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een alarm in werking wordt ge
steld, maar ook een appbericht
wordt gestuurd naar jezelf en je
eigen chatgroep. Degene die het
snelst t er plekke is, kan indien no
dig 112 bellen. Voor Homies moet
echter wel betaald worden - een
malig voor het alarmsysteem en
een vast maandbedrag - terwijl
de meeste andere app-groepen
gratis zijn.

INFORMATI EB RON
Volgens het CCV, Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Vei
ligheid, zijn buurtpreventiepro
jecten een belangrijke bron van
informatie, waardoor de politie
gerichter op kan treden in ge
val van bijvoorbeeld woningin
braak. "Het starten van een digi
taal buurtpreventieproject is - in
deze tijd waarin veel bewoners
een smartphone hebben - vaak
een makkelijke stap. Via speciale
apps blijven bewoners eenvoudig
op de hoogte van wat er speelt in
de buurt en kunnen zo met elkaar
in contact treden," meldt het CCV
op zijn website. Daarop staan ook
de zeven meest gebruikte apps
vermeld.
Overigens beperkt deze vorm
van communicatie zich niet al
leen tot veiligheidsissues. Via de
app verbeterdebuurt.nl kunnen
bewoners melding maken van
gebreken in de openbare ruimte.
Bij de melding kan ter illustratie
ook een fotootje worden me ege
stuurd. Op de website wordt op
een kaart met een rode punaise
aangeduid waar bijvoorbeeld een
fietswrak staat of grofvuil ver
keerd is aangeboden. Een groen
vlaggetje betekent dat een mel
ding succesvol is afgesloten. Het
is aan de gemeente om deze mel
dingen op te pakken en actie t e
ondernemen.•
Meer info:
hetccv.nl/
www.avans.nl/over-avans/nieuws
en-pers/nieuwsberichten/de
tail/2018/09/buurtpreventieapp
www.verwev-jonker.
nl/doc/2018/116006_
Doe-het-zelfsurveillance-WEB.pdf

~ lEESKAMER

Boek over 150jaar De Key leest als geschiedenis van de
Amsterdamse volkshuisvesting

Het begon allemaal met dubbeltjes...
~ Wie denkt dat het vormen van wooncoö
peraties hip is en helemaal van deze tijd, heeft
het mis. In 1868 werd de Bouwmaatschappij
tot Verkrijging van Eigen Woningen opgericht
voor en door arbeiders. Het is inmiddels hon
derdvijftigjaar later en de bouwmaats chappij
is na vele fusies Woningst ichting De Key ge
worden. Cultuurpsycholoog en publicist Jos van
der Lans pleegde een indrukwekkend stukje
geschie dschrijving met de eenmalige ju bileu
muitgave 'Het begon allemaal met dubbeltjes...
De geschiedenis van Woningstichting De Key
1868-2018'.
Het boek van Van der Lans bestaat uit negen
hoofdstukken waarin hij op minutieuze wijze de
geschiedenis van De Key en de Amsterdamse
volkshuisvesting ontrafel t. Er is aandacht voor
de erbarmelijke omstandigheden waarin de ar
beiders woonden toen Amsterdam in het be
gin van de industriële revolutie qua inwonertal
uit zijn voegen barstte. Er moesten woningen
komen . Er waren drie verenigingen die arbei
derswoningen bouwden, maar die werden ge
leid door notabelen.
Met steun uit socialistische hoek richtte een
groep arbeiders de Bouwmaatschappij tot Ver
krijging van Eigen Woningen op. Honderden ar
beiders legden wekelijks een dubbeltje opzij om
een bouwspaarpot te creëren. Het eerste re
sultaat was de bouw van de Dubbelt jespanden
aan de Mauritskade in 1870. Ook toen kwam
overigens de redding van liberale notabelen.
In het hoofdstuk 'Naast de Woningwet'
schetst Van der Lans een beeld van de eerste
veranderingen die plaatsvinden op het gebied
van de Amsterdamse volkshuisvesting. Door
de oprichting van stichting Onze Woning als
dochtermaatschapp ij, weet de Bo uwmaat
schappij deels de Woningwet te omzeiien.

VAN BUUREN-DYNASTIE
Onze Woni ng werd in 1919 opgericht door Lu
cas van Bu uren, die nadrukkel ijk zijn stem
pe l dr ukte op de vo lksh uisvest ing. Verder is
er aandacht voor de gevo lgen van de Tw ee
de Wereldoo rlog voor de won ingbouw en het
hu isvest ingsbeleid, en voor de j aren zeventig
waarin een groot deel van de Amste rdam
se woningvoorraad ges loopt of gerenove erd
moest worden , met groe ien d ve rzet van de
bewoners tot gevo lg. De Bouw maat schapp ij

kan alle veranderingen niet het hoofd bieden
en is genoodzaakt in 1989 te fu seren met de
dochtermaatschappij t ot Woningbouw vereni
ging Onze Woning.
In de laatste hoofd stu kken van het maar
liefst 164 pagina's t ellende, rijk geïll ust reerd e
boek, schetst Van der Lans een inzicht gevend
en soms ontluisteren d beeld van de ontwik
kelingen in de Amsterdamse volksh uisvesting.
Onder invloed van de democratisering en de af
brokkelende verzuiling verandert het speelveld.
Tot uiteindelijk begi n j aren negent ig de 'gouden
koorden ' tussen woningcorporaties en over
heid definitief word en doo rgesnede n, de zo 
geheten 'bruteringsoperatie.

GROOTS EN MEESLEPEND
Van der Lans beschrijft hoe de corpo ratiesector
op elke nieuwe maatsch appelijke en polit ieke
vraag anticipeerde. De Key bevond zich daarbij
vaak in de voorhoede. Groots en meeslepend
waren soms de ambit ies. Na het mislukken van
de fusie met Het Oosten en de AWV schakelt De
Key zelfs nog een tandje bij. De 'eigen' ontw ik
kelmaatschappij Principaal. de VPRO onder de
ont w ikkel aars', levert pracht ige proj ecten op.
De projectenportefeui!le wordt voor miljard en
gevul d, overal w orden posities aangekocht. Tot
de vast goedcrisis de ballon uit ee n doet spat
ten. Ook de gevolgen daarvan, inclusief de af
wi kkeli ng van dram atische gro ndtransacties
w ord en door Van der Lans minut ieus beschre
ven. In het laatste hoofdst uk wordt beschreven
hoe De Key onder leiding van Leon Bobbe er
voor ki est om zich te ri cht en op woon starters.
Deze j ubileumuit gave is zeker geen hagio
grafie maar een gedegen hist ori sche studie
waarin 150 jaar vo lkshuisvesting voorbij komt.
Jas van der Lans ontwikkelt zich t ot de Lau de
Jong van de Nederlandse volkshuisvesting.

'Het begon allemaal met dubbeltjes...De geschiedenis van Woningstichting De Key 1868-2018'
verschijnt in december in gelimiteerde uitgave van duizend stuks in boekvorm. De eerste acht
hoofdstukken zijn ook gratis te downloaden via www.dekey.nl/150jaar.

