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Ten eerste
WERELDHAVENDAGEN

Tot en met zondag vindt in
Rotterdam het grootste maritieme
festival van Nederland plaats.

COLOMBIA

Rebellenbeweging FARC
presenteert zich als politieke
partij, onder nieuwe naam. p15

Doorgaan in de geest van Ramses  
Het Ramses Shaffy Huis, een woon-zorgcentrum in Amsterdam voor jonge en oude kunstenaars, is zo populair
dat er nog een komt. Waarom is het zo fijn wonen achter de ‘Zing-vecht-huil-bid-lach-werk-en-bewonder’-gevel?

Iris Koppe
Amsterdam

Van samen koken met de andere bewo-
ners op zijn etage houdt hij niet zo. Maar
verder voelt kunstenaar Joep Königs (59)
zich erg thuis in het Ramses Shaffy Huis,
een woon-zorgcentrum voor jonge en
oude kunstenaars aan de Oostelijke Han-
delskade in Amsterdam. In zijn apparte-
ment, met uitzicht op de IJhaven, slaapt
hij ’s nachts en werkt hij overdag aan ver-
schillende schilderijen. ‘Dan hoef ik geen
pauzes te nemen: als het ene doek droogt,
kan ik met het andere doek verder.’
Königs heeft een verleden van epilepti-

sche aanvallen. En naar eigen zeggen ‘ma-
gisch-erotische periodes waarin hij als een
bezetene schildert’. Königs had moeite
een geschikte woonplek te vinden, maar
toen het Ramses Shaffy Huis in juni  open-
ging, viel alles op zijn plek. En nu – nog
geen drie maanden na de opening – hoort
Königs dat er nóg zo’n kunstenaarshuis
komt, op een steenworp afstand, op de
Oostelijke Eilanden. Werktitel: ‘Het Leven
Lief-huis,’ naar een lied van Liesbeth List.
Een grote verrassing, ook voor de initia-

tiefnemers van het Ramses Shaffy Huis Ed
Cools (64) en Siep de Haan (58). ‘Dit had-
den we niet verwacht toen we jaren gele-
den ons plan voorlegden aan Stadgenoot
en Zorggroep Amsterdam Oost’, zegt
Cools. ‘Toch was de run op de woningen
vanaf het begin enorm.’

In Laren bestaat al langer een woon- en
werkcentrum voor oudere kunstenaars:
het Rosa Spierhuis. ‘Maar veel kunste-
naars uit Amsterdam wilden daar niet
naartoe’, zegt Cools. ‘Ze blijven liever in
hun eigen stad. Na de opening van het
huis stonden er direct weer honderd kun-
stenaars op de wachtlijst. Het is goed dat
Stadgenoot deze week groen licht heeft
gegeven voor de bouw van een tweede
kunstenaarshuis.’
Het Ramses Shaffy Huis van woningcor-

poratie Stadgenoot bevat vierentwintig
woningen voor ouderen en twaalf studio’s
voor jonge afgestudeerde kunstenaars,
veelal afkomstig van de Amsterdamse Ho-
geschool voor de Kunsten. Er is een geza-
menlijke ruimte met ateliers en expositie-
ruimtes. Wie zorg nodig heeft, kan terecht
op het wekelijkse spreekuur. Er wordt
nauw samengewerkt met Zorggroep Am-
sterdam Oost. ‘Dat is ook erg handig voor
de zeven kunstenaars in het huis die zich
per rolstoel verplaatsen’, zegt Cools.
In de kunstenaarssociëteit op de be-

gane grond worden lezingen, optredens
en workshops georganiseerd. Initiatiefne-
mer Siep de Haan: ‘Er zijn regelmatig bal-
letvoorstellingen en klassieke concerten.
Er wordt wijn gedronken en bewoners
spelen graag op Shaffy’s oude piano.’ Op
de gevel aan de buitenkant staat ‘Zing,
vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’
en op het raam prijkt een foto van Ramses. 
Niet iedereen die een beetje leuk met
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Rosa Sijben (links) en
Natalia Dik aan het
werk in een atelier in
het Ramses Shaffy
Huis. Dik legt de laat-
ste hand aan een por-
tret van Liesbeth List.
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kwasten uit de voeten kan komt in aan-
merking voor een woning. ‘Je moet je als
kunstenaar hebben bewezen’, zegt De
Haan, ‘dus met een diploma op zak van
een kunstopleiding, exposities hebben ge-
had of aantoonbaar kunstminnend zijn.’ 
Wie zich aanmeldt en wordt uitgeko-

zen, krijgt onbeperkt een sociale huurwo-
ning in het pand tot zijn beschikking. Al-
thans, de oudere kunstenaars. De jonkies,
die net van de kunstacademie komen, te-
kenen een contract voor vijf jaar. Bijdra-
gen van fondsen houden het wonen, met
alle culturele extra’s betaalbaar.
Het tweede woon- en zorgcentrum zal

eveneens in het teken van Ramses Shaffy
staan. Er zal extra ruimte worden gemaakt
voor kunstenaars met (beginnende) de-
mentie, waardoor in dit huis iets minder
jongeren zullen komen te wonen. ‘Maar
de uitwisseling tussen jonge en oude kun-
stenaars blijft ook hier erg belangrijk’,
zegt De Haan. ‘Zodat men elkaar scherp
kan houden.’
Dat blijkt ook in het eerste huis, in een

van de ateliers op de begane grond. De
kunstenaressen Rosa Sijben (28) uit Alk-
maar en Natalia Dik (56), geboren in Sibe-
rië, werken samen in een ruimte. Allebei
aan hun eigen kunstwerk. ‘Alleen zijn was
voor mij een groot probleem’, zegt Dik,
‘maar nu heb ik altijd anderen om me
heen. Dat inspireert.’ 
De ontwerpen van ‘Het Leven Lief-huis’

moeten nog gemaakt worden. Dan kan

het nog een jaar duren voordat het wordt
opgeleverd, maar de intentieovereen-
komsten zijn getekend. ‘Wij vinden het
erg belangrijk om mensen met een be-
paalde levensvisie bij elkaar te brengen’,
zegt Pim de Ruiter van Stadgenoot. ‘Be-
jaardentehuizen verdwijnen langzaam,
de toekomst ligt bij woon- en zorgcentra
voor specifieke doelgroepen.’
Dat kan een tehuis zijn als Beth Shalom,

een zorgcentrum met de Joodse identiteit
in het Amsterdamse Buitenveldert. In de
leefruimten, zoals in de keuken, worden
de Joodse regels in acht genomen. Er is
een sjoel aanwezig en bewoners worden
op Joodse feestdagen extra gefêteerd. 
‘Er zijn ook speciale zorghuizen voor

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlan-
ders’, zegt de Ruiter. ‘En denk aan de Suri-
naamse woongroep Wi Kontren in Am-
sterdam Zuid-Oost. Daar hebben ze een
overdekte tuin gemaakt, met tropische
planten. Het personeel draait vaak Suri-
naamse muziek.’
Dat oudere kunstenaars nu onder een

dak worden verenigd is volgens de Ruiter
eigenlijk logisch. ‘Want dat zijn ook ziels-
verwanten.’ Dat de ene kunstenaar de an-
dere niet is, deert de Ruiter niet uit. ‘Het
gaat om hun achtergrond. We hebben
ook woongroepen met oud-krakers. Dat
zijn mensen uit voormalige kraakpaden,
die in de loop van de jaren tachtig zijn ge-
legaliseerd. Die leven goed samen. Ook
dat zijn gelijkgestemden.’

Natalia Dik (56)
Bewoner Ramses
Shaffy Huis

Alleen zijn
was voor mij
een groot
probleem,
maar nu heb
ik altijd
anderen om
me heen. Dat
inspireert

Ed Cools initiatief-
nemer Ramses
Shaffy Huis

Na de
opening van
het huis
stonden er
direct weer
honderd
kunstenaars
op de
wachtlijst


