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HET AMSTERDAM VAN BRAM KEMPERS 

Nostalgie en modernisme in Slotervaart 
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Via een krot in de Korte Leidsedwarsstraat en een etage in de Lepelkruis 
straat hoek Nieuwe Prinsengracht kwam ik in 1958, vijf jaar oud, terecht in 

een villa aan de Sloterplas, Colenbranderhof 14. Dat is bijna aan het einde van 
de Cornelis Lelylaan, een verhoogde vierbaansweg met moderne viaducten en 
in het midden een vrije trambaan. Gedurende mijn hele jeugd was dit de ver 
binding met het centrum van Amsterdam dat ik met mijn ouders en zusje had 
verlaten: langs het fietspad of met de tram. Terug ging het vanaf de achterkant 
van het stadhuis op de Dam door de smalle Leidsestraat, via de brede Overtoom 
naar de nieuwe tuinstad, ruim aangelegd met een unieke combinatie van groen, 
brede wegen, paden en lanen, laagbouw en hoogbouw. 
Thuiskomst kondigde zich aan bij het zien van de rij flats, rechts van de 

Lelylaan. Meestal stapte ik uit bij de halte Johan Huizingalaan, zelf niet mooi, 
modern en monumentaal, en ver verwijderd van de sfeer van homo ludens. 
Spelen deed ik verderop, op of onder de klimkoepels van Aldo van Eyck. Enkele 
staan er nog en een is er gemusealiseerd in de tuin van het Rijksmuseum. 

Mijn mooie herinnering aan Slotervaart is onlosmakelijk verbonden met de 
foto's die Cas Oorthuys er maakte in de periode dat ik er kwam wonen. Nieuw 
West was kaal en monumentaal, strak en esthetisch, een wereld in zwart en wit, 
net als zijn verbeelding. Deze foto's zag ik als jongen opborrelen in zijn indruk 
wekkende huizen, eerst aan de doodlopende straat Amstel 3, later, toen die plek 
werd afgebroken ten behoeve van het nieuwe stadhuis en de opera, aan de Prin 
sengracht. Ze kwamen in het al even indrukwekkende archief, waarvoor zijn 
zwager, de natuurkundige Frank Krienen een viercijferig systeem had ontwor 
pen. Frank, Cas, mijn vader en mijn moeder waren vrienden. Mart, mijn vader, 
maakte met Cas fotoboeken voor vele bedrijven, een vruchtbare samenwerking 
die de vriendschap niet altijd goed deed. Cas vond dat foto's niet aangesneden 
moesten worden en meende dat hij die fotoboeken beter zelf kon ontwerpen wat 
hij in de jaren zestig ook ging doen. 

Zijn foto's van Lelylaan en Colenbranderhof vonden hun weg naar de boe 
ken, waarvan enkele gewijd aan Amsterdam. Voor mij geven die foto's een beter 
tijdsbeeld dan die van de haven of van de grachten. Ze zijn minder bekend dan 
zijn foto's uit de Tweede Wereldoorlog, maar het zijn symbolen geworden van 
de wederopbouw en het vooruitgangsgeloof, nog sober en streng maar met een 
ontluikende welvaart en soms enige speelsheid. 

Zo vereeuwigde Oorthuys het Amsterdam-West van mijn jeugd. Op die 
foto's rennen zijn kinderen of die van vrienden over een viaduct, hangen aan 
de constructies van Van Eyck of zitten in het zand aan de Sloterplas, gegraven 
om land op te kunnen spuiten voor de woningen in Geuzenveld, Osdorp en 
Slotervaart, in de loop van de jaren vijftig uit de grond gestampt, conform het 
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Cas Oorthuys, Vriend van de fotograaf en grafisch 
vormgever Mart Kempers kijkt vanaf de torenflat 
Sloterhof uit over de Sloterplas, Amsterdam. © Cas 
Oorthuys/Nederlands Fotomuseum. 

Algemeen Uitbreidings Plan van 1935. Een echtpaar fietst voorbij, tegen het 
decor van de donkergrijze en witte flats, de witte vier hoog met een trappenhuis, 
de bijna zwarte met galerijen en een lift. Op een andere foto kijkt een jong ge 
zin vanaf het balkon aan de zijkant de nieuwe wereld in. Mijn vader en moeder 
vormden ook zo'n jong gezin en gingen wonen en werken in een hypermoderne 
villa, ontworpen door weer een andere vriend, Thijs Wijnalda. 

Op een van de foto's kijkt mijn vader uit over Slotervaart. Hij staat op de bo 
venste verdieping van de torenflat, Sloterhof, die zojuist zijn hoogste punt had 
bereikt. Door een vierkante opening die het midden houdt tussen een balkon en 
een open raam kijkt hij naar beneden. Aan de voet van die wolkenkrabber ont 
vouwt zich een panorama. Het laatste vrijstaande huis, voordat het nog lege land 
begint, is Colen brander hof 14, waarvan de foto in zwart/ wit de Mondriaankleu 
ren maskeert: de blauwe voordeur, de donkergrijze garagedeur aan de voorkant 
van de witgeschilderde aanbouw en de knalrode achterdeur van de bijkeuken. 
Het huis staat er nog, maar talrijke verbouwingen hebben het mathematische, 
Rietveldachtige karakter ervan teniet gedaan. 

Achter het huis begon, zo toont Oorthuys, het stadslandschap van mijn 
jeugd, vol zand, gras, bosjes en water, met vrij zicht tot Haarlem. In de Slo 
terplas heb ik leren zwemmen en op de Sloterplas heb ik in de strenge winter 
van 1966 goed leren schaatsen. Behalve fotografie, architectuur, vormgeving 
en schilderkunst stond in de cultuur van mijn jeugd het schaatsen hoog aan 
geschreven: in Slotervaart, Holland en Friesland. Frank, de man van de cijfer 
code, had als enige de Elfstedentocht gereden; dat was iets wat ik ook wilde en 
dat heb ik in 1986, enkele jaren na mijn vertrek uit Slotervaart, ook gedaan, 
dankzij de Sloterplas, en in de winters daarvoor de sloot tussen de Cornelis 
Lelylaan en de rij flats die Cas Oorthuys heeft verheven tot iconen van modern 
Amsterdam. 
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Bram Kempers heefi aan de Universiteit van Amster 
dam gestudeerd en is daar sinds 1988 hoogleraar in de 
Sociologie van kunst. 
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