
A4 AMSTERDAM DE TELEGRAAF
DONDERDAG 12 JANUARI 2023 A5AMSTERDAMDE TELEGRAAF

DONDERDAG 12 JANUARI 2023

Belangrijkste toevoeging aan
het boek zijn de schilderingen
van Gerard Johan Staller. Die was
van niet-Joodse afkomst, maar
woonde lange tijd vlak bij de
Joodse buurt op Rapenburg. Hij
schilderde de volkstaferelen in de
buurt rond het Waterlooplein, de
Jodenbreestraat en de Jordaan.
„Het waren de kleurenfoto’s van
die tijd”, zegt Harry Mock, die al
meer dan veertig jaar een ver-
woed verzamelaar is van het
werk van de Amsterdamse schil-
der en uitgever is van het boek. 

Hoe bent u het werk van Staller op
het spoor gekomen? 

„Ik ben in de oorlog geboren,
bij boeren op een onderduik-
adres in Friesland. Mijn vader
was accountant, dus ik vond dat
ik ook accountant moest worden.
Maar mijn hart ging altijd uit
naar creatievere dingen. Ik deed
de boekhouding van een Joods
antiquariaat in Amsterdam en de
mevrouw van de zaak nam me op
een middag mee naar een veiling
op de Keizersgracht. ’Daar wor-
den Stallers geveild’, zei ze, ver-
wijzend naar de naam van de
schilder. Nou, van die man had ik
nog nooit gehoord. Maar ik ben
meegegaan en ik heb die twee

kleine schilderijen aangeschaft.
Vanaf dat moment ben ik me in
zijn werk gaan verdiepen. Maar
niemand uit de kunstwereld wist
iets van die schilder, hij schilder-
de het leven in de arme Joden-
buurt. Ik vond het prachtig, ben
gaan sparen, heb advertenties in
heel Nederland geplaatst met de
tekst dat ik op zoek was naar
werk van Staller.”

Leverde dat wat op?
„In mijn zoektocht ben ik on-

der andere in Nijmegen terecht-
gekomen bij een pianist die altijd
voor Staller speelde. In ruil voor
drank kreeg hij kleine schilderij-
tjes. Ook ben ik langs al zijn huis-
adressen gegaan met de vraag of
de mensen die nu op die adres-
sen woonden nog Stallers had-
den. Eentje heb ik daar ergens op
zolder gevonden. En daarna was
er geen houden meer aan. Ik ging
alle veilingen af. Soms bleef ik
mijn vinger maar opsteken totdat
ik het schilderij in bezit had.”

Dat moet u een fortuin hebben
gekost.

„Het was te doen. We praten
nu over eind jaren zeventig, het
waren nog bedragen in guldens.
Meer dan een paar honderd gul-

den per schilderij kostte het niet.
Omdat Staller nog niet zo bekend
was, was het nog betaalbaar.
Maar het Joodse leven dat hij
vastlegde, bleef me fascineren.
Later heb ik ook eens een Staller
gevonden op Marktplaats. Maar
ooit heb ik ook een valse Staller
gekocht. Tegenwoordig kan ik
het goed onderscheiden.”

Wat maken die schilderijen van
Staller zo speciaal?

„Het is de nostalgie naar het
verleden. Doordat ik niet-Joods
ben opgevoed op een Friese boer-
derij, heb ik daar nooit een bin-
ding gehad met mijn achter-
grond. Dat moest ik allemaal zelf
oppikken. Zijn werken doen me
wat. Hij laat de armoede en het
leven van alledag van de Joodse
werkende klasse in deze halve
kilometer rondom de Rapenburg
zien. Voor het grootste deel zijn
de mensen die hier woonden
allemaal vermoord door de nazi’s.
Ik heb met tot levensdoel gesteld
om dat te bewaren.”

Hoeveel schilderingen heeft u
inmiddels?

„Tientallen. Ik ben overigens
niet de enige verzamelaar. De
verzameldrift ging verder. Boe-
ken bijvoorbeeld. Alles over de
oorlog wilde ik hebben. Omdat ik

zelf Joods ben. Behalve boeken,
verzamelde ik ook objecten als
kandelaars. Ik had de behoefte
om Joodse dingen te redden. Het
is eigenlijk mijn verwerking van
het oorlogsleed. Het Waterloo-
plein had toen nog echt interes-
sante dingen. Elke maand spaar-
de ik een bedrag. Later bedacht
ik dat ik als uitgever ook boeken
kon maken. Zo heb ik onder
andere de serie ’Joodse Huizen’
voortgezet, waarin de geschiede-
nis van een huis en de bewoners
staat. Elk jaar komt er weer een
deel uit.”

Al dat werk is een tentoonstelling
waard. 

„Dat vind ik wel, ja. Ooit heb ik
het Joods Museum gevraagd om
een Staller-tentoonstelling te
organiseren. Maar de vorige di-
recteur zei tegen mij: ’Ach maar
Harry, dat is toch niet artistiek’.
Daar had hij misschien gelijk in,
maar daar gaat het niet om, dit
zijn de verhalen van al die men-
sen in deze buurt die vermoord
zijn. Het is een tijdsbeeld. Die
tentoonstelling gaat nog wel eens
plaatsvinden. Dat komt allemaal
nog wel. Tot die tijd moeten we
het doen met het Joods Virtueel
Museum. Dat is een website
waarop de schilderijen van Stal-
ler te vinden zijn.”

Waarom zijn er onder de werkende
Joodse klasse zoveel slachtoffers
gevallen?

„Dat is een vraag die Selma
Leydesdorff, de auteur van het
boek, zich ook stelde. Zij is histo-
ricus en emeritus-hoogleraar aan

de Universiteit van Amsterdam.
Zij is baanbrekend op het gebied
van mondeling overgeleverde
geschiedenis. Ze heeft overleven-
den geïnterviewd die allemaal
hier in deze buurt hebben ge-
woond. Ze begon op de markt
praatjes te maken. Die zogeheten
’oral history’ is belangrijk in de
huidige geschiedschrijving. 

En waarom er bij het proletari-
aat relatief zoveel slachtoffers
zijn gevallen? Dat kwam doordat
ze het zich niet konden veroorlo-
ven gered te worden. Van de
140.000 Joden die er in Neder-
land waren, hoorden er 130.000
tot de werkende klasse. Ze waren
arm en woonden heel klein. Wie
tot de elite behoorde, had wat
meer kans, bijvoorbeeld door aan
te sturen op uitstel. Hoe later je
naar Westerbork werd gestuurd,
hoe meer kans je had op overle-
ving. Daar had de Joodse raad
een hand in. Nog steeds kan ik
me boos maken over het onder-
scheid dat er werd gemaakt tus-
sen het proletariaat en de elite.
Mensen uit de elite moesten
’bewaard’ worden voor de weder-
opbouw na de oorlog.” 

Vindt u het boek een aanvulling op
het Holocaustmonument?

„Het kan niet anders dan dat
een groot deel van de door Staller
geschilderde Joden vermoord
zijn. Hun namen zijn inmiddels
te lezen op het Holocaustmonu-
ment. Met zijn schilderijen, die
we nu onder andere in het her-
nieuwde boek een plek hebben
gepubliceerd, heeft hij ze een
gezicht gegeven.”

Selma Leydesdorff en Harry Mock hebben het 36
jaar oude boek Wij hebben als mens geleefd
nieuw leven ingeblazen. De vernieuwde editie

kwam woensdag uit onder de titel Het Joodse proleta-
riaat van Amsterdam 1900-1940 in woord en beeld.

BEWONERS DUPE VAN
KAPOT GELUIDSCHERM

Verkeerswethouder wil lagere snelheid A10-Noord tegen overlast

door Robert Vinkenborg

AMSTERDAM • Bewoners
langs de ringweg in Am-
sterdam-Noord klagen
over gezondheidsklach-
ten, fijnstof en geluids-
overlast als gevolg van de
kapotte geluidsschermen
langs de ringweg A10-
Noord. Verkeerswethou-
der Melanie van der Horst
wil dat de snelheid direct
van 100 naar 80 kilometer
per uur wordt verlaagd
om de overlast te beper-
ken. Rijkswaterstaat zegt
een onderzoek naar ge-
luidsoverlast af te wach-
ten. Het geduld van de
wethouder is op: „Deze
bewoners zitten in een
vreselijke situatie. Onac-
ceptabel.”

Rijkswaterstaat zegt - om
allerlei redenen - niet eer-
der dan in 2025 te kunnen
beginnen met de vervanging
van de geluidsschermen in
Noord. „Schandalig”, rea-
geert astmapatiënt Henk
Truyens aan het Amerbos:
„Ik hoest me al maanden
een ongeluk. Mijn huisarts
bevestigt dat mijn benauwd-
heid een rechtstreeks ge-
volg is van de grotere hoe-
veel fijnstof die nu in de
lucht hangt.” 

Herrie
Jiska Klein uit de Jisper-

veldstraat kijkt uit op de ge-
halveerde geluidsscher-
men: „Bijna iedereen die ik
ken, houdt nu al de ramen
dicht. We ervaren twee keer
zoveel herrie. Ik heb nog het
geluk dat ik buitenshuis
werk, maar er wonen hier
ook veel oudere mensen die
de hele dag binnen zitten en
voortdurend geluidsover-
last ervaren. Je ziet de zwar-
te roetdeeltjes op onze ra-
men zitten. Ik houd alles
dicht, bang voor wat er alle-

maal binnenkomt.” Ook
Henk en Gerda Versluis en
Joost Dorenstouter ervaren
op 11-hoog in de Jisperveld-
straat veel overlast: „We
sliepen bijna altijd met een
raam open, maar dat is ons
nu te veel herrie. Je moet er
niet aan den-
ken dat je, als
dat als het
straks war-
mer wordt,
geen raam of
balkondeur
open kan
doen.”

Voor hon-
derden bewoners langs het
tracé begon de ellende op
maandag 22 augustus toen
beschadigde delen van de
geluidsschermen over een
lengte van 3,5 kilometer
langs de A10-Noord preven-
tief werden verwijderd. Het

loslaten tijdens stormen
bleek het gevolg van achter-
stallig onderhoud. Rijkswa-
terstaat zegt dat pas in
maart duidelijk wordt of en
welke tijdelijke maatrege-
len genomen kunnen wor-
den. Een woordvoerder:

„Pas als het
geluidson-
derzoek is
afgerond,
kunnen we
een besluit
nemen over
maatrege-
len om de
geluids-

overlast te beperken. Zon-
der juridische basis zijn we
geen voorstander van het
verlagen van de snelheid op
snelwegen in het alge-
meen.” Voor de wethouder
is dat niet voldoende: „Wij
staan voor het belang van

onze bewoners, elke dag dat
zij hier langer last van heb-
ben is er één te veel. Het on-
derzoek is in januari klaar
dus dan verwachten we ook
dat we het dan gaan hebben
over de maatregelen.”

Ondubbelzinnig
Wethouder Van der Horst

kiest ondubbelzinnig de
kant van de bewoners die al
maanden vragen om de
maximumsnelheid te verla-
gen: „De overlast is hun huis
binnengedrongen en ze
kunnen er niet aan ontko-
men. Rijkswaterstaat kan
iets harder doorrijden toch
niet boven de gezondheid,
de nachtrust en kwaliteit
van leven van mensen plaat-
sen? Zodra Rijkswaterstaat
de onderzoeksresultaten
heeft, gaan we met ze in ge-
sprek. Nog jaren doorgaan

op deze manier is onaccep-
tabel.”

Bewoonster Jiska Klein is
blij met de bijval van de wet-
houder: „Minder hard rij-
den verlaagt de geluidsover-
last met de helft. Ook zal dit
leiden tot betere lokale
luchtkwaliteit en verminde-
ring van files en ongeluk-
ken. Deze snelheidsverla-
ging is om dezelfde reden
met succes ook doorgevoerd
op de A10-West. Dus waar-
om zou dat in Noord niet
kunnen?”

Rijkswaterstaat zegt alle
begrip voor het standpunt
van de gemeente Amster-
dam te hebben. „We wach-
ten de resultaten van het ge-
luidsonderzoek af zodat er
een juridische basis ligt, op
basis waarvan mogelijke
maatregelen genomen wor-
den.” 

’Ik hoest me 
nu al maanden 
een ongeluk
door fijnstof’

Henk Truyens,
achter hem
Jiska Klein,
Gerda Ver-
sluis en Joost
Dorenstouter
met op de
achtergrond
de A10-Noord.
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AMSTERDAM • Wet-
houder Reinier van
Dantzig (Ruimtelijke
Ordening) verdedigde
woensdagmiddag de
nieuwe Hoofdgroen-
structuur. Daar was de
laatste tijd veel kritiek
op. Dinsdagavond
kwamen nog dertig
insprekers naar de
Stopera om hun on-
vrede te uiten.
Volgens Van Dantzig
zijn er veel verwijten
’die evident niet klop-
pen’. Volgens hem
waren niet de plannen
leidend in de discus-
sie, maar een opinie-
stuk dat PvdD-fractie-
voorzitter Jennifer
Bloemberg-Issa erover
schreef. En daar zou
’klinkklare onzin’ in
terug te lezen zijn.
„Stemmingmakerij”,
noemde de wethouder
het. „Daar heb ik mij
bijzonder aan ge-
stoord.”
Veel kritiek gaat over
wijzigingen die zijn
aangebracht in het
document, er zou zelfs
een hoofdstuk zijn
verdwenen. Volgens
Van Dantzig is dit juist
allemaal vanwege een
goed verlopen partici-
patieprocedure en op
basis van wat burgers
aangaven. Het missen-
de hoofdstuk was er
nog gewoon, maar met
een andere titel (’Naar
aanleiding van de
inspraak’).
Bloemberg-Issa kon
niet reageren op de
kritiek van Van Dant-
zig, omdat zij door een
lang betoog even daar-
voor al door haar
spreektijd was.

’Klinkklare
onzin’ over
groenplannen

Van Dantzig hoort een boel
’stemmingmakerij’.

De namen een gezicht geven
Vertellingen en schilderingen over dagelijks leven in Jodenbuurt

Nieuw boek
is eerbetoon
aan Staller

Harry Mock
voor het werk
van schilder
Gerard Johan
Staller
(rechts zelf-
portret) die
het Joodse
leven in Am-
sterdam
schilderde
voor de oor-
log: „De schil-
deringen van
Staller waren
de kleurenfo-
to’s van die
tijd.”
FOTO 
RONALD BAKKER

door Richard van de Crommert
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door Marijn Schrijver

AMSTERDAM • De VVD
maakt zich grote zorgen
om de aangekondigde
staking van vuilnisman-
nen, later deze maand. De
partij vreest voor ’Napelse
toestanden’.

Het is nog onbekend op
welke dag, maar eind deze
maand zullen vuilnisman-
nen en boa’s het werk neer-
leggen in verschillende ste-
den. Ook in Amsterdam. Dat
komt door vastgelopen cao-
onderhandelingen, meldt
vakbond FNV.

VVD-raadslid Kune Bur-
gers maakt zich nu al zorgen

door de berichtgeving en
heeft het onderwerp direct
geagendeerd op het stad-
huis. „Het schoonhouden
van de stad en handhaven
van de regels is een absolute
kerntaak van de gemeente
en wanordelijkheden drei-
gen als deze diensten tijde-
lijk het werk stilleggen”,
zegt hij.

Hoger salaris
Burgers vreest voor ’ber-

gen vol afval’. „Napelse toe-
standen. We zijn bang voor
chaos. Hoelang gaat de sta-
king duren? En hoelang
duurt het totdat de achter-
stand is opgelost?”, spiegelt

de VVD’er voor.
Hij pleitte vorig jaar voor

een hogere beloning voor
medewerkers van de afval-
ophaal. Wethouder Hester
van Buren (Financiën) zou
ernaar kijken. „De VVD wil
weten wat er met deze toe-
zegging is gebeurd”, zegt
Burgers, die het onderwerp
in twee commissies zal aan-
snijden.

„Ik hoop dat de gemeente
alles uit de kast trekt om de
staking te voorkomen”, zegt
hij. En dan niet door de sta-
king aan te vechten, maar
door de betere arbeidsvoor-
waarden gewoon toe te zeg-
gen.

Vrees voor grote bende

Is dit eind januari het straatbeeld in de stad? FOTO RONALD BAKKER

Vuilnismannen en boa’s staken eind deze maand
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