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De Bron / Sint Gregorius

Croissanterie Balance

Van Beuningenstraat l Schaepmanstraat l
						

NAAM SAID BENSELLAM
(Tétouan, 1971)
IS medeoprichter van Stichting
Karam (Marokkaans voor gift),
Connect Initiatieven, Netwerk
Amsterdamse Helden en zet zich in
als buurt- en jongerenwerker
WAS Amsterdammer van het
jaar 2006 (succesvolle aanpak
hangjongeren in Bos en Lommer).
LAATSTE BAAN beveiliger bij
Mango (kleding) in Magna Plaza en
Kalvertoren
GEVORMD door kickboksen bij
v.d. Vathorst
TWEE BIOGRAFIEËN zijn over
hem geschreven: Straatkrediet,
Frank van Gemert (2015) en Kleine
jongen, Hassan Bahara (2010)

De Van Beuningenstraat
in maart 1979. Zes jaar
oud kwam Said hier bijna
twee jaar eerder – vers uit
Marokko – te wonen, zo
ongeveer links (net niet
zichtbaar) van de auto.

Hij blijft maar zwaaien vanaf zijn
scooter. Naar de dame van de
bloemenstal, de bouwvakkers,
een kale man die uit een
sportzaak stapt, een wat jongere
scooterrijder aan de andere kant
van het kruispunt. Buurtwerker
en weldoener Said Bensellam
kent iedereen in West. Achterop
de scooter reizen we door zijn
Amsterdamse jeugd.
Said Bensellam groeide op bovenop een berg. Of
beter gezegd in het wat hoger gelegen dorp Jbel
Dersa, vlakbij de provinciehoofdstad Tétouan in het
noorden van Marokko. “Je moest een half uur naar
beneden lopen om bij de weg te komen waar de
auto’s reden”, herinnert hij zich nog. Het contrast
met het Amsterdamse stadsleven had niet groter
kunnen zijn. Said was zes jaar toen hij in 1977
samen met zijn moeder en twee broers deze kleine,
overzichtelijke en traditionele wereld verruilde voor
een driekamerwoning in de Van Beuningenstraat
in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Zijn vader
werkte al sinds 1963 in Nederland als gastarbeider.
We staan voor Bensellams oude huis op nummer
166. “Álles was wennen. We hadden in Amsterdam
televisie, tapijt en een kachel en woonden op een-

				

hoog tegenover krakers. Ik zie ze nog uit het raam
hangen en gitaar spelen. Ze hadden hanenkammen
en kapotte broeken. Ik had nog nooit zoiets gezien.
Hier voor onze deur stonden hun bakfietsen. Daar
mochten we op spelen. Mensen waren toegankelijker dan nu.” Anno 2015 zitten er geen punkers
maar jonge moeders op de bakfietsen en is de
buurt een stuk netter geworden, maar dat kan hem
niet deren. “Dit is thuis.” Al betreurt hij het dat de
huizenprijzen zo zijn gestegen.
We lopen door de Van Beuningenstraat naar
basisschool De Bron, die in zijn kinderjaren Sint
Gregorius heette. Er heerste niet de orde en tucht
die hij van de Marokkaanse school gewend was.
“Ik verstond nauwelijks wat leraren zeiden, maar
ik mocht knutselen, tekenen en met speelgoed
spelen. Ik voelde me hier thuis.”

Marokkaanse worst
Elke dag rijdt de buurtwerker vanaf zijn werkplek,
Stichting Connect Initiatieven in Bos en Lommer, over
de Haarlemmerweg naar zijn oude Staatsliedenbuurt
om zijn dochter naar school te brengen. Dat combineert hij met een broodje ei met Marokkaanse worst
en een goede bak koffie in de Schaepmanstraat.
“Hier kom ik even tot rust.” Hij loopt de bakkerij
binnen, slaat iedereen hartelijk op de schouders
en gaat moeiteloos over van Marokkaans naar plat
Amsterdams. Said Bensellam wordt onthaald als een
familielid. Hoe de bakker heet, hebben de stamgasten zich allemaal nog nooit afgevraagd. Een wat
oudere ‘tante’ kruipt achter haar krant vandaan en
gaat even buiten kijken: Croissanterie Balance.

Schildering in sportschool v.d. Vathorst,
waar Bensellam kind aan huis was en is.

Dominicus Savio College

l Jan Evertsenstraat l
Ernest Staesplein l

Sinjeur Semeynsstraat

v.d. Vathorst Gym

We stappen op Saids zwarte scooter – hij is niet
zo van het wandelen en de afstanden zijn groot in
West – en rijden naar zijn middelbare school in de
Kolenkitbuurt. Snoep, chips en tekenfilms drukten
steeds meer een stempel op zijn jonge jaren, is te
lezen in de net uitgekomen biografie Straatkrediet
van Frank van Gemert. De jonge Said werd dikker,
kreeg flaporen en werd gepest. De Marokkaanse
weldoener praat er niet graag meer over. Het
verhaal van de antiheld die een stadsheld wordt,
heeft hij al vaak verteld.
Dat pesten werd er niet minder op toen hij in 1983
naar het Dominicus Savio College ging aan de Jan
Evertsenstraat 473. Een LTS met meer dan duizend
leerlingen. Hij kreeg concentratieproblemen en
begon te spijbelen.

Leeuwen en hyena’s

Zweetlucht

Niet ver van de sportschool is de lege plek waar
vroeger buurthuis Horizon stond. Vlakbij de snelweg
aan de Sinjeur Semeynsstraat, waar zijn ouders
nog steeds wonen. “Ik was een jaar of twaalf toen
we hier naar een grotere woning verhuisden. Er
woonden nog maar vier buitenlandse gezinnen in
deze straat.” Dat de verpauperde buurt wordt gerenoveerd, stemt hem niet meteen optimistisch. “Dat
is mooi voor de tweeverdieners, maar waar moeten
de families met vijf kinderen en een uitkering heen?
Je verandert de muren en de huren, maar niet de
levens van mensen. Zie daar aan de overkant: dat is
de Nederlandse kant. Allemaal koop.”
Eind 2004 verruilde hij zijn baan van portier op de
Wallen voor de vrijwillige rol van buurthuisbeheerder.
“Van Gogh was vermoord. Er was onrust en paniek in
de stad. Ik wilde wat doen. Iedereen is te bereiken.”
Dat vindt de selfmade jongerenwerker en buurtwerker nog steeds. “Richt je niet op de rotzakken en
pestkoppen, investeer in de jongeren die wél willen
en nog te bereiken zijn. Geef hun kansen. Ze moeten
niet denken: ik wil net zo zijn als hij, maar ik wil beter
zijn dan hij. Het is veel stoerder om geen gangster te
worden. Veel kinderen zijn meelopers, net als ik was.
Op straat worden ze klaargestoomd om de criminaliteit in te gaan. Dat moeten we vóór zijn.” ●

“Met de Kolenkitkerk heb
je geen TomTom nodig.
Het is hét orïentatiepunt
van de buurt. Als je op
de A10 rijdt, zie je de
toren al uitsteken.” De
Opstandingskerk aan
het Bos en Lommerplein,
ontworpen door de
Nederlandse architect
Marius Duintjer en
gebouwd in 1956,
heeft een klokkentoren
van 48 meter hoog. In de
volksmond wordt de kerk
‘de Kolenkit’ genoemd. De
Nederlands-hervormde
kerk was behalve voor het
geloof ook bedoeld als
een ontmoetingsplek van
alle bewoners in de nieuwe
wijk. Onder de kerkzaal
was in het souterrain
een wijkcentrum. Die
buurtfunctie is inmiddels
overgenomen door de
moskee op het Ernest
Staesplein. In de Kolenkit
zitten nu Stichting
Hulp in Nood en de
Pinkstergemeente.
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We rijden naar het Ernest Staesplein in het hart
van de Kolenkitbuurt, waar de sportschool van
de bekroonde kickbokser Rik van de Vathorst ligt.
“Gym vond ik waardeloos, maar kickboksen was

Muren en huren

DE KOLENKIT
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Aan de achterkant van het schoolgebouw staan we
stil voor het oude lokaal autotechniek. Nu zit er een
fysiotherapeut. Bensellam leest snel een bericht op
zijn BlackBerry en steekt een sigaret op. “Het was
hier een jungle met alleen maar jongens. De sfeer
was hard. School was niet leuk meer. Ik werd gepest
en soms pestte ik ook. Je werd meegezogen. Ieder
voor zich. Beter een ander dan ik. In het tweede jaar
ging ik spijbelen en kwam ik op straat terecht. Een
beetje roken, rondhangen, rottigheid uithalen en als
de school uit was, ging je weer naar huis.”
Zijn ouders wisten van niks. Said ging steeds meer
zijn eigen weg en werd steeds minder vatbaar voor
tegengeluiden.
Zo gaat dat volgens hem nog steeds. Met dit
verschil dat de straatcultuur meedogenlozer is
geworden. Hij laat op zijn telefoon een YouTubefilmpje zien van een meisje dat gepest wordt en
onder een berg schreeuwende kinderen ligt. “Wij
waren net als leeuwen en bakenden ons territorium af. Als je een vechtpartij won, was het duidelijk
wie de sterkste was. Dat werd gerespecteerd en er
was even rust. Nu is er geen controle meer. Het zijn
hyena’s geworden.”

hot.” Binnen ruikt het naar zweet en gymzaal. Je
hoort de harde klappen die de kickboksers aan de
stootkussens uitdelen. Ook hier wordt Bensellam
als familie onthaald. Tussen zijn vijftiende en vijfentwintigste was hij kind aan huis bij trainer Rik (coach
en gabber) en zijn ouders ome Jan en tante Hennie.
De Hollandse openheid en directheid werkten bevrijdend en vormden hem. Nu loopt hij soms de kantjes
ervan af met trainen, geeft hij toe. Het leven is te
druk. De telefoon rinkelt te vaak. “Insha’Allah. Als
God het wil, kom ik”, grijnst de gemeenschapsman.
In de jaren tachtig kwam hij er elke dag. In ruil voor
de training hielp hij met schoonmaken of andere
klusjes. “Gezellig vond ik het hier. Ik werd één met
de mensen, voelde me verbonden. Op school kreeg
ik nooit die 100% aandacht. Thuis ook niet. Hier
werd ik gestimuleerd en gewaardeerd.” Van de
weeromstuit werd Said sterker, gespierder en kreeg
hij meer zelfvertrouwen. “Ik leerde te vechten. Als je
iets wil bereiken, kan dat. Dat geloof ik nog steeds.”

