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kinderen in de keuken zijn gezicht, handen en een deel van het boven-
lichaam. [ … ] ’s Zondags wasten alle vier de kinderen zich achtereen-
volgens in een op een driepoot geplaatste tobbe in de keuken. De 
 tobbe werd dan twee keer gevuld met in een grote ketel op het gas-
fornuis tot koken gebracht heet water en vervolgens op temperatuur 
gebracht met koud water uit de kraan. Wie als tweede of als vierde 
aan de beurt was, moest zich zodoende wassen in het vuile water van 
zijn voorganger.’ Toch worden de ruime woningen en moderne voor-
zieningen in de buurt wel degelijk gewaardeerd door de nieuwe be-
woners. Er zijn voldoende winkels en de buurt ligt aan de rand van de 
stad, dicht bij de natuur. Ook zijn er goede tramverbindingen.

De eerste tramlijn in de Rivierenbuurt is lijn 4 vanaf het Centraal 
Station, die in 1916 via de Amsteldijk wordt verlengd naar de Tromp-
straat (nu Trompenburgstraat), voornamelijk voor de arbeiders die 
er wonen. In 1939 wordt de route van lijn 4 verlegd via de Rijnstraat 
naar de Rivierenlaan. Lijn 8 rijdt na december 1923 vanaf het Cen-
traal Station via de Van Woustraat door naar de Rijnstraat en na 1925 
tot aan het eindpunt in de Lekstraat. In 1929 wordt het eindpunt van 
de lijn verlegd naar een keerlus op het Daniël Willinkplein. Datzelfde 
jaar gaat lijn 12 van start, die vanaf de Amsteldijk via de Rijnstraat 
en de Amstellaan (nu Vrijheidslaan) naar het Mercatorplein rijdt, 
en lijn 20, de Noordermarktlijn, die via de Noorder Amstellaan (nu 
Churchill-laan) rijdt en eerst de Amstellaan en later Trompenburg-
straat als eindpunt heeft.

In april 1930 wordt lijn 20 aangevuld met lijn 25 van Centraal 
 Station naar de Amstellaan, die de route van lijn 4 deels overneemt. 
Door de economische crisis in de jaren dertig wordt lijn 12 in januari 
1932 opgeheven en lijn 20 volgt enkele maanden later. Vanaf 1936 
rijdt lijn 8 vanaf het Centraal Station via de Zuider Amstellaan (nu 
Rooseveltlaan) door naar het eindpunt aan het Westerscheldeplein 
(nu Europaplein).

Begin jaren dertig staat in de Rivierenbuurt driekwart van de 
 woningen nog leeg en aan een groot aantal gevels hangen bordjes met 
‘Te Huur’. Rond de 7 % van de particuliere huizen in de buurt is niet 
bewoond. Door de economische crisis zijn veel jonge gezinnen weer 
bij hun ouders ingetrokken en duizenden woningen staan leeg. Veel 
van deze woningen in de buurt worden betrokken door joden die uit 
Duitsland zijn gevlucht nadat Adolf Hitler er in 1933 aan de macht 
is gekomen.
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