
Gunay Yuirdakul-Kaya (50)
medewerker OBA Oosterdok
Collectie Management, aanschaf me-
dia en bibliothecaresse bij het team
 Basisvaardigheden en Ouderen.

Rudowald Joseph Haas (71)
bezoeker OBA Javaplein
Noemt zichzelf Rudi. Is buurt bewoner
en komt dagelijks in de bibliotheek, om
te lezen en voor de gezelligheid.

Lianne van Alphen (35)
bezoeker OBA Javaplein
Is niet goed in lezen, maar komt toch
graag om kookboeken, reisboeken en
kunstboeken te bekijken.

Mohammed Hilali (55)
medewerker OBA Slotermeer
Informatiedienstverlening.

Philip Breitenstein (26)
bezoeker OBA Oosterdok
Woont op de Wallen en komt graag bij
de OBA om te studeren. Hij is er bijna
elk weekend.

Karima Tarik (43)
medewerker OBA Slotermeer
Klantenservice, planner en maak-
plaatscoach. 

Gerco Ballintijn (46)
bezoeker OBA Javaplein
Komt vooral voor de stille studieplek en
de wifi. Hij doet een parttimestudie
psychologie aan de Open Universiteit.

Anne Marie Dierick (75)
bezoeker OBA Javaplein
Heeft een spreekuur als taalcoach bij
de OBA. Zij werkt vanuit de organisatie
Samenspraak Oost.

Yassin Yauti (11)
bezoeker OBA Slotermeer
Is slechtziend, maar houdt erg van le-
zen. Soms leest hij met zijn loep wel
drie boeken op een dag. 

Serena Croes (27)
bezoeker OBA Slotermeer
Komt de geleende kinderboeken (veel
te laat) terugbrengen.

Henna Wielkens (63)
medewerker OBA Oosterdok
Informatiedienstverlening. 

Mirjam Eikelboom (53)
bezoeker OBA Oosterdok
Komt kookboek Guestronomy van ster-
renrestaurant Ciel Blue inkijken. Het
(dure) boek wordt niet uitgeleend.

Foto’s Marc Driessen



Beschutting,
kennis en
veel boeken
Op 8 februari 2019 is de viering van de
100ste verjaardag van de Openbare
 Bibliotheek Amsterdam (OBA) begonnen.
De uit gebreide feestkaravaan, die de af-
gelopen maanden door de stad toerde, be-
reikt zondag 19 mei de 100ste feestdag:
tussen 12.00 en 18.00 uur zijn er op het
Oosterdok allerlei activiteiten die marke-
ren dat de Amsterdamse bibliotheken de
deuren al 100 jaar hebben openstaan voor
álle Amsterdammers. 
De eerste Amsterdamse Openbare Lees-
zaal en Bibliotheek ging op 8 februari 1919
open. Een roerige periode ging hieraan
vooraf. Politici en bibliothecarissen twij-
felden openlijk over het nut en de wense-
lijkheid van een laagdrempelige toegang
tot informatie.
In 1912 uitte de katholieke voorman en
Eerste Kamerlid Jacob van den Biessen
zijn zorgen. Hij was bang voor schadelijke
invloeden als het publiek in aanraking zou
komen met de lectuur van ‘lichte zeden’.
Ook stelden deskundigen dat op goed
 geluk bladeren alleen maar zou leiden tot
een oppervlakkige kennis van boeken. En
die oppervlakkige kennis zou de mensen
geen goed doen.
100 jaar later is de OBA een bloeiende cul-
turele onderneming, met 28 vestigingen
verspreid over de stad. Die vestigingen
zijn met hun tijd meegegaan. In de ‘bieb’
kan iedereen boeken lezen en lenen, maar
ook taallessen nemen, films kijken, zich-
zelf digitaal bijspijkeren of gewoon onder
de mensen zijn. De OBA biedt onderdak
aan scholieren en studenten, aan senio-
ren, aan asielzoekers en verder aan ieder-
een die op zoek is naar kennis en beschut-
ting – al is het maar in een gestolen uurtje
op een regenachtige middag.
Met deze bijlage viert Het Parool dat de
OBA 100 jaar bestaat. Dat doen we door
vooral vooruit te kijken, want midden in
een razendsnel veranderende wereld
heeft deze oase van wellevendheid meer
bestaansrecht dan ooit. 
Ronald Ockhuysen
Hoofdredacteur Het Parool

Hoofdredactie Ronald Ockhuysen
Eindredactie Darya Sutikno, Rita Schroën
Beeldredactie Sanne Zurné
Vormgeving Patricia van Arkel
Art direction John Koning
Beeld achterpagina Olf de Bruin
Deze jubileumbijlage is een samenwerking
met de OBA. 
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Waar iedereen
welkom is
Voor Marcella Perdok (29) is de OBA niet
zomaar een plek. In mindere tijden was de
bibliotheek voor haar een plek om onder de
mensen te blijven. En hoop te houden.
tekst Ronald Ockhuysen, foto Marc Driessen

Het leven kan zomaar op z’n gat liggen, zegt Marcella Per-
dok (29), en ze moet er zelf een beetje bij lachen. “Voor je
het weet, beland je in een warboel van omstandigheden.
Dat kan eigenlijk in een paar maanden al gebeurd zijn.” 

Bij Perdok was die warboel een relatie die bij nader inzien
‘nogal foute boel’ bleek te zijn, met daarbij, zoals dat heet,
een ‘negatieve geweldsspiraal’. “Ik was eigenlijk aan het
kijken wat ik na mijn studie moest gaan doen, maar door
mijn sores liep het opeens uit hand. Ik woonde op mezelf,
moest me min of meer schuilhouden, en als gevolg van de
stress kreeg ik een PTSS – zeg maar een grote burn-out. Zo
kwam ik, zonder uitkering of wat ook, buitenspel te staan.”

Perdok, pedagoog uit Amstelveen, woonde na de crisis
noodgedwongen op meerdere plekken. Ze ging naar
Hoofddorp (“Dat hield door mijn opgebouwde schulden
geen stand”), keerde terug bij haar moeder (“De regelge-
ving dwong mij ook daar weg te gaan”) en kwam uiteinde-
lijk in een opvanghuis in de Amsterdamse binnenstad te-
recht. “Daar heb ik bijna drie jaar gewoond, op een mooie
plek. Daar is mijn leven weer enigszins op gang gekomen.
Ik zat in de ziektewet, ging in de schuldsanering en kon na
verloop van tijd vrijwilligerswerk doen.”

Amsterdam is een bruisende stad, maar met een mini-
maal budget zijn de keuzes niet zo groot. “Ik dacht: ik doe
net als al die zzp’ers en ga gewoon tussen de mensen aan
het werk, in de OBA aan het Oosterdok. Dat werd zo een
speciaal plekje. Hier kon ik mijn administratie doen, maar
ook in boeken opzoeken wat mijn rechten waren en hoe ik
in ’s hemelsnaam van die schuld kon afkomen. Soms las ik
ook zelfhulpboeken. Managementboeken. Maar ik hou
ook van non-fictie en psychologie.”

De OBA inspireerde haar. Ze besefte dat ze het leven in
eigen hand kon nemen. “Ik zag al die studenten, werkend
aan tentamens. En ook asielzoekers, in de boeken gedo-
ken, en senioren die de bibliotheek bezoeken om een kop-
je koffie te drinken en bij elkaar te komen. Een heerlijk ge-
voel. Ik wilde altijd al voor mezelf beginnen. Eigenlijk
deed ik dat hier, op een bescheiden schaal. De OBA was
mijn raadgever en mijn kantoor.”

Behalve dat zij zich inhoudelijk kon bijspijkeren, her-
vond Perdok aan het Oosterdok vooral zelfvertrouwen. Als
het leven tegenzit, ontstaat een isolement, zegt ze. De
prikkel verdwijnt om eropuit te gaan. Juist dan is een plek
waar je altijd welkom bent belangrijk. “Ik ga nu richting
het einde van mijn hersteltraject. De laatste tijd heb ik me

ingezet voor dak- en thuisloze jongeren, ik organiseerde
projecten voor hen, en ik liep vier maanden stage bij wet-
houder Marjolein Moorman. Dat had ik een paar jaar gele-
den niet durven denken. Zat ik zomaar opeens in een kan-
toor in de Stopera.”

Perdok woont nu in een eigen huurhuis in de Jordaan.
Ook verwacht ze binnenkort uit de schuldsanering te zijn.
Vanaf dat moment kan ze weer echt zelf geld gaan verdie-
nen en een leven opbouwen. “Ik richt me op januari 2020.
Dan begint de volgende fase van mijn leven echt. Tot die
tijd probeer ik te ontspannen, en weer van het leven te ge-
nieten. Vooral niet te veel meer terugkijken. Er moet een
streep onder dat verleden.”

Voor dit vraaggesprek is Perdok weer na de OBA geko-
men. Ze wilde haar verhaal graag vertellen, omdat ‘Am-
sterdam een prachtige stad is, maar dat de aandacht wel
net iets te veel naar de succesverhalen gaat’. “Het mooie
aan een plek als de OBA is dat ook alle ruimte wordt gebo-
den aan de mensen die aan de andere kant van het succes
staan. Mensen die pech hebben gehad, of door een taal-
achterstand nog niet kunnen meedoen. Die worden hier
op dezelfde manier behandeld als ondernemers en weten-
schappers. Hier loopt alles door elkaar.”

Door ‘open’ te zijn over haar situatie hoopt ze anderen tot
steun te zijn. Want ze merkt dat in deze tijd weinig ruimte
is voor verhalen over de ‘donkere kanten’ van het bestaan.
“De nadruk ligt op glitter en glamour. Mensen die de boot
missen, passen niet in dat beeld, terwijl armoede en een-
zaamheid in deze stad een groot probleem zijn. Voor een
gezonde samenleving is het van levensbelang dat ook die
aspecten worden benoemd. Dat iedereen een plek heeft.”

Murat Isik: ‘Van achterloper werd ik binnen een
paar maanden de beste voorlezer van de klas.’

‘Ik wilde altijd al voor mezelf
beginnen. De OBA was mijn
raadgever, en mijn kantoor’
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‘In de bibliotheek ben ik
voor altijd veranderd’
Murat Isik, winnaar van de Libris Literatuur Prijs, kwam als kind al in de 
bibliotheek in  Zuidoost. ‘In dat boekenpaleis ging voor mij een compleet
nieuwe wereld open.’ foto Rahi Rezvani  

Weet u nog wanneer u voor het eerst een OBA
 bezocht?
“Ja, dat weet ik nog heel goed. Het was in de herfst van
1983, ik was toen zes jaar. Tot haar grote schrik had mijn
moeder op een ouderavond van mijn juffrouw te horen
gekregen dat ik een flinke leesachterstand had en naar 
de bibliotheek moest om die weg te werken. De volgende
dag sleepte mijn moeder me mee naar de bibliotheek in
Ganzenhoef, in de Bijlmer. Ik heb die voor mij in zoveel
opzichten indrukwekkende gebeurtenis verwerkt in mijn
roman Wees onzichtbaar. Daarin kampt de hoofdpersoon,
Metin, eveneens met een leesachterstand en laat ik zien
wat voor magische wereld hij betreedt wanneer hij voor
het eerst de bieb bezoekt.”

Hoe keek u als kind naar zo’n gebouw vol boeken?
“De bibliotheek van Ganzenhoef zat op een donkere en
tochtige plek, onder het viaduct van de Bijlmerdreef waar
het krioelde van de junks. Maar dat maakte me niet uit,
want binnen zag ik overal boeken en ik mocht er zelfs vier
uitzoeken en mee naar huis nemen. Dat was voor mij als
zesjarige zo bijzonder. Ik had er natuurlijk nog niet de
woorden voor als kleine jongen, maar ik voelde me op 
de een of andere manier bevoorrecht, het voelde als een
geschenk. In dat boekenpaleis in de Bijlmer ging voor mij
een compleet nieuwe wereld open, een wereld waarin ik
mezelf kon verliezen. Daar ben ik voor altijd veranderd in
een jongen die koortsachtig leest, en daar, op die plek, is
ook de kiem gelegd voor mijn schrijverschap.”

Welke boeken las u als puber of student?
“Ik las veel Marvelstripboeken, The Avengers, De Hulk, 
X-Men, maar later ook de jeugdboeken van Evert Hart-
man, die ik bij toeval ontdekte in de reusachtige biblio-
theek op het Bijlmerplein, waar ik later ook alle boeken
voor mijn leeslijsten Nederlands, Engels, Duits en Frans
heb geleend. Aan die leeslijsten had ik mijn handen op
een gegeven moment zo vol, dat ik nauwelijks toekwam
aan andere vakken. Ik heb in een paar jaar tijd bijna vijftig
romans gelezen, veelal klassiekers. Nu kan ik wel op-
biechten dat het allemaal vertalingen waren. Als ik Ca-
mus in het Frans had moeten lezen, was ik nu nog bezig.”

“Als rechtenstudent las ik, tot mijn afgrijzen, vooral
gortdroge juridische handboeken en saaie jurisprudentie.
Dat waren zielloze en zonder enige taalvirtuositeit ge-
schreven werken, waar ik nauwelijks doorheen kwam. Na
een pagina gelezen te hebben in de bibliotheek van de
 Oudemanhuispoort, waar de rechtenfaculteit toen zat,
had ik soms geen idee wat ik eigenlijk gelezen had, omdat
het me totaal niet interesseerde en mijn gedachten stee-
vast afdwaalden. Maar het was mijn eer te na om te stop-
pen met die studie.

Wat betekent ‘de bieb’ voor u? 
“De veilige haven van mijn jeugd. Op de middelbare
school was ik lang niet op mijn plek, ik was echt een 
buitenbeentje. Ik trok me terug in de kleine school -
bibliotheek. Maar veel liever ging ik naar de bibliotheek
op het Bijlmerplein, in de Amsterdamse Poort, waar ik
duizenden uren heb doorgebracht met een zak snoep,
snuffelend door de boekenkasten, op zoek naar pareltjes.
En in een hitsige bui bladerde ik door mooie fotoboeken
op zoek naar vrouwelijk schoon.”

“Tegenwoordig treed ik vooral op in bibliotheken, en ik
doe er research voor mijn nieuwe roman, die zich in San
Francisco afspeelt.”

Kunnen boeken het leven van mensen veranderen?
“Ik ben er zelf het levende bewijs van. Lezen was voor mij
vooral het vergroten van mijn taal gevoel, en de weg naar
zelfontwikkeling en kennisvergaring. Zoals gezegd liep ik
als zesjarige achter met lezen, maar doordat ik elke week
de bieb bezocht en vier boeken per week las, verbeterde
niet alleen mijn leesvaardigheid, maar ook mijn taalni-
veau enorm in korte tijd. Van achterloper werd ik binnen
een paar maanden de beste voorlezer van de klas.”

“Onderzoek heeft aangetoond dat een taalachterstand

op jonge leeftijd later heel moeilijk kan worden ingehaald.
Zo bezien heeft de bieb mijn leven een andere wending ge-
geven. Sterker nog: ik ben ervan overtuigd dat als ik in
mijn jeugd niet zoveel gelezen had, ik nooit schrijver was
geworden. Het begon met de liefde voor het lezen.”

Heeft u wel eens stiekem gekeken hoe uw eigen
 boeken erbij staan?
“Toen mijn debuutroman Verloren grond in 2012 ver-
scheen, deed ik dat nog weleens, maar als ik nu in de bieb
kom, is het om op te treden of wat te lezen.”

Hoe ziet u de toekomst van de bibliotheek?
“Daar maak ik me zorgen over. Na de financiële crisis van
2008 is er landelijk echt snoeihard bezuinigd op biblio-
theken door de gemeenten. Het ondenkbare gebeurde
toen in Nederland: tientallen bibliotheken moesten de
deuren sluiten en verdwenen voorgoed. Ik dacht dat we
het ergste achter de rug hadden, zeker omdat het finan -
cieel weer beter gaat met  Nederland, maar een paar dagen
geleden las ik dat nog dertig bibliotheken dreigen te ver-
dwijnen omdat gemeenten geld nodig hebben om de kos-
ten voor jeugd- en ouderenzorg te dekken, en daarvoor
moeten bezuinigen.”

“Ik las dat veel bibliotheken de afgelopen jaren al gekort
zijn op hun budget, soms tot wel 12 procent, en dat veel
 bibliotheken het water nu aan de lippen staat. Er dreigt
dus een nieuwe sluitingsgolf aan te komen, terwijl biblio-
theken juist het culturele hart vormen van veel plaatsen
en het essentieel is om de toegang tot boeken zo laag-
drempelig mogelijk te houden. Zo kunnen niet alleen kin-
deren met een taalachterstand, maar ook laaggeletterden
makkelijk aan boeken komen.”

“Bovendien kan zo ook de ontlezing worden tegenge-
gaan. De politiek moet zich hard maken voor het behoud
van de resterende bibliotheken, want als ze eenmaal
 verdwijnen, komen ze niet meer terug. Dat zou een groot
cultureel verlies zijn, waar we als land nog veel generaties
last van zullen hebben.”

h



De bibliotheek is van oudsher een centrum van
kennis. Maar de manier van leren verandert. De
OBA speelt hier de komende jaren op in. ‘Leren
doe je ook door dingen te maken met je handen.’

tekst Jesse Beentjes, illustratie Nanne Meulendijks

De OBA onderzoekt 
nieuwe manieren
om kennis over te
brengen.
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Niet alleen
boeken, ook
workshops

Huis van 
Alle Talen 
De OBA wil meer ruimte bieden
aan de vele nationaliteiten en bij-
behorende talen die Amsterdam
telt, zegt Roel van den Sigten-
horst, hoofd van de doelgroep -
afdeling Volwassenen en initia-
tiefnemer van het Huis van Alle
Talen in de OBA. “Deze stad is
 superdivers en die culturele
 diversiteit neemt toe. Dat is
 onlosmakelijk verbonden met
grootstedelijke vraagstukken
 zoals segregatie en kansen   -
on gelijkheid. De OBA kan hier
een rol in spelen, omdat het het
enige Amsterdamse publieke in-
stituut is dat door de hele stad
zit, en  zowel op buurt- als stads-
niveau opereert.” 
Het Huis van Alle Talen, dat
 fysiek wordt ingericht in OBA
Oosterdok en als programma in
alle 28 vestigingen wordt aange-
boden, is het antwoord van de
 bibliotheek op de eerderge-
noemde vraagstukken. “Groepen
moeten elkaar ontmoeten. In
 levende lijve, maar ook door ken-
nis van elkaar te nemen. We gaan
onze collecties vreemde  talen
verder uitbreiden. In plaats van
alleen een Arabische collectie,
gaan we die combineren met in-
formatie over Arabischtalige lan-
den en gebruiken, bijvoorbeeld.” 
Van den Sigtenhorst benadrukt
dat taal verder reikt dan nationa -
liteit. “We willen met verschillen-
de culturele vertegenwoordigers
de diversiteit van de stad laten
zien. Zo werken we samen met
hiphopcollectief SMIB uit Zuid-
oost aan de ‘Smibanese Univer -
sity’, die vanaf begin augustus
programma’s gaat maken voor
jongvolwassenen uit Amster-
dam, over onderwerpen die
 onderbelicht zijn in het huidige
onderwijs. Ondernemerschap,
en belastingen bijvoorbeeld.
Maar ook spiritualiteit.” 

Burgemeester Femke Halse-
ma heeft de OBA de jubileum-
penning van de stad Amster-
dam toegekend. Voormalig
burgemeester Job Cohen
(voorzitter Raad van Toezicht
van de OBA) en directeur
Martin Berendse namen de
penning in ontvangst. 
Volgens Halsema is de OBA
van iedereen. “Haar bijdrage
aan de stad als plek voor
nieuwsgierige mensen, voor
culturele vernieuwing en
 sociale vooruitgang, verdient

erkenning. Daarom heeft het
college besloten die tastbaar
te maken, met deze penning.”
De burgemeester benadrukte
dat de OBA al 100 jaar laat
zien dat Amsterdam een stad
is waar iedereen zichzelf kan
zijn. Dagelijks bezoeken zo’n
10.000 Amsterdammers een
vestiging van de OBA in de
stad. Halsema: “Voor wie
eenzaamheid dreigt, zijn de
vestigingen van de OBA ook
plekken om onder de mensen
te blijven.”

Jubileumpenning voor
de 100-jarige OBA

 waken om in nostalgie te verzanden: er zijn veel mensen,
meestal hoogopgeleid en wat ouder, die prachtige herin-
neringen hebben aan de OBA als plek waar ze zich ontwik-
kelden. De bibliotheek bood ze een venster op de wereld.
Om ervoor te zorgen dat je de generaties niet van je ver-
vreemdt, moet je voortdurend innoveren.” 

Onder de noemer OBA Next wil de bibliotheek zich meer
op nieuwe generaties Amsterdammers gaan richten. Be-
rendse: “Hiervoor moet je nadenken over de vraag: hoe
leer je nou eigenlijk? Niet alleen door te lezen, maar ook
door dingen te maken, met je handen. Er liggen prachtige
kansen in de technologie, in gaming, in virtual reality.”

Perspectief bieden
Die nieuwe koers is deels al ingezet: met partijen als
 Pakhuis de Zwijger, HvA en Waag Society is de OBA op
zoek gegaan naar wat er van belang is om te leren, en welke
rol de biblio theek daarin heeft. Sinds twee jaar heeft de bi-
bliotheek op verschillende locaties ‘maakplaatsen’ inge-
richt, waar kinderen en jongeren uit de buurt kennis kun-
nen maken met nieuwe technologie, om aan te sluiten op
de snelle ontwikkelingen op dat gebied. In workshops le-
ren ze speelgoed maken, bijvoorbeeld met behulp van een 
3D-printer, maar ook programmeren en samenwerken. 

Om ervoor te zorgen dat Amsterdammers betrokken
worden bij de programma’s van de OBA, zoekt de biblio-
theek voortdurend naar samenwerkingen. House of Skills,
een ‘living lab’ dat duurzame inzetbaarheid wil creëren in
de metropoolregio Amsterdam, opent binnenkort onder
de noemer De Werkvloer zijn deuren op de eerste
 verdieping – ‘OBA Next’ – van OBA Oosterdok. 

“Het begon met het omvallen van V&D,” vertelt Annelies
Spork, programmadirecteur van House of Skills in de regio
Amsterdam. “Het was midden in de crisis, er verdween
structureel werk. Tegelijkertijd verschenen er allerlei rap-
porten over het belang van levenslang leren.” 

House of Skills werd ingericht als publiek-private
 samenwerking tussen overheid, uitzendbureaus, bedrijfs-
leven, branche-organisaties, en kennis- en onderwijs -
instellingen. “We zetten in op vaardigheden, met name
voor lager en middelbaar opgeleiden. We streven naar een
arbeidsmarkt waarin niet alleen diploma’s waarde heb-
ben.” 

Mensen die vrezen voor het voortbestaan van hun baan,
kunnen bij House of Skills terecht om te kijken naar alter-
natieven. “Zo houden mensen zelf regie over hun loop-
baan. We verkeren nu in een periode van economische
hoogtij, maar dat blijft niet altijd zo. Als je als vracht -
wagenchauffeur inziet dat je bijvoorbeeld ook prima aan
de slag zou kunnen als monteur, geeft dat perspectief.” 

House of Skills krijgt een permanente vestiging in de
OBA. Spork: “Het ideaal van de OBA en van House of Skills,
om mensen te betrekken bij hun eigen ontwikkeling, sluit
enorm op elkaar aan. Wij willen lager- en middelbaar
 opgeleiden perspectief bieden. De bibliotheek is een laag-
drempelige plek, waar mensen makkelijk komen.”

Zuidas
In de OBA kunnen Amsterdammers zich oriënteren op
een nieuwe carrière. Ook kunnen ze workshops en leer -
trajecten volgen. “Veel lager- en middelbaar opgeleiden
leren beter op de werkvloer dan in de schoolbanken,” zegt
Spork. “Werken zal er in de nabije toekomst anders uit
 komen te zien. Circulaire economie, woningbouw, zorg,
onderwijs, vervoer: dit zijn grootstedelijke vraagstukken
waarbinnen veel banen zullen zijn in de komende jaren. Er
bestaan veel misverstanden over. Neem duurzame ener-
gie: veel mensen denken dan gelijk dat ze het dak van een
huis op moeten, terwijl er ook veel professionals nodig
 zullen zijn om mensen bij te staan in die verandering.”

Een kennislaboratorium om 21ste-eeuwse vaardigheden
op te doen, te leren en je plaats te vinden in de toekomst:
daarmee houdt de ambitie van de OBA niet op. Door het
raam van OBA-directeur Martin Berendse zijn de torens
van de Zuidas in de verte zichtbaar. Als het aan hem ligt,
ligt de toekomst van de bibliotheek dáár. “Mensen zeggen:
je bent gek, waarom wil je een bibliotheek openen in een
kantoorwijk, aan de rand van de stad.” 

Lachend pakt hij een kaart van het Amsterdamse metro-
netwerk. ” Als je hier kijkt, is station Zuid in feite een twee-
de centrum van de stad. Het wordt de komende jaren een
enorm interna tionaal kruispunt. We willen dat dat ook
een plek van  Amsterdamse jongeren wordt.” 

Hij laat een artist impression zien, van wat hij op het oog
heeft als OBA NEXT-locatie. Daar moet de nadruk nog veel
meer komen te liggen op leren in de toekomst, bijvoor-
beeld door jongeren met VR-technologie te laten oefenen
voor het praktijkexamen voor hun rijbewijs. 

Andere initiatieven, zoals een nog op te richten Huis
voor de Journalistiek, moeten ook onderdak vinden aan
de Zuidas. Berendse: “In een tijd van nepnieuws is het
 belangrijk om het onderscheid tussen feiten en meningen
te blijven maken.” 

De plannen zijn nog helemaal niet rond, benadrukt
 Berendse. “In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Het zou
mooi zijn als we dan een derdegeneratie-OBA kunnen
openen, na het oude pand aan de Prinsengracht en dat aan
het Oosterdok. Anders doen we het op een andere manier.” 

Tijdens het feestjaar OBA 100
organiseren OBA, Maak-
plaats 021, Waag Society en
Designathon Works tien
workshops voor kinderen van
basisscholen (8 -12 jaar) uit
Amsterdam. Het winnende
idee wordt meegenomen in de
aanbouw van OBA Next op de
Zuidas. 
Uit elke workshop wordt op
basis van ‘innovatief vermo-
gen, originaliteit, schaalbaar-
heid en kwaliteit’ een finalist
gekozen. Tijdens de finale op

17 mei 2019 in OBA Ooster-
dok krijgen de finalisten de
kans hun prototypes te ver-
beteren. Daarna volgt een
presentatie aan een vakjury,
ouders en genodigden. 
OBA vormt sinds twee jaar
met de Hogeschool van
 Amsterdam, Waag Society en
Pakhuis de Zwijger Maak-
plaats 21, een netwerk van
zes maakplaatsen. Op deze
plekken kunnen kinderen hun
creativiteit en hun digitale
vaardigheden ontplooien.

‘Designathon’ voor
OBA van de toekomst

Oefenen met het Inburge-
ringsexamen en tegelijk
 genieten van een burger – die
mogelijkheid biedt de OBA
 Inburgerbar. De Inburgerbar
heeft inmiddels op 15 OBA-
 locaties bezoekers met
 elkaar in contact gebracht.
Het is een ontmoetingsplaats
voor iedereen die Nederlands
wil oefenen. Hiertoe wordt
samengewerkt met het Taal-
café, NT2 School, VCA Vrij-
willigerswerk en de Taalcon-
sulent van de Gemeente

Amsterdam. Bij de bar zijn
buttons verkrijgbaar met de
tekst ‘Praat Nederlands met
me’. 
Christine Zwierink van Vol-
wasseneducatie OBA: “Door
het losse karakter van dit ini-
tiatief delen bezoekers al snel
hun persoonlijke ervaringen.
We hebben gemerkt dat zij
vooral behoefte hebben aan
samenzijn en samen praten.
Ook worden concrete afspra-
ken gemaakt om verder met
taal aan de slag te gaan.”

Eten en ontmoeten 
bij de Inburgerbar

“Het doel van de Openbare Bibliotheek Amsterdam is nog
altijd hetzelfde als dat van honderd jaar geleden: toegang
bieden tot kennis, cultuur en informatie aan Amsterdam-
mers voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De vorm waarin
dat gebeurt, verandert echter.” In zijn kantoor op de
 achtste verdieping van het OBA-vlaggenschip aan het
Oosterdok praat OBA-directeur Martin Berendse begees-
terd over ‘zijn’ bibliotheek. 

Hij wijst naar een foto van de – toen nog – OLB: de Open-
bare Leeszaal en Bibliotheek die in 1919 zijn deuren
 opende aan de Keizersgracht, in het voormalig hoofdkan-
toor van de gemeentelijke gasfabrieken. Ter verheffing
van het volk, zoals dat toen heette. 

“We moeten er wel voor oppassen dat het middel om dat
doel te bereiken niet het doel op zich wordt: boeken zijn al-
lang niet meer het enige medium waarmee kennis wordt
overgebracht,” zegt Berendse. “In Frankrijk zijn veel
biblio theken omgedoopt tot mediatheek. Het gaat erom
kennis over te brengen.”

De Amsterdamse bibliotheek ondergaat een transforma-
tie, om meer aansluiting te vinden bij een nieuwe genera-
tie Amsterdammers. “Je moet er als bibliotheek voor
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Alle Amsterdamse basis-
schoolkinderen (van groep 3
t/m 8) hebben het speciale
doeboek Hoe word je een
 super-Amsterdammer?
 ontvangen. Het eerste exem-
plaar werd tijdens de verjaar-
dag van OBA (8 februari
2019) uitgereikt aan prinses
Laurentien. 
De distributie van het boek,
gemaakt in samenwerking
met schrijver Jan Paul Schut-
ten en bureau Pavlov, ging
 gepaard met een feestkara-

vaan, die 60.000 boeken door
de stad bracht. OBA-mede-
werkers van de vestigingen
deelden het knalgele hand-
boek op de scholen uit.
In het boek vinden de kinde-
ren opdrachten, puzzels en
verhalen die leiden naar een
antwoord op de vraag: hoe
word je een super-Amster-
dammer? 
Ook wordt in het boek aan-
dacht besteed aan beroepen
die de kinderen in de toe-
komst kunnen uitoefenen.

Word een super-
 Amsterdammer
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De OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) 
biedt op 28 locaties in 7 stadsdelen en 
online gratis toegang tot een wereld van 
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De collectie omvat ruim 1 miljoen boeken, 
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Nooord

1 OBA Oosterdok
2 OBA Banne
3 OBA Van der Pek
4
5 OBA Waterlandplein

 6 OBA Javaplein
 7 OBA Linnaeus

 9 OBA Diemen
10 OBA Geuzenveld
11 OBA Osdorp
12 OBA Slotermeer
13 OBA Slotervaart (tot 1 september 2019)
14
15 OBA Bos en Lommer
16 OBA De Hallen
17 OBA Mercatorplein
18 OBA Spaarndammerbuurt
19 OBA Staatsliedenbuurt
20 OBA Buitenveldert
21 OBA CC Amstel
22 OBA Olympisch Kwartier
23 OBA Roelof Hartplein
24
25 OBA Duivendrecht
26 OBA Ouderkerk
27 OBA Reigersbos
28 OBA hotspot Ganzenhoef

oba.nl/vestigingen.

Maakplaats 021

e

is in OBA Waterplein en in OBA Oosterdok, OBA CC 
Amstel, OBA Slotermeer en OBA Reigersbos.

StudyShare 

e etage.
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Dat zie je niet vaak, een opgehangen kano in een openbare
bibliotheek. Het is een Fanti-kano uit Ghana, bedoeld om
die bevolkingsgroep uit de samenleving zich hier thuis te
laten voelen. In bruikleen gegeven door het Tropenmu -
seum aan erfgoedstichting Imagine IC, dat samen met de
OBA Bijlmerplein in dit gebouw ‘woont’.

Over Imagine IC later meer. Eerst naar de bieb en het
Meeleesuur. Tussen de kasten met strips en spannende
boeken begint bibliotheekmedewerker José Louppen
stipt om tien uur aan de Meeleesclub. Drie vrouwen en een
man zitten aan tafel met een boekje voor zich. Louppen:
“Weten jullie nog waar we de vorige week gebleven wa-
ren?”

Het Meeleesuur – gegeven op meerdere vestigingen van
de OBA – is bedoeld voor volwassen ‘laagtaalvaardigen’, of
mensen die Nederlands leren. Deze ochtend komen de
deel nemers uit Irak, Japan en China. Allen hebben ze het
boekje Willem-Alexander. Van kind tot koning voor zich
liggen. In makkelijk Nederlands geschreven (op het
 niveau van het inburgeringsexamen).

Louppen leest voor, en als er woorden zijn die de deel -
nemers niet begrijpen, legt ze deze uit. Soms in het Engels,
al is de deelneemster uit Japan het daar niet helemaal mee
eens. “Om de taal goed te leren, is het beter om geen Engels
te spreken,” zal ze in de pauze (koffie met een koekje) zeg-
gen.

“Bladzijde 26,” zegt Louppen, en ze begint met voorle-
zen. Na de laatste zin van het hoofdstukje Piloot, ‘Als ik
naar beneden kijk, denk ik: waar maken we ons druk

Het huis 
van de buurt
De OBA Bijlmerplein is boven alles een
ontmoetingsplek. Buurtbewoners, ouderen,
kinderen, inburgeraars: alles komt er samen.
‘Soms komt er geen boek aan te pas.’
tekst Maarten Moll, foto Lin Woldendorp

Nieuwe OBA-locaties
in Nieuw-West
Er verandert van alles in Nieuw-West.
Op 3 mei opende al een ‘OBA hotspot’ in
Casa Sofia in de Staalmanpleinbuurt.
Met deze hotspots wil de OBA service
bieden die meer gericht is op de buurt.
In september sluit de OBA Slotervaart
en begin 2020 opent een nieuwe OBA
op de Postjesweg. Op het Osdorpplein
opent in 2023 de OBA Osdorp XL, een
grote biblioteek met extra veel ruimte
voor de jeugd. 
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‘Thuis ben ik vaak
snel afgeleid. Hier
kan ik wel rustig

studeren.’
Stefano Nejda (25)

over?’, merkt Louppen op: “Hij is ook maar een mens.”
 Gelach. Ook als de bijnaam Prins Pils voorbijkomt. De
 Chinese, wijzend op een foto van een jonge Willem-
Alexander. “Zo dun nog!”

De sfeer is prettig. “Dit is echt heel leuk om te doen. Het is
fijn om zo te helpen om mensen de taal bij te brengen,”
zegt Louppen na afloop. “Iedereen is zo gemotiveerd.”

Story en Privé
Het Meeleesuur is een van de vele activiteiten die in de
OBA Bijlmerplein worden aangeboden. “Boeken lenen is
allang niet meer het enige speerpunt,” zegt de teamleider
van deze OBA-vestiging, Sindy van Duivenvoorde. “Er zijn
vaste klanten die elke dag alleen maar hun krantje  komen
lezen, of koffie komen drinken. Een aantal mannen
spreekt hier af en praat dan bij, daar komt geen boek aan te
pas. Of ze komen voor een computer, want anders dan veel
mensen misschien denken, heeft niet iedereen een com-
puter thuis.”

Maar er wordt ook een workshop Powermoeders gege-
ven, om alleenstaande moeders te helpen hun weg in de
maatschappij te vinden. De Rotary Club helpt met leren
 lezen en schrijven, er wordt voorgelezen voor kinderen en
stadsdichter Gershwin Bonevacia geeft er een schrijf -
cursus. Het UWV geeft een cursus leren solliciteren en
voor alle vragen over huren en wonen kan men terecht bij
het spreekuur van WoningNet.

In de centrale hal zitten vanochtend studenten in nissen
te werken, en een paar taalcoaches (vrijwilligers) zijn met

‘Hier heerst een
vredige sfeer. Op je
gemak lezen met

een kop thee erbij.’
Riane Narendorp (46)

‘Een fijn, licht
 gebouw met
 behulpzame 

medewerkers.’
Lizzy de Winter (56) 

Dezelfde gezichten
zien verbroedert

Geen donderdag slaat ze over, mevrouw Muller-Willem-
sen (90), een geboren en getogen Amsterdamse die is
 neergestreken in Noord. Ze is een van de vaste bezoekers
van de wekelijkse bijeenkomst van Ouderen in de Wijk, in
OBA-vestiging Banne. En ze is niet de enige: het program-
ma trekt steevast dik twintig buurtbewoners – vrouwen
 veruit in de meerderheid. 

Dat programma is divers, met filmochtenden, of een stu-
dent die komt vertellen over dijken en polders. Laatst was
er muziek, vanmorgen ging het een uur over de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van gehoorapparaten.
 Muller-Willemsen – die nog prima hoort – vermaakte zich
er kostelijk mee. Altijd eigenlijk. “Waar het ook over gaat,
het zet je aan het denken. Over vroeger, hoe het ging toen
ze al die hulpmiddelen nog niet hadden. Of over wat dan
ook. O, dag Nel, tot volgende week.” 

Daar gaat Nel, ook een vaste bezoeker. Niet dat iedereen
hier elkaar met naam en toenaam kent, maar wekelijks
 dezelfde gezichten zien: dat verbroedert. Dan maakt het
weinig uit of het over gehoorapparaten of over dijken gaat;
je zit er, met elkaar, niet thuis maar onder de mensen. 

Onder de noemer Ouderen in de Wijk, mede mogelijk ge-
maakt door subsidie van het Europees Fonds voor Meest
Behoeftigen, worden er allerlei  activiteiten bedacht om
senioren samen te brengen. Een blik op de agenda van
 deze week: kaarten maken in OBA Mercatorplein, koffie
drinken met een themagesprek (‘Hoe bent u opgevoed?’)
in OBA Reigersbos, en een speciale Chinese bijeenkomst
in OBA Spaarndammerbuurt. En in vrijwel alle vestigin-
gen staat er nog iets extra’s op de planning: repeteren voor
het Groot OBA 100 Koor, dat op zondag 19 mei optreedt
 tijdens Expeditie Oosterdok, de afsluiting van het 100
 dagen durende jubileumfeest. 

Herkenning
Zo ook in OBA Banne. Na het ochtendprogramma zit er
een uur tussen de informatieochtend over gehoorappara-
ten en de koorrepetitie. Wie allebei wil meemaken, kan
tussendoor net niet op en neer naar huis. Lunchen bij de
OBA dus. Wel zo gemakkelijk. En gezellig bovendien. Ter-
wijl de broodjes en thermoskannen koffie op tafel komen,
zet  mevrouw Tuin (87) een boompje op over haar overwin -
teringsmaanden in Spanje. Waar precies? “De Costa del
Sol, natuurlijk! Oh, zulk heerlijk weer. Drie maanden ga ik
erheen, elk jaar. Tot het weer lente wordt in Amsterdam,
dan kom ik terug.” 

Dus daar zit ze weer, met de Spaanse zon nog zichtbaar
op haar huid. “Goh, dat zou ik ook wel willen,” zegt de Suri-
naamse Rosita Niemel (65), een andere vaste bezoeker van
het donderdagochtendprogramma. Ze kenden elkaar nog
niet, maar nu wel: dat is de kwaliteit van deze ochtenden.

In de OBA vindt wekelijks de bijeenkomst Ouderen in de Wijk plaats. Het
gevarieerde programma, met filmochtenden en koorrepetities, trekt
veel vaste  bezoekers. tekst Kees van Unen, foto Lin Woldendorp

Iedereen is
 welkom om
neer te ploffen
in de fauteuils
met een boek,
krant of tijd-
schrift.

Want al zijn Tuin en Niemel heel verschillend, na een paar
minuten kletsen is er alleen nog herkenning. Tuin blijkt
een Surinaamse in de familie te hebben en ging jaren ge -
leden naar Suriname op reis. Niemel was daar sinds haar
vertrek naar Nederland op driejarige leeftijd niet meer
 geweest, tot ze in 2008 weer voet op haar geboortegrond
zette. Geheel tegen haar eigen verwachting in biggelden
de tranen over haar wangen toen ze uit het vliegtuig
kwam. “Ik besefte dat ik al die jaren iets heel moois had la-
ten liggen.” Tuin: “En héét, hè?” Daar zijn ze het over eens. 

Meezingen
Terwijl de lunch geserveerd wordt, stroomt het Huis van
de Wijk, waarin de OBA gevestigd is, vol met koorleden uit
de hele buurt. Nog een laatste keer oefenen, daarna nog
een generale repetitie en dan het grote optreden. Is me-
vrouw Tuin zenuwachtig? Welnee. “We doen het toch met
z’n  allen?”

Even later wordt het eerste nummer ingezet. Aan het
hoofd van de tafel, waarop een speaker is gezet, staat een
zangdocente van het ZO! Gospel Choir, en dan klinkt het
uit volle borst: ‘Qué será, será, whatever will be, will be. The
future’s not ours to see. Qué será, será.’ Iets harder mag het
nog, zuiver is het al. Dit moet goedkomen. Straks volgt het
iets uitdagender nummer Thula Baba. ‘Sobe sik hona xa
bonke be-shoyo, Be-thi bu-yela u-bu-ye le khaya, Thula
thula thula baba.’ Succes. 

Mevrouw Muller-Willemsen is inmiddels afgehaakt.
Meezingen doet ze niet, maar reken maar dat ze er volgen-
de week donderdag weer is. Waar het ook over gaat, wat er
ook te doen is. En daarna koffie, en een praatje. Over de
buurt of over vroeger, over 62 jaar getrouwd zijn maar nu
alleen, over vrijwilligerswerk dat ze deed in Pakistan en
Senegal, over Amsterdam een halve eeuw geleden, of
 gewoon: over het weer vandaag. 
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klanten aan het oefenen en helpen met het invullen van
formulieren. Ook zit er een medewerker van OBA
 Oosterdok (voorheen OBA Centraal) die komt informeren
welke tijdschriftabonnementen verlengd of opgezegd
moeten worden. Hij constateert dat de Story en de Privé
steeds op mysterieuze wijze van de tijdschriftenrekken
verdwijnen. 

“Deze OBA, met ruim 150.000 bezoekers per jaar, is echt
een huis van de buurt,” zegt Van Duivenvoorde. “Ons ‘Leef
en leerpunt’, dat door veel vrijwilligers draaiende wordt
gehouden, is heel belangrijk voor de inburgering. Hier
hebben we alle aanbieders van hulp bij inburgeren samen-
gebracht. De taalconsulent helpt bij het vinden van Neder-
landse les en verwijst door, op het NT2-uur kun je terecht
voor vragen over het inburgeringsexamen. Er is een Taal-
café, waar Nederlands geoefend kan worden. En, niet on-
belangrijk, er is ook een juridisch  loket, en Stichting Aan
de Knoppen verzorgt gratis computerlessen.”

“Taal, financiën en computer, dat is de basis van het Leef
en leerpunt. Dat is, om het even zo te zeggen, alles wat
 nodig is om te overleven.”

Fantastische spullen
Daarnaast kunnen mensen er natuurlijk ook gewoon boe-
ken lenen – er zijn in deze vestiging speciale kasten met
boeken over Suriname en de Antillen – of studeren. Ook is
er een kleine expositie Gefeliciteerd, lieve OBA, georgani-
seerd door ‘medebewoner’ Imagine IC.

“Wij zijn een mix van archief en museum,” zegt directeur
Marlous Willemsen van Imagine IC, die rondleidt. “We
 laten zien wat er speelt in deze buurt. Daarnaast zijn we
ook een plek voor gesprekken over dingen in het dagelijks
leven die men in deze buurt belangrijk vindt. Om zo te
kunnen bepalen wat erfgoed is. Mensen komen hier
 tijdens inloopuren met tasjes. Daar komen fantastische
spullen uit tevoorschijn.”

Spullen die te zien zijn in de kleine expo Verzet in de 
50-jarige Bijlmer. Of in de vaste opstelling die in een grote
vitrine te zien is, met daaronder lades met nog meer mate-
riaal. 

“We hebben geen eigen collectie,” zegt Willemsen. “Het
materiaal blijft eigendom van de particulieren, maar we
werken samen met bijvoorbeeld het Tropenmuseum, het
Stads archief en het Amsterdam Museum. We praten met
elkaar over verzamelen, beheer en educatie, en maken col-
lecties en exposities.”

Ze wijst naar een grote, houten tafel met een schaal -
model van de parkeergarage Kempering, een nu nog over-
eind staande parkeergarage uit het oorspronkelijk ont-
werp voor de zogenoemde K-buurt. Het debat rond die
garage is actueel, moet er worden gesloopt of behouden?

“Daar discussiëren we hier over. Je kunt aan die tafel
luisteren naar verhalen van mensen over die garage, je
kunt plannen zien voor hergebruik. Zo betrek je voor- en
tegenstanders bij de vragen rond zo’n case. We blijven ook
doorverzamelen over de Bijlmerramp, de LHBTI-gemeen-
schap in de Bijlmer, en hoe verschillende mensen hier
 samenleven, mensen die allemaal van elkaar verschillen
maar toch de stad samen maken en moeten maken.”

‘Waar het ook over gaat, het
zet je altijd aan het denken.
Over wat dan ook’

Vlnr: mevrouw
Tuin, Rosita 
Niemel, mevrouw 
Wagener en Chan-
dra Jawalapersad.



Het OBA Josephus Jitta Fonds
wordt in het leven geroepen ter
ere van het 100-jarig  bestaan
van de Openbare Bibliotheek.
Het fonds is bedoeld voor het
opzetten van projecten voor
kinderen met leerachterstan-
den.
Maar liefst 34 procent van de
Amsterdamse kinderen heeft
aan het  begin van zijn school-
carrière in het basisonderwijs
een flinke taalachterstand.
Voor de  ontwikkeling van kin-
deren is lezen, samen leren en
 ontdekken belangrijk.
Donaties voor dit fonds wor-
den gebruikt om kinderen
 stimulerende  activiteiten aan
te bieden en de collecties in de
buurtbibliotheken en op scho-
len uit te breiden. 
Kinderen die plezier krijgen in
lezen en ‘leeskilometers’ ma-
ken, vergroten hun woorden-
schat en andere vaardigheden,
waardoor hun kansen voor de
toekomst groter worden.
De OBA wil het fonds ook ge-
bruiken voor de aanpak van
laaggeletterdheid en het ont-
wikkelen van digitale vaardig-
heden bij de ouders van kinde-
ren met achterstanden. 
Grote en kleine donaties zijn
welkom via NL16 RABO 0149
2444 52. Zie ook
www.oba.nl/steunons.

De liefde voor kunst en cultuur zit in de genen van de
 invloedrijke Joods-Amsterdamse familie Josephus Jitta.
Het waren generaties lang belangrijke drijfveren voor de
kunstminnende familie, bestaande uit hoogleraren, ban-
kiers en filantropen, die ook educatie hoog in het vaandel
hadden staan. 

De overgrootvader van Carla Josephus Jitta (87), de ban-
kier en filantroop A.C. Wertheim, was financier van be-
langrijke culturele en sociale organisaties in de stad, zoals
Het Nederlandsch Tooneel en het Burgerziekenhuis. Naar
hem werd het Amsterdamse park vernoemd. Een van zijn
zonen richtte samen met anderen de vereniging voor
Openbare Leeszalen en Bibliotheken in Amsterdam op. 

Binnenkort wordt naar haar vader, Joseph Alfred (Jo)
 Josephus Jitta, die door de nazi’s in Sobibor werd ver-
moord, een fonds vernoemd: het OBA Josephus Jitta
Fonds. Jitta is er verrukt over. “Het past helemaal bij wie
mijn vader was. Het was zijn stijl om de ontwikkeling van
kinderen te stimuleren. Hij was zeer sociaal voelend en
zeer Amsterdams.” Dat haar vader van 1934 tot 1940 voor-
zitter was van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, wist
ze niet. Ze wist wel dat hij het Rosarium in het Vondelpark
had laten  aanleggen en voorzitter was van de Nederland-
sche Vereeniging Concertgebouw-Vrienden.

Jitta heeft haar vader tot haar elfde gekend. Haar ouders
lieten haar en hun twee jaar oudere zoon Alfred in 1942,
apart van elkaar onderduiken. Het echtpaar besloot zelf in
1943 een veilig adres te vinden en nam een ‘passeur’ in de
arm die hen naar de grens zou brengen. In Het Gooi lever-
de deze man, een beruchte Jodenjager, hen uit aan de
 Sicherheitsdienst.

Verwerking
Het echtpaar belandde in de gevangenis aan de Amstel-
veenseweg en werd via Westerbork op transport gezet naar
Sobibor, waar ze op 9 april 1943 werden vermoord. De kin-
deren Josephus Jitta werden uiteindelijk ook verraden en
 gingen in september 1944 via Westerbork naar Theresien-
stadt, waar ook hun grootmoeder terecht was gekomen.

Als twaalfjarige zag Carla Jitta de verschrikkingen en
menselijke gedragingen in het kamp. En zo jong als ze was,
wist ze: dit moet ik later aan mijn kinderen vertellen. “Ik
zag wat de mensen elkaar aandeden. Ze stalen van elkaar,
verdrongen elkaar bij het eten en dachten puur aan zich-
zelf. Ieder vocht voor zijn eigen leven. Dat was zo schok-
kend. De ethische normen waren helemaal weggevallen.”

Zij en haar broer kwamen terug uit Theresienstadt, hun
grootmoeder stierf kort daarna. De eerste 25 jaar sprak
 Jitta niet over de oorlog. Een oom raadde haar begin jaren
vijftig aan die oorlog maar te vergeten. “Niemand praatte
erover. Of je nu in een kamp had gezeten of de Hongerwin-
ter had meegemaakt. De oorlog was voorbij. We bouwden
immers het land op,” zegt Jitta, die medisch analist werd. 

Tussen 1960 en 1966 ging ze in psychoanalyse. Het was
haar te heftig geworden. “Dat hielp enorm. Daardoor heb
ik veel kunnen verwerken.”

Ze besloot haar oorlogservaringen met de buitenwereld
te delen. “Medio jaren tachtig toonde een leraar maat-
schappijleer van een kind van een vriendin, de film Shoah

over de Jodenvervolging in de klas. Ik vond dat ik beter de
oorlog kon bespreken dan zo’n jonge leraar. Het was tijd
erover te praten, het is belangrijk dat de jeugd ervan af
weet. Aanvankelijk was het doodeng, maar het ging me
steeds beter af.”

Het praten, wat ze zo’n twintig jaar lang voor klassen en
groepen heeft gedaan, hielp Jitta bij de verwerking van
haar oorlogservaringen. “Toch emotioneert het me elke
keer weer.”

In haar woonkamer in Amsterdam-Zuid staat een foto
van haar ouders, haar broer Alfred en haarzelf op de secre-
taire. Het portret is in 1942 gemaakt. Meer Joden lieten
aan het begin van de oorlog als herinnering een foto
 maken. 

Dat zij Joods waren, wist Carla Jitta vroeger niet. Haar
ouders zaten bij de Remonstrantse Broederschap. “Het
zijn het soort mensen waar we ons thuis voelen en bij ho-
ren. Het zijn mensen die verantwoordelijkheid nemen,
zelf denken en verdraagzaam zijn. Als kind kende ik geen
Joodse tradities. De oorlog heeft ons Joods gemaakt.”

Uit de secretaire pakt ze het plakboek dat haar broer
 Alfred na terugkomst uit het kamp maakte. Behoedzaam
slaat Jitta de bladzijden om. In het boek zitten onder meer
gele Jodensterren, ‘lagergeld’ en etenskaarten uit Wester-
bork, een plattegrond en ‘lagergeld’ uit Theresienstadt.

“En dit vodje papier, dat mijn leven heeft gered.”
Het papier dat ze aanwijst zit opgevouwen in een soort

etuitje met een koordje eraan. Jitta droeg het in het kamp
om haar hals. Het zijn haar Remonstrantse dooppapieren,
waarop een beetje gesjoemeld is met de datum van doop:
1939. Dankzij dit document ging ze niet met het transport
naar Auschwitz mee maar met dat naar ‘modelkamp’ The-
resienstadt, waar de overlevingskansen veel groter waren.

Jodenjager
“Onze dooppapieren kregen we op het nippertje binnen,
op 2 september 1944. Een dag voordat het laatste transport
naar Auschwitz ging, met Anne Frank en haar familie erin.
Wij mochten door dat papier met het transport op 4 sep-
tember mee, het laatste transport naar Theresienstadt.
Het is daarom een heilig papiertje voor me.”

Jitta heeft zelf ook een plakboek met documenten ge-
maakt. Ook dat bladert ze door. “Van mijn vader wist ik
weinig. Ik ben daarom op een gegeven moment met een
onderzoek naar hem begonnen.” Aanzet tot dit onderzoek
was ook de uitgave van het  namenboek In Memoriam in
1995, met de namen en gegevens van alle Joden, Sinti en
Roma uit Nederland die door de nazi’s zijn vermoord.
Hierin vond ze ook de namen van haar ouders, Joseph

‘Ik wist weinig
van mijn vader’
Beide ouders van Carla Josephus Jitta werden
vermoord in Sobibor. Haar vader, oud-voorzitter
van de bibliotheek, wordt nu blijvend herinnerd met
het nieuwe OBA Josephus Jitta Fonds. 

Carla Josephus Jitta is
blij met het nieuwe OBA-
fonds. ‘Mijn vader was
zeer sociaal voelend.’
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tekst Hanneloes Pen, foto Lin Woldendorp

d
‘Het was de stijl van mijn 
vader om de ontwikkeling
van kinderen te stimuleren’

Hulp bij 
taalachterstand

De mensen met
de beste vragen
De OBA bestaat honderd jaar. Voor mij per-
soonlijk is dat altijd een vrijplaats geweest
waar ik bijna alles wat ik ken en ben, heb
 geleerd en ontdekt.
In de bovenbouw van het atheneum besloot ik
dat ik het een gek idee vond om door iemand
anders opgelegd te krijgen wat ik moest le-
ren en vooral hoe ik moest leren. Dat ik wilde
 leren, wist ik honderd procent zeker. Onder -
zoeken, analyseren, uiteenzetten, schrijven,
presenteren – het waren zaken waaraan ik
mijn handen met liefde vuil maakte. Maar
 alleen voor dingen die ik zelf interessant
vond. Dat stond voor mij fundamenteel aan 
de basis van een gevoel van vrijheid.
Een leergierige leerling die te eigenwijs was
om het traditionele onderwijsprogramma te
volgen, botste natuurlijk met het schoolsys-
teem waar ik deel van uitmaakte. Dus zat er
weinig anders op dan spijbelen. Anders dan
veel vrienden in die tijd, sleet ik mijn uren ver-
volgens niet onder viaducten of op bankjes,
maar ging ik naar de bieb.
Ik was niet weg te slaan uit de OBA. Vooral
niet van de vierde en de zesde verdieping, de
kunst- en filosofieafdeling. De vierde verdie-
ping bezocht ik om op de piano te spelen.
 Anders dan de piano bij de ingang van de bieb,
stond er hier een waarop altijd een koptele-
foon zat ingeplugd. Zo kon ik oefenen zonder
dat mensen het hoorden als ik een valse noot
speelde. Ik leerde mezelf nummers spelen
van artiesten die ik zag als idolen, en las uit
boeken van schrijvers die mij  inspireerden
voor mijn eigen teksten.
Natuurlijk kwam ik er ook voor het internet.
Thuis had ik niet eens een eigen computer.
Daar in de OBA schreef ik mijn eerste korte
verhalen, die eindigden in mijn debuutbundel.
Ik schreef er ook mijn profielwerkstuk, waar-
mee ik uiteindelijk toch nog met een diploma
de middelbare school kon verlaten.
Als ik niet las, schreef ik. Als ik niet schreef,
speelde ik. Als ik niet speelde, was ik met een
heel leuk meisje op de zevende verdieping een
sapje aan het drinken bij La Place, om vervol-
gens in een van de vele vergaderruimtes stie-
kem te schuifelen op soulmuziek. En als ik dat
niet deed, was ik er om een videoclip op te
 nemen met mijn rapgroep. Je kan het zo gek
niet verzinnen of ik deed het daar, in de
OBA.
Een van de belangrijkste lessen die ik er leer-
de, tussen al die boeken van en over kunste-
naars en denkers, was dat ik eigenlijk niet op
zoek was naar mensen met de beste antwoor-
den, maar naar mensen met de beste vragen.
Die vond ik in Dantes Goddelijke komedie, in
Michail Boelgakovs De meester en Margarita
en in Nescio’s Titaantjes.
Allemaal boeken die ik liever niet terug-
bracht. Tot ik op een dag geen boek meer kon
lenen door een te hoge boete: tien euro.
School, straat, hiphop, literatuur, religie,
kunst, liefde en Amsterdam kwamen voor mij
allemaal samen in de bieb. Een plek waar je
veilig kon verdwalen.
OBA, I love you.
Massih Hutak
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 Alfred Josephus Jitta en Rosi Jo sephus Jitta-Fleck, met de
kampnaam en een asterisk  erachter, omdat de doodsoor-
zaak ‘onbekend’ zou zijn. “Ik was daar erg door van slag.
Het Rode Kruis stuurde onze toeziend voogd in 1948
 namelijk een brief dat mijn ouders in Sobibor waren ver-
moord.” In de nieuwe uitgave De 102.000 Namen die vorig
jaar uitkwam, zijn die gegevens gecorrigeerd.

In het CABR (Centraal Archief Bijzondere Rechtsple-
ging) zocht Jitta naar de Joden jager die haar ouders aan de
SD uitleverde: G. J. H. Ganzevles, een stoffeerder uit Hil-
versum. Een fanatieke antisemiet. Hij deed zich voor als
lid van het verzet en beweerde dat hij Joden naar Zwitser-
land kon brengen. In werkelijkheid leverde hij ze uit. Vol-
gens Loe de Jong zou Ganzevles tegen betaling van 2500

gulden mensen naar het grensgebied hebben gebracht.
Na de oorlog, in 1947, kreeg de 48-jarige Ganzevles de

doodstraf. In zijn CABR-dossier vond Jitta de processtuk-
ken. “Ik zag zijn foto: een lachende man met een glas wijn.
Hij had meer dan 68 Joden verraden. De namen van mijn
ouders stonden erbij.”

Tussen 1998 en 2011 schreef Carla Jitta het boek Ik wor-
stel en kom boven… Hierin beschrijft ze dat ze in Wester-
bork naar de paarse hei kijkt. “Ik kon het prikkeldraad
wegdenken. Ik kneep mijn ogen samen en zag het niet
meer. Dan stijg je boven jezelf uit. In mijn gedachten was ik
vrij. Lichamelijk kunnen ze me van alles aandoen, maar
geestelijk niet, dacht ik. Mijn moeder gaf me ook een goe-
de raad: doe wat je hart je ingeeft. Dan sta je sterker.”




