
















 
 

Verhaal van dhr. A. ter Beek 
 

Zojuist een heleboel over Amsterdam oud-west gelezen en daar heb ik vanaf 
mijn 3e jaar in 1936 tot ver na de oorlog gewoond in de Antillenstraat. 
 

Daar waren vlakbij de Arubastraat waar ik de kleuterschool bezocht en de 
Hoofdwegschool waar ik 6 jaar heb doorgebracht. 
 

Van de buurt weet ik natuurlijk nog veel van de winkels. 
 

Ik woonde op de hoek van de Postjeskade en de Antillenstraat. Mijn ouders hadden 
de (laatste) flat gehuurd, die door de bouwer als "kantoor" gebruikt werd. 
 

Op het grote erkerraam was door de bouwer aan de binnenkant met witkalk de 
huurprijs gezet, n.l. f. 30,00 per maand. 
 

De ruit was schoongemaakt en de tekst zo goed als als het  kon verwijderd van 
de binnenkant van het glas, maar als het buiten koud was en binnen  werd 
gestookt, verscheen deze tekst weer duidelijk leesbaar door de condens! 
 

Uiteindelijk woei, jaren later, bij een storm het raam in en  werd er nieuw glas 
gezet. 
 

Er waren toch redelijk veel winkels in de buurt. 
 

In de Antillenstraat was tegenover ons huis de sigarenwinkel van Berendsen, na 
de oorlog gedreven door de heer en mevrouw Van der Spoel; 
 

in de dichte hoek de rijwielstalling en reparatiewerkplaats van Rozendaal, op de 
hoek van de Van Walbeeckstraat de groenteman Kluft, op de "uitspringende 
hoek" de snuisterijen- winkel van Swaning (door een lichamelijk ongemak liep 
deze man moeilijk en met zijn hoofd ietwat scheef en werd door iedereen "de 
stijfnek" genoemd); dan bij de hoek van de Curacaostraat de winkel van 
kruideniersconcern HAKA, Cooperatie De Samenwerking en op de 
tegenoverliggende hoek de melkwinkel van de heer De Boer. 
 

Aan het begin van de Van Walbeeckstraat om de hoek bij groenteman Kluft was 
de winkel van drogisterij Voortallen; verder de straat in, bij het kruispunt met de 
Corantijnstraat, zat een rijwielhandelaar, daar tegenover een slager, op de 
andere hoek de melkboer Van Driel en op de vierde hoek bakker Poen, aan het 
eind bij de Postjeskade zat nog een sigarenwinkel. 
 

In de Curacaostraat aan de kant van het Surinameplein zat een kapper, Toering, 
annex sigarenzaak, en verderop bij de kruising van de Corantijnstraat waren er 
de VANA, daar tegenover een groentewinkel en dan op de andere hoeken de 
Corantijnschool en de Montessorischool (daarop stond in de oorlog een sirene),  
tenslotte in het stukje Corantijnstraat tussen de Curacaostraat en de Van Wal-
beeckstraat zaten nog een drogist, "Jantje van alles" en een handwerkwinkeltje. 
 

Tenslotte zaten op de hoeken van de Curacaostraat bij het Surinameplein aan  
de ene kant De Gruyter en aan de andere kant banketbakker Swaving. 
 

Ik heb niet vermeld dat onder mijn ouderlijke flat in de Antillenstraat een 
kapsalon was gevestigd. 
 

Er waren in de loop der tijd verschillende eigenaren, maar de laatste was  
volgens mij mevrouw Hofstee, die ook op de benedenetage woonde. 
 

Een en ander om het Antillenstraat-verhaal te completeren! 
Vriendelijke groeten,                                                          

    A. ter Beek                        
      

a.terbeek2@chello.nl   
 



 
Hallo Jaap, 
 
Nog wat geheugen flitsen uit mijn jeugd, geboren in 1938 op de Hoofdweg het 
stille gedeelte naar het Surinameplein, recht tegenover de Hoofdwegschool. 
 

Indertijd wat het nog een keienweg en hield de stad op bij de Orteliuskade. 
Het indertijd schaatsen in de polder en ook op de Postjeskade, waar direct  
na de oorlog gevaren werd met bij elkaar gebonden koekblikken. 
                             

Schuin tegenover de kerk was een zwengel pomp waar de eigenaren van de 
groetenbootjes uit de polder nog hun groenten spoelden. 
Wat ik me ook goed voor de geest kan halen is het volgende, dat de oude  
brug bij de Overtoomsesluis vervangen werd door een nieuwe, en er tijdelijk  
een noodbrug heeft gelegen, volgens mij is in diezelfde periode de linkerzijde 
gezien aar de Overtoom bebouwd, in aanzien gelijk met de andere kant. 
 

Op dat moment werd het Surinameplein gereconstrueerd tot een plein en werden 
de trams op de Hoofdweg dmv een omloopspoor weer in de goede richting gezet. 
 

Volgens mij werd er ook ter gelegenheid van de opening van de brug een kermis 
gehouden op het Surinameplein, volgens mij maar een keer vanwege een ernstig 
ongeluk. 
 

Nog wat herinneringen aan de Hoofdweg en omgeving. Volgens mij maar daar 
ben ik niet geheel zeker van is een gedeelte van de Hoofdweg tussen Suriname-
plein en Postjeskade gebouwd voor sporters van de Olympische spelen 1928. 
 

Of de woningen zijn te laat gereed gekomen, in ieder geval er hebben nooit 
sporters in gewoond.  
Op de Hoofdweg op de andere hoek van de Hoofdweg bestond indertijd de 
kruidenier Centra, van de heer Crombosch, volgens mij waren er op dat gedeelte 
nog minstens 2 rijwielzaken, Roosendaal in eerste instantie in de Arubastraat t/o 
de kleuterschool, later heeft deze zaak nog zijn plek gevonden aan de oneven 
zijde van de Hoofdweg richting Postjesweg. 
 

De 2e fietsenzaak zat bij de winkels op de Hoofdweg waar ook nog een bakker en 
een groenteman zetelde. En winkel die al jaren bestaat is de sigarenwinkel hoek 
Hoofdweg Marowijnestraat. 
 

In een vorig stukje schreef ik over de brug Overtoomse sluis, daar was indertijd 
een landje met een kerk en het bekende badhuis aan de Zocherstraat, waar je  
vanaf de brug zo kon doorsteken. 
In de Zocherstraat lag indertijd nog een omloopspoor van het GVB. 
 

Later is op deze plaats het "Pon" gebouw gekomen met tegen de gevel een 
hangende, glazen showroom waarin de nieuwste kevers glommen. 
 

tot zover een paar gedachten van Roel Jonker, al jaren weg uit Amsterdam 
(leuke tijd gehad) nu woonachtig in Bergen. 
 
                                 
 



Uittreksel v.e. verslag van Lodewijk Brunt en Kees Tamboer in 
,,Het Parool’’ genaamd: 
 
 Twee reuzen in een Prachtwijk  d.d. 21 sept 2007. 
 
Toen Amsterdam in 1921 de Gemeente Sloten annexeer- 
de, had Sloten een plan om zesduizend arbeiderswoningen 
te bouwen in de Baarsjespolder. 
 

De grote man was bouwondernemer Heere van der  
Schaar, eigenaar van de grond. Hij had nog 1 troef.  
Hij kon goedkoper bouwen dan zijn concurrenten. 
 

Zijn geheim was dat hij hele woningblokken in 1 keer neer-
zette, volgens een vast stramien, met gewapend beton. 
 

Daar had je geen metselaars bij nodig, en architecten 
hoefden alleen maar  de buitenkant te ontwerpen. 
 

Amsterdam moest met van der Schaar in zee gaan  
maar het mocht geen knoeiwerk worden. 
 

De gemeente liet een nieuw Plan West opstellen en 
benoemde een 'Esthetische commissie’ van drie wijze 
mannen om toezicht te houden op de uitvoering. 
 

Van der Schaar kreeg zowat alle architecten van de 
Amsterdamse school op zijn dak. 
 

Hij haatte hun uitspattingen - met torens, arcades,  
erkers, balkons, ronde hoeken, gevelsprongen, over- 
dadige portieken, ingewikkelde vensters!! 
 

Ze verminkten zijn plattegronden. 
 

De architecten op hun beurt mopperden dat ze alleen  
maar baksteentjes tegen Van Der Schaar’s beton  
mochten plakken. 
 

Toch is in West de grootste concentratie van de 
Amsterdamse School ontstaan. 
 

Strakker en soberder dan in de P. L. Takstraat en de 
Spaardammerbuurt. 

 

 
Baarsjesweg 

 
 



  
  

 
      

  
 



 
 

  



  
 

   


































