| VASTE ROUTE | ROBERT VUIJSJE |
TEKST: KATJA KREUKELS | BEELD: HANS VAN DEN BOGAARD | STADSARCHIEF AMSTERDAM | MARJA VUIJSJE | HANNIE OSTENDORF VOYLES

Groen Buitenveldert
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Van Boshuizenstraat l Buitenveldertselaan l

													

WIE ROBERT VUIJSJE (Amsterdam,
12 oktober 1970)
Is SCHRIJVER EN JOURNALIST
Werkte van 1997-2007 voor de
NIEUWE REVUE
Kreeg voor zijn DEBUUTROMAN
Alleen maar nette mensen (2008) de
Gouden Uil en De Inktaap
Publiceerde in 2012 zijn tweede
roman BESTE VRIEND en in 2013 zijn
eerste kinderboek ALLEEN MAAR
STOUTE KINDEREN
Zoekt ANTWOORD op de vraag: wat
voor een land wij zijn en waarom
iedereen zo woedend is, in zijn
nieuwste boek Kaaskoppen. De
Nederlander van nu
OPVALLEND Zonen Sonny (9) en
Samuel (6) hadden samen de SS-club
opgericht: ‘Toen heb ik ze maar even
uitgelegd wat een SS’er was.’

Het eerste woningblok in Vuijsjes
Van Boshuizenstraat werd eind jaren
vijftig gebouwd. De voorbereidingen
begonnen al in maart 1955, met het
bouwrijp maken van de Binnendijkse
Buitenveldertsche polder voor de
tuinstad Buitenveldert.

Schrijver Robert Vuijsje verhuisde
drie jaar geleden van OudZuid, waar hij opgroeide, naar
Buitenveldert, aan de rand van
de stad. “Ik lig heus niet in coma
in een buitenwijk”, grinnikt
hij. “Maar voor mijn eigen
gemoedsrust zeg ik tegen mezelf
dat ik nog steeds in Zuid woon.”
Hij neemt ons vandaag mee van de
rand naar zijn wortels.
Nog steeds kent Robert Vuijsje de straatnamen
niet van de naoorlogse tuinstad waar hij na
zijn scheiding aanvankelijk met lichte tegenzin
terechtkwam. Op het naambordje aan de Van
Boshuizenstraat staan naast zijn eigen naam die
van zijn Surinaams-Nederlandse vrouw, zijn twee
zonen Sonny (9) en Samuel (6) en stiefzoon Noah
(15). De tegenzin heeft inmiddels plaats gemaakt
voor een zekere berusting. Dit huis met drie verdiepingen, dat in Oud-Zuid onbetaalbaar zou zijn
geweest, staat symbool voor zijn huidige leven. Hij
is ouder geworden en heeft nu andere prioriteiten,
vertelt de Amsterdamse schrijver (45) net zo kalm
en bondig als de schrijfstijl in zijn boeken. “Het is
hier groen, rustig. Onze achtertuin grenst aan een
speeltuin. Ik kan mijn auto voor de deur parkeren.

Ik heb een ruime werkkamer. Mijn lievelingskamer,
helemaal van mij alleen.”
Vuijsje is niet de enige Joodse Amsterdammer die
aan de rand van de stad is neergestreken. Buitenveldert heeft een grote Joodse gemeenschap
met een synagoge, scholen en koosjere winkels.
“Kinderen met keppeltjes spelen hier buiten op
straat. Ik ken geen ander deel van Amsterdam waar
mensen zo nadrukkelijk herkenbaar zijn als Jood.
Ik ben niet religieus, maar ervaar wel de verwantschap. Als de sjabbat begint op vrijdag voel ik me
weleens betrapt als ik in de auto stap, terwijl mijn
Joodse buren zo nadrukkelijk aan het lopen zijn.”

Provinciaals
Met een wat verlegen grijns laat hij het levendigste
deel van zijn nieuwe leefomgeving zien: het winkelcentrum aan de andere kant van het tramspoor,
met onder meer twee boekwinkels, een haringkar
en een Jumbo. “Amsterdammers worden vaak
provincialen genoemd, omdat ze alleen hun eigen
stad kennen en die als centrum van de wereld zien.
Ik kende alleen Oud-Zuid. Maar na een paar jaar
voel ik me hier ook wel prettig, moet ik toegeven.
Mijn vrienden noemen me een bejaarde als ik zeg
dat het centrum van Amsterdam me te druk wordt,
maar het is wel waar. In Amstelveen heb je precies
dezelfde winkels als in de Kalverstraat.”
De geschiedenis van Roberts familie is door
zijn achteroudtante Marja Vuijsje beschreven in
Ons kamp. Een min of meer Joodse geschiedenis
(Uitgeverij Atlas, 2012) via de levensloop van haar
vader Nathan (broer van Roberts opa), die Auschwitz
overleefde dankzij zijn trombone.

Straatgedicht razzia

Politiebewaking synagoge

l Beethovenstraat l Gerrit van der Veenstraat l

													

Apollolaan l J.M. Coenenstraat l

Harmoniehof
Ouderlijk huis

Verder gebeurt er niet zoveel in dit groene
stadsdeel met verouderde nieuwbouw, is Vuijsjes
indruk. Stof voor een nieuw boek levert het in
ieder geval niet op. “Ik heb in Buitenveldert nog
niet genoeg gezien wat spannend is om over te
schrijven.” Goed, nu maar op naar tramlijn 5, die
ons in tien minuten tijd naar de Beethovenstraat
brengt. Een traject dat hij regelmatig met de auto
aflegt om zijn kinderen van school te halen.
Beide zoons zitten op de Eerste Montessorischool
in Oud-Zuid, zijn oude basisschool. “Dat vind ik
heel prettig. Het schoolplein en het gebouw zijn
grotendeels hetzelfde gebleven. Iedere keer als
ik er kom, ontroert het me weer. Het verbaasde
me dat er nog onderwijzers uit mijn tijd werken. In
mijn beleving waren die toen al heel oud.”
Zodra we uit de tram stappen, is de rust van de Van
Boshuizenstraat veranderd in stedelijk rumoer.
Het verkeer raast om ons heen. Vuijsje wordt juist
rustig van het lawaai. “Ik ken het hier. Dit is vertrouwd. Oud-Zuid was voor mij altijd gewoon een
buurt in Amsterdam. Nu is het een buurt in Amsterdam waar ik niet in een groot huis kan wonen.”

Er niet bij horen

Politiehuisje

RAZZIA IN DE
BEETHOVENSTRAAT
AMSTERDAM 1943-1945
Met geweld kwamen er
vrachtauto’s aan:
die maakten een eind
aan het kinderbestaan.
Hun ogen groot
zonder enige traan
zaten ze netjes,
de kleintjes vooraan.
Er waren ook ouders
geen Joodse Raad.
De dood stond te wachten
op de kinderen op straat.
Nu 65 jaar geleden
blijft het mij bij
hoe mijn vriendjes verdwenen
en ik stond erbij.
Dit gedicht van Hannie
Ostendorf Voyles (foto 1945)
is op 24 mei 2011 in het
trottoir geplaatst op de hoek
van de Corellistraat en de
Beethovenstraat (waar zij als
jong meisje op 15-I woonde).
Zij vertolkt haar herinnering
aan een van de vele razzia’s
in de Beethovenstraat. “Het
moet in 1943-44 geweest
zijn dat wij als kinderen
vastgehouden werden door
soldaten met geweren. Ik
stond erbij en keer ernaar.”
Hannie is zelf half-Joods; haar
oma is in Auschwitz vermoord.
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In de Gerrit van der Veenstraat staan we stil bij
een politiehuisje dat de synagoge aan de overkant
bewaakt. “Ik weet dat Marokkanen of Surinamers
juist door mijn Joodse achtergrond vinden dat ik bij
de machthebbers hoor. ‘Jij bent wit’, zeggen ze dan.
En: ‘Jullie zijn allemaal miljonair en trekken achter
de schermen aan de touwtjes.’ Ik zeg dan: ‘Als jij
ergens met jouw mensen samenkomt, staat er dan
ook bewaking voor de deur?’ Ik vind het bizar dat dit
nodig is. Mijn kinderen lopen hier elke dag langs op
weg naar school. In Buitenveldert staat zo’n zelfde
politiehuisje voor een synagoge.”
Robert Vuijsje is opgegroeid in een huurhuis aan
de Harmoniehof. Het langgerekte, monumentale
plantsoen waar we naartoe wandelen, doet dorps
aan. Het ligt ingeklemd tussen de Roelof Hartstraat
en de Hobbemakade en is gebouwd in de jaren
1919 - 1922 in opdracht van de Amsterdamsche
Coöperatieve Woningvereeniging ‘Samenwerking’.
“Oud-Zuid was heel lang mijn enige wereld. Op
een gegeven moment was ik nadrukkelijk op zoek
naar mensen die anders waren. Ik was even klaar
met de aanstellerige intellectuele praatjes. Ik zocht
spanning. Zuidoost was compleet anders. Het is gek
dat je in dezelfde stad woont, maar in een totaal
andere wereld leeft. Ik denk dat het belangrijk is om
te weten dat er ook iets anders bestaat dan je eigen
wereld, dan je eigen verhaal.”
Het is niet gezegd dat Vuijsje altijd in Buitenveldert
blijft wonen. Alle huurders die lid zijn van de coöperatie willen uiteindelijk in een van de twee dubbele
villa’s wonen die het plantsoen afsluiten, legt hij uit.
Dat is de bekroning van een lange woongeschiedenis. “Vreemd is wel dat de gezinnen hierdoor kleiner
wonen dan de ouderen. Nu heeft mijn ex-vrouw het
lidmaatschapsnummer in bruikleen. Zij woont hier
nog steeds met mijn oudste zoon. Maar misschien
kom ik ooit als ik heel oud ben mijn nummer verzilveren en ga ik in een van de villa’s wonen.”
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Als kind besefte hij niet dat het hier chiquer en
welvarender was dan elders in de stad. Wat hij
wel wist, was dat de buurt doortrokken was van
de traumatische herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog. “Iedereen wist welke winkel goed
of fout was geweest in de oorlog. Mijn kinderen
weten niet eens wat ‘fout in de oorlog’ betekent.
De mensen die bewust de oorlog hebben meegemaakt, zijn inmiddels hoogbejaard. Maar tóen
ademde Oud-Zuid de oorlog. Hier waren mensen
weggehaald. Als vroeger de familie van mijn
vader samenkwam, ging het over de oorlog. Hét
onderwerp van hun leven. Dat maakte op mij een
enorme indruk. Kennelijk waren wij niet zomaar
Nederlanders. Anders was er niet tijdens de oorlog
gebeurd wat er gebeurd was. Van de ene kant
hoorden we erbij en van de andere kant is op een
gruwelijke manier duidelijk geworden dat we er
niet bij hoorden.”
Het is geen toeval dat hij juist hierover is gaan
schrijven: over de spanningen tussen buitenstaanders en gevestigden. “Ik was een van de
weinige Joodse leerlingen in mijn klas. Net als

mijn jongste zoon het enige donkere jongetje
is in zijn klas. Ik weet hoe het voelt om erbij te
horen, maar ook om er niet bij te horen.” Door
de geschiedenis van zijn familie voelt Vuijsje zich
nadrukkelijk verbonden met andere minderheden,
vertelt hij. Het is ook geen toeval dat zijn vrouw bij
een minderheid hoort.

