstelling in 
snel tempo en nu is  85% van 
de bewoners van allochtone 
afkomst. De foto’s en tekst la-
ten een doorleefde wijk zien, 
hier en daar verloederd en nog 
altijd kinderrijk. En ze bieden 
een interessant beeld van de 
huidige bewoners en hoe zij 
hun wijk beleven. Een ode aan 

een onopvallende, maar voor 
velen dierbare wijk.
Mariek Hilhorst

Ineke Teijmant (tekst) en Bart 

Sorgedrager (fotografie). De 
kolenkitbuurt 1951-
2008. Uitgeverij Bas Lubberhui-

zen. ISBN 978 90 5937 1736. 138 

blz., € 22,50.

Nola maakte van leven
antikoloniaal statement
Over de Nederlandse koloniale 
praktijken in indonesië en 
Suriname is veel geschreven. 
Minder belicht is de doorwer-
king van het kolonialisme in 
de Nederlandse samenleving. 
Amsterdam was de koloniale 
hoofdstad bij uitstek, niet al-
leen in de periode van de VOC, 
maar ook rond 1900. Opnieuw 
was de stad toen stapelmarkt 
voor koloniale producten. Tal 
van indische handelskanto-
ren waren er gevestigd, hele 
economische sectoren zoals 
de haven, de rederijen en de 
scheepsbouw dreven op de 
Oost- en West-indische ban-
den. Dat zou doorgaan tot de 
Tweede Wereldoorlog.
in de biografie Nola is te lezen 
hoe die koloniale positie van 
Amsterdam haar repercussies 
kon hebben op een individueel 
levensverhaal. De vader van 
Nola Hatterman (1899-1984) 
werkte als boekhouder bij 
het indische handelshuis 
Mirandolle, Voûte en Co. aan 
de Herengracht. Het gezin 
verkeerde in goeden doen en 
betrok een groot, statig huis 
aan de Middenweg. Nola deed 
alles wat in haar milieu niet 

voor de hand lag: ze ging 
voortijdig van het gymnasium 
af om naar de toneelschool te 
gaan, in die tijd nog een ge-
waagde keuze. Toen haar to-
neel- en filmcarrière niet naar 
wens verliep, koos ze voor de 
beeldende kunst. Ze ging zich 
toeleggen op het afbeelden 
van zwarte mensen, omdat ze 
zich solidair voelde met hun 
lot én omdat ze dit artistiek 
een interessante weg vond.
Dat laatste vonden meer voor-
oorlogse kunstenaars, zoals 
op de tentoonstelling Black is 
beautiful in de Nieuwe Kerk 
te zien was. Zwarte schilders-
modellen waren toen zeer 
geliefd. in het vooroorlogse 
Amsterdam waren de eerste 
Surinamers opgedoken, die op 
deze manier en als jazzmu-
sicus hun brood trachtten te 
verdienen. Na de oorlog ver-
keerde Nola in het milieu van 
nationalistische Surinamers 
in Amsterdam, rond de ver-
eniging Wi Egi Sani. Ze emi-
greerde in 1953 naar Suriname 
om daar te schilderen en les te 
geven. Ze voelde zich van bin-
nen een neger, zei ze vaak. Nu 
was ze echt op haar plek.
De door journaliste Ellen de 
Vries geschreven biografie 
leest vlot weg en is rijk aan 
kleurrijke feiten en anekdo-
tes. Het beeld ontstaat van 
een eigenzinnige en soms 
wispelturige vrouw, die één 
ding consequent heeft vol-
gehouden: ze maakte van 
haar leven een antikoloniaal 
statement. 
Hansje Galesloot

Ellen de Vries, Nola. Portret 
van een eigenzinnig 
kuntenares. klapwijk 

en keijsers Uitgevers, ISBN 

9789080677364, 244 blz. met 

foto’s, € 18,95.

Gouden Griffel voor
Amsterdams boek
De gouden griffel voor het 
beste kinderboek ging eind 
september voor het eerst in 
de geschiedenis naar een 
non-fictieboek: Kinderen van 


