
zoeken, zoals ambtenaren, kantoorpersoneel
en vaklieden. 
In de Tweede Wereldoorlog werd het Atva door
de Duitsers ontruimd, maar na de oorlog keerde
het oude leven weer terug. Een ‘enorme bijen-
korf met alleen mannetjesbijen’, schreef een
krant in 1952. De gemiddelde verblijfsduur van
de bewoners was een jaar, volgens het Algemeen
Handelsblad in juli 1963. Slechts dertig mannen
woonden er al langer dan twintig jaar en het wa-
ren lang niet meer alleen arbeiders die er onder-
dak vonden. 

370 gulden huur
Het Atva bleef tot het eind van de jaren zestig
onder min of meer dezelfde omstandigheden
functioneren; toen raakte het ouderwetse sys-
teem uit de tijd. De woningopzichters werden
afgeschaft, er kwam leegstand. Het gebouw ver-
viel langzaam en sloop dreigde, tot het in de
 jaren zestig op de rijksmonumentenlijst kwam
te staan. 
De renovatie begon in 1975, na de fusie van het
bouwfonds met de Algemene Woningbouw -
vereniging. De 350 kleine kamers werden ver-
bouwd tot 171 woningen van zo’n 30 tot 60 m².
Studenten en starters op de woningmarkt trok-
ken erin – en voor het eerst ook vrouwen. 
Jan Schaefer, de net afgetreden staatssecreta-
ris van Stadsvernieuwing, opende het nieuwe
pand in 1977. Het was een feestelijke gebeurte-
nis, net als in 1918, al kon het communistische
dagblad De Waarheid niet nalaten enig azijn te
gieten. ‘Of de alleenstaanden met de huren
 tevreden zijn, is een tweede. Ex-staatssecretaris
Schaefer mocht dan trots zijn dat hij het gebouw
mocht komen openen, hij zei geen woord over
het feit dat de mensen met een minimum -
inkomen, voor wie dit gebouw toch bedoeld is,
huren van 260 tot 370 gulden per maand voor
hun alleenstaandenwoning zullen moeten
 betalen.’
In 2017 is het Atva, dat nu wordt beheerd 
door woningcoöperatie Stadgenoot, opnieuw
gerenoveerd. 
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Broodwegers tegen gesjoemel

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1965

Ro Corper wijst kamparts aan

Om een einde te maken aan
het gesjoemel met het
 Amsterdamse brood, dat
per gewicht werd verkocht,

stelden de Amsterdamse burgemees-
ters vanaf 1483 jaarlijks twee brood-
wegers aan: een voor het roggebrood
en een voor het wittebrood. Wekelijks
kwamen zij bijeen op het stadhuis
voor het vaststellen van de brood-
prijs. Als voorlopers van de latere
Keuringsdienst van Waren gingen ze
ook bij bakkers langs voor het keuren
en nawegen van de broden. Het stads-
bestuur verordonneerde dat niemand
de broodwegers ‘in ’t waarnemen van
hun ambt’ mocht hinderen. 
Amsterdammers die de bakkers
waarschuwden als de broodwegers
hun huis verlieten, riskeerden een
boete van 300 gulden of drie maan-
den tuchthuis. Sjoemelende bakkers
konden ook rekenen op een forse
boete of een handels verbod. 
Bij de oprichting van het Sint
Hubertus gilde voor bakkers, in 1530,
werd de positie van de broodwegers
versterkt. 

Als 14-jarige werd de Amster-
damse Ro Corper 
op transport naar
Auschwitz gezet.

Samen met stadgenote
Lien van der Hoek is ze
in april 1965, twintig
jaar na de bevrijding,
getuige bij het proces
in Frankfurt tegen
 enkele kampbeulen.
Corper, in Auschwitz
tewerk gesteld bij de
kleding sortering voor de
gaskamers, wijst met gestrekte
arm kamparts Franz Bernhard Lucas
aan. “Hoe weet u dat de mensen die
hij uitzocht, werden vergast?” wil de

rechter weten. “Een half uur later
 zagen we de lijken,” is haar antwoord.

Lucas wordt voor de gemeen-
schappelijke moord op min-
stens duizend mensen
veroordeeld tot een ge-
vangenisstraf van drie
jaar en drie maanden.
In maart 1968 wordt hij
voortijdig vrijgelaten
en bij een nieuw proces
in 1970 vrijgesproken.

Lucas overlijdt in 1994,
Corper een jaar later.

Amsterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden of lopen
er dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?

Afgelopen zaterdag stonden we voor
een van de openbare toilethuisjes op
het  Valeriusplein, in 1922 door archi-
tect Jan de Meyer ontworpen in Am-
sterdamse Schoolstijl. Winnaar van
het jaarabonnement op Ons Amster-
dam is J. Goubitz. Welke historische
plek zoeken we deze week? Inzendin-
gen voor maandag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl 
Onder de goede inzendingen verlo-
ten we deze week opnieuw een jaar-
abonnement op het maandblad Ons
Amsterdam.

Het arbeiderstehuis telde 350 eenpersoonsslaapkamers van 
2,20 bij 3,10 meter, met een eigen wastafel, een bed met

kapokmatras, een tafeltje, een stoel en een afsluitbare kast

→ Bakker met mand vol broden. 
fOTO RIJkSmuSEum
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Ro Corper streed als lid van het
Auschwitzcomité tegen het verjaren
van nazimisdaden. fOTO ANP

Op de bovenste verdieping van het
Atva waren passantenkamertjes voor
enkele nachten. Grotere groepen reizi-
gers, nogal wat afkomstig uit Oost-
 Europa, konden terecht in grotere
slaapzalen. In 1959 vond bijvoorbeeld
het Joegoslavisch Zang- en Dans-
theater uit Sarajevo, 110 man sterk, er
onderdak. Vijf jaar later haalde het
 tehuis de kranten toen twee Poolse
deelnemers aan de wielerronde Olym-
pia’s Tour de benen namen voor het
verkrijgen van asiel in het Vrije Westen:
Roman Chtiej, tweevoudig Pools
 wegkampioen wielrennen, en
 Waldemar Słowiński.  

In het aprilnummer van Ons Amsterdam
staat een uitgebreide versie van dit
 artikel, zie ook onsamsterdam.nl.

Passanten

De mannen werden
opgevoed tot model-
huurders. Wie zich niet
hygiënisch gedroeg, 
moest het pand uit


