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Dit boek is opgedragen aan Rita Wielemaker  

ter nagedachtenis aan haar man Jan.  

Hij was een van de geïnterviewde straatbewoners  

en woonde op nummer 67.  

Jan overleed onverwacht op 3 juni 2019. 

 

Voorwoord  
 
Najaar 2017 kreeg ik als lid van Foto Kring Eemland de kans deel te 
nemen aan een mentoraat dat werd aangeboden door en begeleid 
vanuit de landelijke Fotobond.  Zo’n mentoraat houdt in: persoonlijke 
begeleiding door een daarvoor opgeleide fotografiedocent (mentor) bij 
een fotografieproject. Met een aantal andere fotografen werk je daar 
gedurende langere tijd aan. Als onderwerp voor mijn fotoproject koos ik 
ervoor om een aantal  mensen in mijn straat, de Count Basiestraat in 
Amersfoort, te fotograferen en te spreken. Waar ik achter wilde komen 
was welke mensen er in mijn straat wonen en wat hun achtergrond is. 
Om ze zo beter te leren kennen.   
 
In ongeveer een vijfde van het totale aantal huizen heb ik aan telkens 
één bewoner gevraagd voor me te poseren en twee vragen over het 
wonen vroeger en nu te beantwoorden.  
Ten eerste: ‘Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar?’  
En ten tweede: ‘Wat kan je vertellen over de Count Basiestraat?’  
Zo wilde ik proberen een beeld te krijgen van de veelkleurige waaier aan 
mensen die in mijn straat wonen.  
 
Ik heb foto’s van ze gemaakt en hun korte verhalen opgetekend. Die vind 
je terug in dit boek. Heb ik de mensen beter leren kennen? Misschien 
een klein beetje. Ze hebben me in ieder geval veel interessants verteld 
en ik heb genoten van alle fotosessies.   
 

Rest mij in dit voorwoord op de allereerste plaats mijn geïnterviewde  
en gefotografeerde ‘buren’ enorm te bedanken voor hun medewerking. 
Ik bedank ook mijn mentor Jan Ros en de andere leden van de mento-
raatsgroep (in het bijzonder Tessa Lankester) die mij begeleidden  
bij dit project. Harriet van Maren die mijn teksten corrigeerde en  
Jan van Waarden die de vormgeving verzorgde. En tot slot mijn partner 
Ineke Hillen die twee jaar lang mijn klankbord was.  
 
 
Marjolijn van Gelder 
Amersfoort, september 2019
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Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar? 
 
Ik ben geboren in Badhoevedorp en woonde daar precies tot mijn 10e 
jaar. Ik ben de jongste van vier kinderen en het enige meisje. We hadden 
een 2-onder-1-kap-woning in een rustige straat met maar weinig auto’s. 
Een echte ‘speelstraat’ waar we allerlei spelletjes konden doen, zoals 
slagballen, touwtjespringen met een groot springtouw, elastieken en 
knikkeren.  
Ik had twee goede vriendinnetjes in de straat, waar ik graag en vaak was. 
Vooral bij Marianne. Haar moeder was Engelse van origine en bakte 
vaak cupcakes. We mochten die dan versieren met glazuur en bloeme-
tjes of pareltjes. Ze pocheerde ook eieren in een speciaal pannetje. Als  
ik er logeerde kreeg ik ’s morgens alles geserveerd op van dat prachtige 
blauw-gestreepte Engelse servies. Die dingen zijn blijven hangen, want 
toen ik jaren later op mezelf ging wonen, heb ik het servies en het pan-
netje gekocht. En bovendien de traditie voortgezet om met mijn kinde-
ren cupcakes te maken. Die vonden het altijd een feest om ze te mogen 
versieren.  
Onze school was hemelsbreed dicht bij huis, maar we moesten een eind 
lopen om een sloot heen voordat we er waren. Als de sloot bevroren was, 
dan waren we er zo. 
Op een gegeven moment kwamen mijn opa en oma van moeders kant 
pal achter ons wonen. Dat vond ik heel gezellig. We hadden zo’n door-
gangetje in de heg. Mijn oma maakte altijd luxe gehaktballen van tartaar 
met witte bonen in tomatensaus. Ze was mijn lievelingsoma. Als mijn 
vader mij weleens terechtwees, zei ze: ‘Rien, we zijn nou eenmaal niet 
allemaal hetzelfde!’ 
Wij hadden thuis een Simca, zo’n koekblikje en mijn opa en oma had-
den een Volkswagen. Ze namen ons regelmatig mee uit toeren en dan 
verzonnen ze onderweg allerlei spelletjes. Bijvoorbeeld overalls of grote 
witte onderbroeken aan de waslijnen tellen.  
Dat de band met mijn oma bijzonder was, bleek toen zij op haar sterf-
bed lag en heeft gewacht tot ik er was. Daarna is ze rustig ingeslapen. 
 

Wat kan je vertellen over de Count Basiestraat? 
 
Vanuit Huizen zijn we hier in 1989 komen wonen. We kochten dit huis 
op tekening, speciaal geselecteerd vanwege de grote woonkamer en de 
gunstige ligging. Voor was er een open uitzicht en achter rust en ruimte. 
Dat is nu met die drukke Albert Schweitzersingel wel heel anders gewor-
den. Jammer!  
We waren in 1989 allemaal starters en dat gaf een gevoel van saamhorig-
heid. Mijn directe buurvrouw werd een hele goede vriendin. We kregen 
hier al gauw kinderen en anderen ook, waardoor het een gezellige kin-
derrijke buurt werd. Er werden feesten en barbecues georganiseerd. 
Moest je een boodschap halen bij AH aan het eind van de straat? Dan 
lette een ander wel even op je kinderen. Ik heb goede herinneringen aan 
die tijd! 
 
Inmiddels zijn mijn twee kinderen volwassen en uitgevlogen. Ik heb 
lang zitten dubben of ik hier na 30 jaar wonen nog zou blijven.  
In de afgelopen jaren heb ik verschillende opleidingen gedaan voor 
coach in persoonlijke groei en binnenkort rond ik nog een  lichaams -
gerichte coachopleiding af.  
Ik heb de knoop doorgehakt en besloten om mijn eigen coachpraktijk 
op te zetten. De laatste maanden heb ik van de kamers aan de straatkant 
één grote kamer laten maken. Dat is nu mijn praktijkruimte geworden. 
Ik ben er heel trots op. Ik blijf hier dus nog wel even. 
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Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar? 
 
Nog geen vier jaar was ik, toen ik vanuit het Turkse dorpje Kurtlar Köyü 
samen met mijn vader en moeder naar Nederland vertrok. We lieten 
mijn twee oudere broers achter in Turkije, want zij zaten al op school en 
ons verblijf in Nederland zou maar tijdelijk zijn. Ik kan me nog herinne-
ren dat ik me in het vliegtuig als Alice in Wonderland voelde. Een klein 
meisje in een onbekende wereld. Verwarrend én tegelijk indrukwek-
kend. Ik kreeg een pakje appelsap met zo’n rietje, geen idee wat ik daar-
mee aan moest.  
Thuis en de kleuterschool waren twee totaal verschillende werelden. 
Kerstbomen? Die hadden wij in onze flat vierhoog aan de Columbusweg 
niet. Van de Columbusweg zelf herinner ik me niet zo veel. Ik speelde 
vooral binnen. Daar was ik creatief in de weer met knutselspulletjes en 
naaide ik kleertjes met mijn moeder voor mijn pop. Ik had maar één pop 
en één auto, dus speelde ik veel bij de buurjongen die een eigen kamer 
had en heel veel speelgoed. 
 
Toen ik acht was, verhuisden we naar de Magelhaenstraat. Tussen de 
flats was een groot grasveld. Daar speelde ik wél veel buiten, samen met 
alle kinderen uit de buurt. In deze tijd werd ook mijn kleine zusje gebo-
ren. Mijn moeder ging een tijdje daarna op onregelmatige tijden werken 
en dan paste ik op mijn zusje. Als mijn vader dan soms ook pas tegen 
negen uur ’s avonds thuiskwam, was er geen tijd meer voor spelen op het 
grasveld. Het was gewoon een andere cultuur, als meisje paste je op je 
zusje. Ik begon me – als ik zo om me heen keek naar het leven van 
andere kinderen – al op de basisschool steeds meer af te vragen: waar 
hoor ik eigenlijk bij? 
 
Mijn oudere broers kwamen ongeveer zes jaar na ons vertrek uit Turkije 
pas naar Nederland en moesten meteen naar de middelbare school. Een 
enorme overgang. Ze hebben beiden ondanks de taalachterstand hun 
school afgemaakt.  
 

Wat kan je vertellen over de Count Basiestraat? 
 
In 2002 kochten we ons eerste huis in deze straat. Een paar jaar later zijn 
mijn ouders teruggegaan naar Turkije. Mijn vader was uitgewerkt en 
mijn moeder had lichamelijke klachten waar ze hier weinig gehoor voor 
vond. Ze wilden graag hun leven delen met de mensen in hun oude 
dorp. Mijn vader heeft sinds kort een smartphone en nu kunnen we  
elkaar gelukkig zien via whatsapp. Maar het blijft soms jammer dat ze 
niet kunnen zien hoe trots ze op me kunnen zijn. Een goede opleiding 
achter de rug, twee grote dochters, een eigen huis. 
 
Na 20 jaar onregelmatig werken op de damesmodeafdeling van V&D, ben 
ik me gaan omscholen tot gastouder. Opleidingen, stages, professionali-
sering. Er komt heel wat bij kijken. Omdat we als gastouder contact met 
collega’s missen, komen we af en toe bij elkaar om leuke dingen te doen. 
We zijn nu met een groep van 12. Lekker uiteten, eens een keertje  
bowlen. We hebben ook een groepsapp en facebook om tips en  
adviezen uit te wisselen.  
 
En dan heb ik ook nog mijn hobby’s, zoals schilderen of iets anders crea-
tiefs maken. En… ik ben gevorderd buikdanseres!  
Met al dat werken, de drukte van mijn gezin en mijn hobby’s kom ik aan 
veel contact in de straat niet toe. Rob van nummer 13 spreek ik regel -
matig en ik heb wat contact met het Turkse gezin op nummer 11.  
 
Ik zou weleens een rondje willen wandelen met iemand.  
Zomaar, zonder iets af te spreken.
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Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar? 
 
Als nakomertje werd ik in 1964 geboren in het Amersfoortse Soester -
kwartier. Met boven mij een 11 jaar oudere zus en 16 jaar oudere broer. 
Mijn moeder heeft haar handen vol gehad aan me. Liet ik een vriendje 
zeggen tegen haar: ‘Rob is dood.’ En dan daarna met een big smile: 
‘Surprise.’ Kon ik meteen m’n pyjama aantrekken. Ik speelde altijd voet-
bal op straat met mijn beste vriend en buurjongen Klaas. Er waren toen 
nog maar weinig auto’s. ‘Rooooooooobert …eten!’ klonk het dan. Niet 
echt leuk voor een stoer jongetje dat met de groten overal de grenzen 
opzocht.  
Een rebels schoffie was ik. Dat rebelse heb ik altijd gehouden. Ik moest 
niets hebben van het dwingende van het systeem. Ik zocht mijn eigen 
weg en door altijd de clown uit te hangen kon ik voorkomen dat ik als 
schriel, klein ventje werd gepest.  
 
Het Soesterkwartier had destijds een slechte naam, er was veel crimina-
liteit. Toch heb ik goede herinneringen aan mijn jeugd daar. De mensen 
zijn er rechtdoorzee en open. Als ik er de hond uitliet, was ik zo meer 
dan twee uur weg. Overal viel er wel wat te praten. Moest ie zowat wéér 
als ik thuis was! 

Wat kan je vertellen over de Count Basiestraat? 
 
Het grote aantal inbraken, dat vind ik minder leuk. Vooral het kleine 
raam in de achterpui moet je goed beveiligen. Ik heb zelf in de beveili-
ging gewerkt en weet dat een hond de beste beveiliger is. Mylo is een 
waakse en lieve hond en een geruststelling voor mijn dochter, die ooit 
ergens anders een gewapende overval meemaakte.  
Ik woon hier nu 11 jaar, na een paar tussenjaren in Leusden. Was ik blij 
dat ik daar weg was, want niemand spreekt je daar zomaar aan. In deze 
straat voelt het tussen het Soesterkwartier en Leusden in. 
Je mag in deze straat zijn wie je bent. Mijn naaste buren zijn Turks en 
aan de overkant woont een Marokkaans gezin. Ik heb veel gewerkt met 
islamitische mensen en heb daarom een keer aan de Ramadan meege-
daan. Gewoon om te voelen hoe dat is. Pas dan begrijp je hoe zwaar dat 
is voor hen. 
 
En voor wat betreft mijn huis: ik laat ik overal rommel liggen, maar 
dankzij mijn dochter is het hier netjes en met stijl ingericht. Alleen in 
het hoekje achter de kast, uit haar zicht, ligt nog een grote stapel die ik 
al een jaar geleden zou opruimen! 
Het raam aan de straatkant heb ik laten verlagen. Mijn kinderen zijn 
niet zo lang geworden en kwamen er eerst nauwelijks bovenuit. Ik hou 
van open zijn naar de mensen toe en met dat lage raam zie ik alle straat-
bewoners langskomen. Dan zwaai ik even.  
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Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar? 
 
Ik ben geboren en getogen in Amersfoort, hartje centrum vrijwel onder 
de toren. Als tweede kind in een rij van twee jongens en twee meisjes. 
Zo rond mijn derde jaar verhuisden we naar de Van Randwijcklaan. Kort 
daarna – dat herinner ik me pas echt – woonden we in een nieuwbouw-
woning aan de Eksterstraat in Liendert. Overal stonden nog stellingen 
voor de bouw. De oudere jongens klommen daar op en de jonkies, zoals 
ik, deden ze na. Gelukkig wisten mijn ouders niet anders dan dat we 
gewoon lekker buiten speelden. Ik zat in een hecht vriendengroepje met 
niet alleen buurjongens, maar ook vriendjes van de Andreasschool vlak-
bij. Er is nog een reünie van de zesde klas geweest toen we 40 werden, 
nu alweer bijna 20 jaar geleden.  
 
Ik was vroeger veel buiten en zat al jong op voetbal. Ik ben bij K.V.V.A. 
gaan voetballen, omdat toen de K van katholiek nog erg belangrijk was. 
Dat heb ik later gelukkig anders kunnen doen. Mijn twee zonen van 29 
en 31 voetballen al jaren. Joeri en Sven doen mij altijd denken aan de 
broers Erwin en Ronald Koeman. Ze lijken er uiterlijk niet op, maar zijn 
wél hetzelfde soort voetballers. Mijn dochter doet aan fitness. 

Wat kan je vertellen over de Count Basiestraat? 
 
Ik kwam hier 24 jaar geleden wonen als weduwnaar met drie kinderen. 
Mijn vrouw Christel is helaas heel jong overleden, een paar dagen na de 
geboorte van onze jongste dochter Lisa. Totaal onverwacht was ik een 
jonge vader alleen met drie kinderen van vier, twee en nul jaar. Mijn 
werkgever – de NS – is er heel goed mee omgegaan. Ik kreeg ruim een 
half jaar de tijd om alles weer een beetje op de rit te krijgen. En om in 
NS-termen te blijven: ik heb de kinderen op een trein gezet die altijd 
moest blijven rijden. Met hulp van vrienden en familie is dat gelukt.  
 
Mij viel in deze straat meteen op dat er een groot verschil was tussen de 
kopers aan mijn kant en de huurders aan de overkant. Als ik als koper 
ging buurten bij overbuurvrouw Marjo die huurde, was dat een beetje 
gek. Merkwaardig, toch? 
En ook gek:  een keer – toen ik van nachtdienst thuiskwam – zag ik een 
andere buurvrouw naar de overkant glippen. Die had wat met de over-
buur. Of mijn nieuwe buurman uit Amsterdam – op het eerste gezicht 
een hele vreemde vogel – die zich helemaal had geïnstalleerd maar nog 
geen bestek had om mee te eten. Kwam ie bij me lenen! Koen heette hij, 
een heel aardige man. Hij is helaas overleden. Toen een paar jaar daar-
voor vrijwel onopgemerkt een 32-jarige buurjongen overleed aan een 
hersentumor, hebben de buren van nummer 14 en 22 besloten straat-
feesten te organiseren. Opdat we een beetje op de hoogte zouden blijven 
van elkaars wel en wee. 
Die straatfeesten zijn verleden tijd, al hopen we dat jongere mensen eens 
de organisatie zullen oppakken. Maar… of dat gebeurt? Sociale media, 
individualisering, mensen trekken zich steeds meer terug in hun huis. 
Ik blijf hier graag wonen. Met de oude kern bewoners komen we nog 
één keer per jaar in januari bij elkaar. Zo’n 15 tot 20 man bij een van ons 
in de straat. Overigens komt de vrouw van de buurjongen, die overleed 
aan de hersentumor, ook nog steeds. Al heeft ze inmiddels al lang een 
nieuw gezin.
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Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar? 
 
Ik ben geboren in de staat California in de Verenigde Staten van 
Amerika. Daar heb ik een paar jaar gewoond en daarna ben ik heel vaak 
verhuisd. In de States kan je namelijk zomaar, buiten je schuld, je baan 
verliezen. Dat gebeurde mijn stiefvader regelmatig en dan gingen we 
daarheen waar hij hoopte nieuw werk te vinden. Ook mijn moeder vond 
dan weer werk als serveerster. Dat bracht veel op aan tips, dat kon in de 
avonduren en dan was ze overdag thuis.  
Rond mijn vijfde ben ik verhuisd naar de staat Idaho. Uit die tijd herin-
ner ik me vooral het eindeloze buitenspelen met alle dieren rond onze 
boerderij. We hadden een babystinkdier waarvan de stinkklieren waren 
verwijderd. Als dat niet gebeurd was, kon ie zo’n stank afgeven dat 
alleen een bad met tomatensap ertegen hielp. We hadden honden, een 
paard, koeien, zelfs een tamme ekster. We hadden als kind het vrije 
gevoel om op avontuur te kunnen gaan, mijn zus, halfbroer en ik.  
‘Go play, get lost and don’t come back for two hours’, riep mijn moeder 
regelmatig en dat deden we. Het kon nooit kwaad.  
 
Na enige tijd verhuisden we weer naar Pennsylvania en zo rond mijn 
tiende naar Arizona, zo’n kleine 4000 km naar het westen. Mijn moeder 
reed met ons in een grote vrachtwagen met al onze spullen dwars door 
Amerika, op zoek naar nieuw werk voor mijn stiefvader en voor haar. Zo 
rond mijn twaalfde was het niet meer nodig dat mijn moeder thuis was, 
we zorgden voor onszelf. 
 
Als ik erop terugkijk, was het een onstuimige jeugd met veel avontuur, 
maar ook met de onrust van telkens weer een andere woonomgeving. 

Wat kan je vertellen over de Count Basiestraat? 
 
Voor de liefde ben ik naar Nederland gekomen en na een aantal jaren in 
de Count Basiestraat beland. Voor mijn kinderen wilde ik niet de onrust 
die ik zelf van vroeger zo goed kende.  Ik wilde stabiliteit, hun een plek 
geven om thuis te komen. Die plek hebben we hier gevonden. Over en 
weer speelden de buurtkinderen met elkaar. Als je even een boodschap 
moest doen, dan letten andere ouders op. Onze kinderen zijn inmiddels 
groot en ze verbinden de oude kern niet meer met elkaar, maar het blijft 
hier fijn wonen.  
Waarom? Omdat er weer nieuwe jonge gezinnen komen wonen en er 
weer het geluid is van al die kleine kinderen. Dat levendige waar ik zo 
van hou. Het zou leuk zijn als de ouders, net als wij vroeger, het initiatief 
zouden oppakken om straatfeesten te organiseren voor jong en oud. 
Maar helaas hebben de jonge mensen van nu het allemaal heel druk. Ze 
moeten vaak beiden werken om de portemonnee gevuld te hebben. We 
gaan jammer genoeg steeds meer de kant van de VS op. 
 
Weet je waarom het hier ook fijn wonen is? Omdat het een straat is met 
een grote diversiteit aan bewoners. Turks, Marokkaans, Irakees, Iraans, 
Armeens. We leren nog steeds nieuwe mensen kennen, al komen we niet 
zo makkelijk meer bij elkaar op de koffie.  
 
Ook mooi is trouwens dat de hangjongeren zijn verdwenen. Dat scheelt 
lawaai en gedoe, maar wie weet ontstaat uit al deze kleine kinderen 
weer een nieuwe generatie hangjongeren. Het zal wel meevallen.  
Dit is zo’n beetje wat ik vind van deze straat. Kom, als je me wilt fotogra-
feren, pak dan de lichtste plek hier in huis. Mijn hobbykamer, mijn 
‘haven’ (red.: toevluchtsoord). Daar voel ik me ook zo fijn.  
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Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar? 
 
In Amersfoort ben ik geboren en getogen. Mijn eerste herinnering gaat 
terug naar een kleine kamer aan de Hooglandseweg, waar mijn moeder 
woonde. Ik ben de enige van de vier kinderen die er als oudste op  
7 maart 1956 geboren is. Na een paar jaar verhuisden we naar de 
Utrechtseweg en daarna naar de vierde etage van een flat aan de 
Haydnstraat. De jaren in de Haydnstraat kan ik me nog levendig herin-
neren. Een fijne kindertijd met kleuterschool, lagere school en speeltuin 
pal in de buurt. Busjekruit spelen op het grote grasveld, rolschaatsen op 
straat of nog beter in de hal van de flat op zo’n prachtige gladde cement-
vloer. Ik hield dan een showtje voor de kinderen in de buurt. Ik kreeg 
ook een schooltuintje vlak achter de flat, helemaal alleen voor mezelf.  
Ik vind het nog steeds leuk om van alles te laten groeien. We hadden 
geen lift, maar in het trappenhuis hing een touwtje voor het ophijsen 
van de boodschappen. 
 
Mijn moeder ging later de weekends werken om wat afleiding te heb-
ben. Mijn vader, mijn drie broers en ik zorgden dan voor het huishou-
den. We hebben daardoor allemaal geleerd de handen uit de mouwen te 
steken. 
Vlak na moeders dood is mijn dochter geboren, sprékend mijn moeder. 
Is dat toeval? Zelfs in de schoenentik is ze precies haar oma.  
 
Toen ik een jaar of acht was, klopte ik al bij de kleuterschool aan of ik 
kon helpen met de kleine kinderen. En dat kon altijd. Geweldig! Niet gek 
dus dat ik later in de kinderopvang ben gaan werken.

Wat kan je vertellen over de Count Basiestraat? 
 
Al 30 jaar woon ik in deze straat; ik was al betrokken bij de bouw van de 
woningen. Dit werd mijn eerste huis met een tuin én met vrij uitzicht. 
Achter kijk ik op de bomen en voor op de straat en het kleine vijvertje. 
Lang geleden ging er opeens een belletje af in mijn hoofd. Ik keek naar 
buiten en in dat vijvertje dreef een klein jongetje op zijn buik. Ik meteen 
naar buiten, het water in, joch op de kant en gedragen naar het huis 
waar hij woonde. Goddank is hij blijven leven. Hij is nu in de 20. Laatst 
kwam zijn moeder nog langs. Voor altijd blij!  
 
Ik ga hier niet meer weg. Een fijne buurt met een hechte groep eerste 
buren. Sommigen wonen hier nog, anderen verhuisden, maar die zie ik 
nog steeds. Via de ‘Count-Basiestraatje-App’ spreken we met elkaar af. 
We deden zo veel leuke dingen samen. Halloween vieren met z’n allen, 
oud-en-nieuw. Zwemmen in de tuin, de glijbaan van de buurvrouw erbij, 
koek en zopie op het terras bij de bevroren vijver. ‘Buurvrouw Feestje’, 
werd ik door de kinderen genoemd. 
 
Nu is het anders. Kinderen groeien op, mensen gaan allemaal werken. 
Ze zijn liever op zichzelf. Ook ik ben door het werk niet veel thuis en zie 
de mensen minder. Niet meer die aandacht voor buiten spelende kinde-
ren, minder verdraagzaamheid, minder samenzijn, kortere lontjes.  
De gemeente onderhoudt de wijk jammer genoeg ook steeds slechter.  
Te hoog gras, veel te hoge bomen, een vieze waterpartij, woekerende 
bramenstruiken. Door alle begroeiing wordt het onveiliger. Vandaar ook 
dat gedoe met die inbraken.  
Maar toch, die kleine fijne groep buren. We lopen de deur niet plat bij 
elkaar, maar ik weet zeker: als het nodig is, kan ik altijd bij een van hen 
terecht.  
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Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar? 
 
Tijdens het bombardement op Arnhem in 1944 zat ik in de buik van 
mijn moeder, samen met andere evacués op weg vanuit Heveadorp bij 
Oosterbeek naar Lunteren. Daar hebben we maar kort gewoond tot we 
weer terug konden. Met de Marshall-hulp van de Amerikanen kregen we 
in Oosterbeek een rijtjeshuisje in een straat aan de rand van het bos. 
Zo’n straat met op de ene hoek de bakker en op de andere hoek de melk-
boer. Er zullen daar veel mensen gewoond hebben die, net als mijn 
vader, tot hun pensioen bij de Hevea-rubberfabriek zouden werken.  
Wie er woonden, weet ik niet precies meer, maar wél weet ik dat ik daar 
fantastische jaren had tot aan mijn 10e. Voetballen op straat zonder de 
overlast van auto’s, vuurtje stoken, appels jatten en allerlei ander katte-
kwaad. Maar één keertje werd ik gepakt en zat ik op het politiebureau. 
Komt precies op dat moment mijn oom, die agent was, langs.  
‘Je moest je schamen Frans Gal’, ik hoor het ’m nóg zeggen.  
 
Mijn drie oudere broers en ene zus noemden me ‘de witte’ vanwege de 
kleur van mijn haar ‘Die witte mag alles’, zeiden ze als ik voor de zoveel-
ste keer iets deed wat zij op mijn leeftijd niet mochten.  
‘Witte, kom je buitenspelen?’ Dat is wat me uit mijn vroege jeugd het 
meest is bijgebleven. 

Wat kan je vertellen over de Count Basiestraat? 
 
Nel en ik wonen hier zo’n dertig jaar, vanaf het begin van de bouw van 
deze huizen. De eerst 10 jaar was dit nog een huurhuis. We hebben het 
daarna gekocht en aan de achterzijde uitgebouwd. De woonkamer is 
zeker twee-en-een-halve meter langer geworden.  
We hebben een groep vaste vrienden, broers, zussen, kinderen en klein-
kinderen waar we regelmatig naartoe gaan en mee op stap gaan. Ik hou 
er erg van om van hout allerlei dingen te maken, zoals bijvoorbeeld de 
lamp in die hoek. En ben ook handig met klussen en de computer. 
Daarom wordt nogal eens een beroep op mij gedaan door familie, vrien-
den en kennissen. Kortom, we zijn best druk en veel op pad. En we zijn 
sowieso niet zulke buurtlopers. We maken af en toe een praatje met de 
buren, dat is het wel zo’n beetje wat betreft het contact in de straat.  
 
Wat me positief opvalt, is dat de straat de laatste jaren steeds netter is 
geworden. Wat me minder bevalt, is het toenemende aantal inbraken. 
Dat is echt iets van de laatste paar jaar. Vervelend dat je daardoor 
gedwongen wordt je huis steeds beter te beveiligen. 
 
Aan het eind van de straat ligt het Schothorsterpark. Daar ga ik regelma-
tig wandelen. Een mooi stukje natuur, je bent er zo!
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Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar? 
 
In 1976 verhuisde ik op mijn tweede van Utrecht naar Vianen.  
Ik herinner me dat ik op een heel groot bed klom met stof vol prachtige 
bloemen. Wat ik ook nog zó voor me zie: de open haard, de groenige  
plavuizen met van die glimmertjes door het licht, veel kleuren groen en 
oranje.  
Ik heb een twee jaar oudere zus en kreeg er ruim drie jaar na de verhui-
zing een broertje bij. Ik hoorde wat geluiden van mijn bevallende  
moeder vanaf dat grote bed. Maar al gauw nam Jeanette – de naast ons 
wonende zus van mijn moeder – me mee. Ik herinner me nog haar  
duster vol groene motieven, die ik ook zó mooi vond. Om altijd aan te 
hebben. Jeanette en haar man Jan hadden zelf geen kinderen en waren 
als onze tweede vader en moeder. Ze zijn heel close met mijn ouders en 
ik zie ze nog regelmatig.  
 
Veel herinneringen dus aan het huis, maar ook aan de buurt. Een buurt 
vol weilanden, een oud sloopterrein, een bunker. We groeven steenkool 
op waar we mee tekenden. Achter de paarden op het land begon de 
andere wijk. Met de ogen van nu vlakbij, maar voor kinderogen einde-
loos ver weg. Veel buiten dus, genoeg kinderen in de buurt en makkelijk 
in- en uitlopen bij de familie. Een vrije jeugd. Met als ‘dieptepunt’: een 
gejatte step (die was van mijn zus en mij samen) en een poppenwagen 
(van mij alleen). Vooral over de poppenwagen was mijn moeder een 
beetje uit het veld geslagen. Dat zoiets gebeurde, ze begreep er niets van.  

Wat kan je vertellen over de Count Basiestraat? 
 
Een fijn huis? Ik had me vanuit Amsterdam hiernaartoe verhuizend 10 
jaar geleden iets heel anders voorgesteld. De overgang was groot. Maar 
na mijn dertigste wilde ik meer en meer een thuishonk met ruimte en 
groen om me heen. Ik wilde graag in de buurt wonen van mijn ouders in 
Woudenberg en van mijn broer. Dus, Leusden? Te duur. Soest? Te duur. 
Amersfoort? Ik ging er naar de middelbare school en toen gold het als 
criminele stad.  
Eerlijk gezegd zat ik op het moment van de beslissing over de koop  
niet zo lekker in mijn vel. Het was mijn vader die me overhaalde:  
‘Doen! Goed gelegen, te betalen, een praktisch huis.’  
Zelf dacht ik: ‘Jammer, die schuur zo midden in de tuin, weinig blauwe 
lucht met al die dakopbouwen.’  
 
De mensen? In mijn Amsterdamse buurtje zei iedereen elkaar gedag. 
Wijfie dit, wijfie dat. Hier soms wel, en soms opeens niet. Is het omdat ik 
een beetje anders lijk door de dingen die ik doe? Op blote voeten lopen, 
een wijntje drinken op het bankje in de speeltuin, eten met de kids op 
het voetbalveldje, op mijn schuurdakje in de zon zitten? Ach, ook in 
deze straat wonen aardige mensen, bijvoorbeeld de schat van een buur-
vrouw verderop. Met Joëlle, iemand anders uit de buurt die een paar jaar 
geleden verhuisde, heb ik nog steeds goed contact.
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Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar? 
 
Ik ben een echte Amersfoortse. Mijn ouders kochten in 1989 een huis in 
de Theo Uden Masmanstraat, hier schuin achter. Het moest toen nog 
gebouwd worden. Ze wonen er nog steeds, dus dat is fijn buurten en 
over en weer lenen wat je in de supermarkt bent vergeten te kopen.  
Ik herinner me een jeugd in een kindvriendelijke buurt met veel jonge 
gezinnen. Buiten spelende kinderen in de straat, op het grote grasveld 
hierachter en bij de gele glijbaan in de zandbak. Zelf was ik er niet altijd 
bij, want ik was helaas als kind veel ziek. Te vaak om hechte vriend-
schappen te kunnen aangaan met de kinderen in de buurt. Het waren 
rustige kinderjaren in een fijne woonomgeving binnen een veilig gezin 
van vijf.

Wat kan je vertellen over de Count Basiestraat? 
 
Voordat ik in deze straat kwam wonen, heb ik een paar jaar op mezelf 
gewoond aan de Sara Burgerhartsingel. Hier vlakbij. Daar is mijn man, 
die uit Baarn komt, bij me ingetrokken en samen zijn we weer naar het 
buurtje van mijn jeugd verhuisd. De huizen zijn van buiten misschien 
niet zo mooi, maar van binnen zijn ze praktisch, licht en ruim. Zéker 
met een opbouw erop. Op de bovenste verdieping heb ik een fitnessplek 
gemaakt. Aan het plafond hangt mijn bruidsboeket te drogen, ernaast 
hangt een boksbal. Ik hou van boksen, het is een heel intensieve sport 
en dus goed voor mijn conditie. 
Amersfoort is een hele mooie stad en dit wijkje ligt ideaal. Je zit zo bij 
het station, bent in een mum van tijd met de auto de stad uit en met de 
fiets het centrum in. We hebben ook nog een supermarkt en een park 
aan het eind van de straat, dus wat wil je nog meer! 
De mensen in deze straat – net als in de Theo Uden Masmanstraat overi-
gens – staan open voor contact en zijn vriendelijk. Zelf maak ik ook 
makkelijk contact en weet ik graag wie er in mijn directe buurt wonen. 
Mijn buren aan de ene kant kennen we aardig, ze zijn ook op ons brui-
loftsfeest geweest. Het huis aan de andere kant wordt verhuurd aan stu-
denten en daar is jammer genoeg nogal wat verloop van bewoners. 
Vervelend vind ik het dat er regelmatig in de buurt inbraken zijn. Bij ons 
stond laatst ook een man in de tuin. Het is dat er een sensorlamp hangt 
en dat ik net even door de gordijnen naar buiten keek, wie weet wat er 
anders gebeurd zou zijn. Ik heb meteen mijn vader gebeld en die was er 
in een paar seconden. Er komt niemand aan zijn dochter! Als brand-
weerman is hij gelukkig niet bang aangelegd.  
 
En tot slot, handig om te weten voor de buurt: omdat ik verpleegkundige 
ben, heb ik me aangemeld als burgerhulpverlener in deze wijk. Zo kan ik 
zelf helpen bij reanimaties. Dat is al twee keer gebeurd, sinds ik hier drie 
jaar geleden ben komen wonen. Ik krijg dan een melding door van 112 en 
ben sneller ter plaatse dan de ambulance. Laten we hopen dat het niet 
gauw weer nodig is.
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Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar? 
 
Dat ik vanuit mijn huis aan het Zuiderkruis in de Koppel zo aan de over-
kant van de straat het schoolplein opliep. Ik speelde er altijd en leerde 
voetballen van de grote jongens. Waren zíj voor Ajax en Feijenoord, dan 
was ik voor PSV. Het maakte me niets uit dat ik er als enige anders over 
dacht. In de straat waren naast ons soort huizen ook flats. Daar woon-
den vriendjes. Je moest onder de poort door en dan was er een groot 
parkeerterrein waar we konden spelen. Dat stond toen nog niet vol met 
auto’s.  
 
Elke dag waren we buiten en mijn moeder was altijd thuis. Behalve dan 
die ene keer. Toen stond mijn vader opeens in de keuken te koken aan 
het eind van onze gang. Bleek mijn moeder de volgende dag met een net 
geboren zusje thuis te komen! Ik ben het eerste kind dat geboren en 
getogen is in Amersfoort. Mijn oudere broers en zussen zijn geboren in 
Marokko. Mijn vader was begin jaren 70 al in Nederland, de rest van het 
gezin kwam in 1980. Op mijn tiende verhuisde ik van de Koppel naar 
Schothorst.  

Wat kan je vertellen over de Count Basiestraat? 
 
Leuk, niet leuk? Ik zie geen voordelen en geen nadelen van het wonen in 
deze straat. Behalve dan dat de locatie prettig is, met alle nodige voor-
zieningen dichtbij, én de familie in de buurt. Wel ben ik erg gehecht aan 
Amersfoort. Ik heb na mijn trouwen twee jaar in Almere gewoond, 
omdat een rijtjeswoning voor een starter in Amersfoort niet te betalen 
was. Maar ik had zo’n heimwee naar Amersfoort. Ik zeg weleens dat het 
in die twee jaar voelde of ik thuiskwam als ik ging werken in Amersfoort 
en ging werken als ik terug was in Almere.  
 
Ik heb niet zoveel contacten in de straat. Die hoef ik ook niet met een 
commerciële baan waarbij ik de hele dag energie stop in het goede  
contact met de klanten. Eén avond in de week lekker voetballen met de 
overbuurman die in mijn elftal zit. De buurvrouw in de winter af en toe 
eens helpen met het krabben van haar autoruiten. En daarnaast lekker 
mijn gezin. Dat is meer dan genoeg voor mij.
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Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar? 
 
In het Friese Franeker ben ik geboren. In een heel klein, maar leuk huis 
zonder bovenverdieping. We hadden het niet breed, maar dat heb ik 
nooit erg gevonden. Met mijn zus samen sliep ik de eerste jaren in een 
bedstee. We huurden het kleine huisje van een eigenaar die ons verbood 
in het tuintje ervoor te komen. We mochten alleen over een smal paadje 
lopen en op de stoep spelen. Die stoep liep aan de buitenkant van de 
huizen in een grote cirkel om een voetbalveld heen. Ik woonde dus in 
een soort cirkelstraat. Steeds verder van huis speelden we, totdat we uit-
eindelijk op de stoep aan de achterkant van de cirkel uit het zicht van 
mijn ouders waren.  
 
Het zwembad lag op een paar minuutjes afstand en daar spraken we 
altijd af met vriendjes. Zelfs vóór school waren we er al.  
Mijn vader was kunstschilder. Hij maakte op verzoek schilderijen van 
boerderijen in de buurt. Soms kom ik in Friesland nog weleens iemand 
tegen die iets van hem heeft hangen. 
 
Mijn ouders kwamen uit grote gezinnen, ze leven allang niet meer. Mijn 
zus en schoonfamilie komen de provincie niet zo gauw uit en zelf zou ik  
niet meer terug willen. 

Wat kan je vertellen over de Count Basiestraat? 
 
Als ik ergens nieuw kom wonen, gooi ik altijd een bericht bij de buren in 
de bus dat ik er ben, met Rufus de hond. De buren dachten dat De Hond 
mijn achternaam was en Rufus de naam van mijn man. Toen ze geen 
man zagen, maar wél een hond hoorden blaffen werd het pas duidelijk. 
Rufus maakt het contact met mensen in deze straat makkelijk en ik hou 
er wel van om hier en daar even te praten. Ik vind het hier veel gezelliger 
dan in de vorige straat waar ik woonde. Daar werkte iedereen en was het 
overdag doodstil. Voor de boodschappen ga ik nog wél naar mijn oude 
buurt. De supermarkt daar ken ik vanbinnen en vanbuiten. 
 
Waar ik me flink aan kan ergeren, is hoe hard het verkeer hier rijdt. Wil 
je rustig parkeren, komt er eentje om de hoek aangejakkerd. Iemand 
heeft al eens mijn fietsenrek van de auto gereden en is daarna gewoon 
doorgereden. Ze zijn hier in de straat nog niet zo actief om dat harde rij-
den aan te pakken. Dat is in Zielhorst beter geregeld. Maar er is hier een 
inloophuis in de buurt waar ik dit eens ga aankaarten. Ik vind: onrecht 
in de straat, daar moet je iets mee, ik ga niet zeuren, maar ga er iets aan 
doen. Daar zal zo’n 10 jaar werken bij de buurtbemiddeling wel mee te 
maken hebben.  
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Wat herinner je je van waar je woonde tot je 10e jaar? 
 
In Meppel ben ik geboren. Mijn vader werkte bij de Post en werd -toen 
ik twee jaar was- gevraagd voor de PTT in Zwolle. Hij wilde alleen gaan 
als hij een woning kreeg, en omdat ze ’m graag wilden hebben, gebeurde 
dat. Het werd een flat van driehoog in de Van Ummenstraat. Wij woon-
den op de tweede verdieping. Omdat mijn vader goed voetbalde en mijn 
moeder in de kantine van het clubhuis hielp, was ik als jong jochie op 
zaterdag altijd bij voetbalclub CSV’28. Op mijn zevende ging ook ik voet-
ballen, samen met een paar jongens die vlak bij me in de buurt woon-
den.  
 
Tot mijn tiende was ik vooral buiten. Toernooitjes spelen op het grasveld 
achter onze flat tegen de straten in de buurt, zogenaamde ijshockey -
wedstrijden op rolschaatsen met zelfgemaakte sticks op het Geert 
Grooteplein. Paasbulten bouwen op het braakliggende terrein tussen  
de wijken Dieze Oost en Dieze West. Wie maakte de grootste bult? Wij 
van Oost stalen materiaal van de bult van West en omgekeerd. Gelukkig 
hadden wíj de twee meter lange politieagent Jan Hertsenberg, vader van 
mijn vriendje Bert. Jan keek uit op onze bult en kon die daardoor mooi 
in de gaten houden. 
 
Er woonde trouwens nog een agent een portiek verder, vader van Wim. 
In zijn portiek speelden we weleens politiebureautje. Wim had een  
sleutel van de kelderboxen. Als je pech had, belandde je in de gevange-
nis, in een van de kelderboxen. Daarin kon je zomaar een uur opgesloten 
worden. 
Ik herinner me een zorgeloze jeugd buiten met veel vriendjes. 

Wat kan je vertellen over de Count Basiestraat? 
 
In 1984 ben ik naar Amersfoort gekomen. Eerst woonde ik in Liendert.  
n 1988 kocht ik samen met mijn vrouw Rita deze woning. We kregen 
helaas een premie-C-woning, want voor een premie-A-type in de buurt 
kwamen we niet in aanmerking, omdat alleen mijn salaris werd meege-
nomen bij het regelen van de hypotheek. Dat van Rita destijds niet!  
Wat ik overigens nooit heb begrepen van deze woningen, is dat de  
architect de schuren halverwege de tuin heeft ontworpen in plaats  
van achterin.  
 
We waren de eerste bewoners in de Count Basiestraat. Een paar jaar 
later ook de eersten die met twaalf anderen uit de wijk samen een 
opbouw lieten plaatsen. We vormden toen een Vereniging Van 
Eigenaren en met onder andere tandarts Keet en brandweerman 
Wielinga namen wij daarvoor het initiatief. Door de Vereniging Van 
Eigenaren heb ik veel mensen in de buurt leren kennen. Maar ook door 
de vele buurtfeesten die we in die tijd organiseerden samen met flink 
wat mensen uit onze straat en de straten hierachter. Het waren vooral 
feesten voor de vele kleine kinderen van iedereen. Door verhuizende 
bewoners van het eerste uur, opgroeiende kinderen en individualisering 
is er de klad in gekomen. En daardoor is de sociale cohesie volgens mij 
nu ook wel wat minder. 
 
Of ik hier wil blijven wonen? Als de kinderen uit huis zijn, is het mis-
schien een beetje te groot voor ons. Maar de autowegen dichtbij, de 
trein, de winkels en de natuur pal achter? Zolang Rita nog werkt, blijven 
we hier zeker. En misschien wel langer. Dat boerderijtje langs een dijkje? 
We zien het wel.
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