
Portiekgesprek  
In gesprek met de bewoners van de Dapperbuurt  

Ik ben Mil, ik ben 48 jaar en ik werk op de theaterschool in Amsterdam. En ik zit nu thuis vanwege corona, want 
lesgeven is een beetje ingewikkeld. We zijn wel druk bezig om het weer te openen. Ik woon hier al 26 jaar, dus ik ken 
de buurt redelijk goed. 
  
Heeft u de buurt op sociaal gebied zien veranderen, nu dat mensen net als u thuiszitten?  
Ja, het is rustiger op straat omdat iedereen de hele dag thuiszit. Het is veel rustiger geworden, want er zijn normaal 
gesproken heel veel toeristen. M’n buurman en ik tellen vaak lege trams die langs komen.  
Ik woon in een stukje van de Dapperbuurt waar iedereen elkaar kent. Dat de markt er niet is, is natuurlijk ook heel 
anders. Maar het kent z’n voordeel dat je makkelijk je auto kwijt kan, tegenwoordig. 

  
Wat vindt u er van dat de stad leger is?  
Nou, ik vind het eigenlijk wel lekker. Minder toeristen, 
hè.  
Ik woon hier natuurlijk al een hele tijd. Toen ik hier net 
kwam wonen, was dit wel echt een volksbuurt. Nu 
begint het echt wat meer te ‘veryuppen’. Deze buurt 
begint steeds meer op het centrum te lijken, qua drukte. 
Wat dat betreft vind ik de corona crisis niet heel erg. 
  
U gaf aan dat dit stukje heel sociaal is, is dit ook 
meer geworden nu iedereen thuis zit?  
Nee, het is een beetje ‘leven en laten leven’. Dus wie 
contact wilt zoekt dat op en wie dat niet wilt doet dat 
niet, dus daar zie ik geen verschil in. Maar je ziet elkaar 
wel vaker omdat iedereen thuis is. 
Op straat merk ik juist dat er vaak meer interactie is dan 
voorheen. Omdat je er op let waar iedereen heen gaat, 
maak je sneller oogcontact en ontstaat er een soort 

giechelige stemming. Dat vind ik op zich wel gezellig. Oorspronkelijk kom ik uit een dorp, dus ik herken dat wel van 
vroeger. Het heeft wel wat.  
De stad Amsterdam is vrij anoniem en mensen leven veel langs elkaar heen en ik denk dat mensen nu meer gedwongen 
worden om meer contact te zoeken. De een kan daar beter mee overweg, dan de ander. 
  
U benoemde net de anonimiteit van de stad op. Nou bestaat er ook een groep mensen die best anoniem leven, veel 
thuis zitten en niet zoveel sociale contacten kennen. Heeft u het gevoel dat er vanuit de buurt of de gemeente 
genoeg initiatief wordt getoond om hier wat mee te doen?  
Ik kan natuurlijk niet over de hele buurt spreken. Maar dit is een redelijk dorpsstukje waarin we elkaar wel gewoon een 
beetje in de gaten houden. Er zijn een heleboel mensen die wat op leeftijd zijn. Ja, we checken elkaar wel. Van, hoe gaat 
het, hoe voel je je, moeten de boodschappen gehaald worden? Wat dat betreft is dit echt wel een sociaal stukje. Of dat 
overal zo is, dat weet ik niet. Dit kan al per blok verschillen. 
  
Kent u in uw omgeving mensen die het in deze tijd extra lastig hebben?  
Ja, de vrouw van mijn buurman is vorig jaar overleden, zij was in de tachtig. Dus ja, die houden we met z’n allen wel in 
de gaten en kijken regelmatig of het goed gaat. Dat vind ik mooi aan dit blok en daarom woon ik hier ook al zo lang.  
  
Is er iets wat u graag zou willen meegeven aan uw mede buurtbewoners?  
Nou ja, let een beetje op elkaar. Ik denk dat heel veel mensen daar wel behoefte aan hebben. Ik denk juist de mensen 
waarvan je denkt dat dat wel goed zit. En houdt afstand. Er leven een heleboel kwetsbare mensen in deze buurt.


