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H
et voelt alsof ze in de lift zit, die 

dappere kleine Zeeheldenbuurt, in-

geklemd tussen Prinseneiland en de 

Houthavens aan het IJ. Er waait een 

frisse, vreemd warme wind. Het buurtje 

heeft iets intiems: de elegante huizen 

met hun rode en gele bakstenen, een 

goed ingericht pleintje met aangeharkt 

plantsoen, de kleine buurtsuper, een 

restaurantje en wat bijzondere winkel-

ramen.

Sinds 1937 herbergt de Zeehelden-

buurt, met twee schoolgebouwen in de 

Roggeveenstraat, de opvang van dak- en 

thuisloze vrouwen en kinderen ‘in nood’. 

De Roggeveen is tegenwoordig ‘een 

groot laagdrempelig opvangcentrum’ 

met tachtig vrouwen en 120 kinderen uit 

zo’n dertig culturen in een ‘zo normaal 

mogelijke gezinssituatie’ in eigen appar-

tementen. Maar het grote gebouw vol-

doet niet meer aan de eisen van deze 

tijd, vertelt de portier. Die vraagt om 

veel meer persoonlijk contact. De pro-

blemen zijn zo divers, van schulden en 

geweld tot psychiatrie, dat ‘maatwerk 

op individueel niveau’ nodig is. 

Het personeel blijkt te kampen met 

de onhandige indeling van het enorme 

gebouw waardoor overzicht soms ont-

breekt. Aan de inzet ligt het niet. De 

portiersloge achter beveiligd glas is, 

mede dankzij de espressomachine, een 

bijenkorf van komende en gaande hulp-

verleners die hier hun opgeladen mo-

bieltjes als ook de laatste nieuwtjes op-

pikken. De goedgemutste portier, in 

rood overhemd en met bretels, maakt 

ondertussen door het open schuifraam 

grapjes met diverse jonge bewoonsters. 

Woonbegeleidster Yvonne Stoker rent 

de portiersloge binnen. In hetzelfde 

tempo spurt ze even later door de lange 

gang weer terug naar haar kantoor 

waar ze samen met een collega telefoon-

dienst heeft. Achter een glazen wand 

staat een telefoon waarmee bewoon-

sters, desgewenst met hulp, naar instan-

ties kunnen bellen. ‘Dit is niet te 

gelóven’, roept een hippe dertigster in 

Amsterdams accent terwijl ze achter een 

kinderwagen de telefooncel uitbeent. 

‘Ze doen alsof je een mongool bent!’  

De stoom komt uit haar oren. Zojuist 

hoorde ze dat ze een gesprek moet voe-

ren met een ambtenaar van inkomens-

beheer, de Fibu, voordat ze een eigen 

woning kan krijgen. 

‘Ik zit hier nu al twee jaar, ze houden 

je gewoon vast’, zegt ze even later in de 

warme wasruimte van de Roggeveen 

waar een paar grote wasmachines en 

drogers gezellig staan te draaien. Ter-

wijl de baby rustig verder slaapt, vertelt 

zijn boze moeder over stroperige in-

stanties en de betutteling waaronder ze 

zegt te lijden sinds ze met haar oudste 

kind dakloos uit het buitenland terug-

kwam, op de vlucht voor haar ex. ‘Met 

mij is niets aan de hand, ik had alleen 

een huis nodig, maar daarmee word je 

dus niet geholpen.’

Twee anderen bevestigen, onder het 

doen van de was, haar kritiek: ‘Ze hou-

den je hier klein.’ Be ide jonge vrouwen, 

uit verschillende Surinaamse milieus, 

zijn wel blij met de opvang die ze kre-

gen. Ze kwamen respectievelijk door 

ziekte en ernstig misbruik zwaar in de 

problemen en dreigden dakloos te ra-

ken. ‘Maar ik wil hier ook niet jaren 

blijven’, zegt een van hen. In de uitwis-

seling die volgt deugt nu helemaal niets 

meer aan de Roggeveen. ‘Je wordt hier 

ziek van de schimmel en de salmonella’, 

beweert de boze moeder. ‘Nee hoor, dat 

kan echt niet’, zegt begeleidster Yvonne 

even later. ‘Het gebouw is inderdaad 

oud, hier en daar zit schimmel in de 

douches, maar de leidingen worden ge-

controleerd en de GGD controleert op 

ongedierte. En ja, het onderhoud van 

zo’n groot gebouw vraagt natuurlijk 

permanente aandacht.’

Schoonmaakgeur

De woonbegeleidster, een actieve veer-

tigster, zelf ook moeder van twee kinde-

ren, kan zich de kwaadheid van de be-

woonster wel voorstellen. ‘Instanties 

kunnen irritant langs elkaar heen wer-

ken, dat is echt heel vervelend. En soms 

ontsnappen je dingen. Maar er is nu 

eenmaal ook woningnood.’

Het begeleidingssysteem van de 

Roggeveen zelf is zojuist op de schop 

gegaan. Voorheen werden de cliënten 

begeleid door drie personen: maat-

schappelijk werk, kinderwerk en woon-

begeleiding. ‘Dat werkte soms langs el-

kaar heen. Tegenwoordig heeft iedereen 

één vast contactpersoon’, vertelt Yvonne 

op weg naar de lift.

Nog voordat de liftdeuren opengaan 

drijft een sterke schoonmaakgeur de hal 

in. De schoonmaakster zit op haar hur-

ken en boent de gele liftwanden alsof 

haar leven ervan afhangt. ‘Nee, dit spul 

is echt niet slecht om in te ademen’, 

roept ze vrolijk, ‘het is namelijk een 

professioneel schoonmaakmiddel’. 

Mevrouw Lien van de linnenkamer en 

mevrouw Jetty van de huishoudelijke 

dienst runnen het huishouden van de 

Roggeveen met vaste hand. Gangen en 

gemeenschappelijke ruimtes worden 

dagelijks geboend en afgesopt. In de 

pauze lost de merendeels wit-Neder-

landse schoonmaakploeg gezamenlijk 

een puzzel op. 

Yvonne laat op de derde verdieping 

een paar appartementen zien die, zo-

juist schoongemaakt, op de volgende 

bewoners wachten. Retro-meubilair uit 

de maatschappelijke opvang schept er 

de sfeer van een chique New Yorks ho-

tel. Maar in sommige doucheruimtes zit 

schimmel op de muren en grotere gezin-

nen moeten soms de keuken delen. Aan 

de overkant van de gang boven de bin-

nenplaats staat een raam open. Een Su-

rinaamse bewoonster uit de wasruimte 

veegt de vloer van haar gezellige kamer 

onder het schuine dak. Ze zit hier al 

twee jaar, vertelt ze. De sterk vergeelde 

vitrage is tientallen jaren oud en ver-

toont brandgaten. ‘Ja, ik heb het pas 

deze week in de linnenkamer gemeld en 

krijg nieuwe’, zegt ze helemaal blij.

Kinderopvang

De kinderopvang, in een laag gebouwtje 

op de binnenplaats, houdt lunchpauze. 

Tien peuters zitten tevreden op en rond 

hun leidster, de laatste kleffe brood-

korst in de handjes. In het grote klas-

lokaal ernaast observeert kinderwerker 

Charlie Nanloky de ruimte, vanachter 

een glazen ruit in zijn kantoor. Een vol-

wassen jonge vrouw zit achter de com-

puter. ‘Wij organiseren hier normaal 

gesproken activiteiten en leren de moe-

ders ondertussen een dialoog aan te 

gaan met hun kinderen’, vertelt hij. 

‘Hé, wat is dat?’ zegt Yvonne Stoker 

op weg naar de portiersloge. Midden in 

de lange gang staan twee jongetjes van 

een jaar of acht dicht tegen elkaar aan 

voor de deur van de personeelskantine. 

Yvonne zakt door de knieën en legt con-

tact. De kinderen, duidelijk opgelucht, 

staan al een tijdje te wachten. ‘Ze zijn 

eerder van school naar huis gestuurd. 

Ouders hebben hierover een brief ge-

kregen, maar konden die waarschijnlijk 

niet lezen’, zegt Yvonne.

‘Soms komen er volwassenen binnen 

die zeggen dat ze hier nog als kind heb-

ben gezeten’, vertelt de portier even la-

ter. ‘En dat ze daar goede herinneringen 

aan bewaren.’

VROUWENOPVANG DE ROGGEVEEN 

Sommige moeders die als kind op de Roggeveen zaten, 

hebben nu kritiek. Niet zo vreemd op een plek waar tachtig 

vrouwen met 120 kinderen worden opgevangen.
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Zo normaal mogelijk


