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Arie woonde alleen, had geen vaste baan, ontving
geen post. Hij hoorde nergens bij, ging niet naar
een kerk, had in het dorp geen familie of vrienden
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‘W

e wonen in
Oud-Osdorp,”
zeiden we altijd, hoewel je
van een dorp
niet spreken
kon. Er was
geen plein, geen kerk, geen pomp. Was het misschien de kern waaromheen je kon lopen, het
rondje over de Osdorperweg en het Onderlaagje? Met de boerderij van Worm als grens aan de
ene en die van Weerdenburg aan de andere
kant?
Lang geleden stond in dit dorp wel een kerkgebouw, de Sint-Pancratiuskerk, met een toren die
je komende van Halfweg of Amsterdam van veraf al kon zien. Tot het jaar 1836, toen blies een
storm uit het Haarlemmermeer de spits in zijn
geheel eraf. In 1901 werd de rest van de verzakte
kerk gesloopt, een nieuwe kerk verrees in het
dorp Sloten.
Als je nu het rondje loopt, blijkt vrijwel niets
hetzelfde meer. Waar je boodschappen deed bij
kruidenier Kok, brood kocht bij bakker Dekker
en de dorst leste in café De Witte Muis, resteren
nu huizen, een monumentale grafkelder en een
benzinestation.
Die grafkelder was macaber. De sluitsteen
voor de ingang was scheefgezakt, door een
spleet zag je de kisten met hun kromgetrokken
deksels staan. In mijn dromen staken er handen
uit.
In het dorp zag je boerderijen, tuinderijen, arbeiders met hun gezinnen en een enkele vreemde snuiter. Iemand zoals Arie Kind. Arie woonde

alleen, had geen vaste baan, ontving geen post.
Hij hoorde nergens bij, ging niet naar een kerk,
had in het dorp geen familie of vrienden. Een
paardenstal was zijn huis. Achter op het erf van
Anna’s hoeve, de inmiddels verdwenen boerderij van Willem Weerdenburg tegenover ons huis.
Hij had geen water, gas en licht.
Op de zolder van die stal hadden wij een bende
opgericht. De zwarte hand of zoiets. Belangrijkste wapenfeit: appels jatten in de boomgaard
van Gerrit Vos.
Als we de vuile raampjes in de paardenstal
schoonveegden om bij Arie naar binnen te gluren zag je zijn schamele meubeltjes en allerlei
rotzooi, zoals roestige mollenklemmen, gevlochten touw en lege ﬂessen. In een hoek van
het vertrek hing aan de zolderbalken een
scherm van grauwe jutezakken. Eronder zag je
nog net zijn bed, een matras op groentekisten.
Betrapte Arie je bij het koekeloeren dan kwam
hij met gebalde vuist naar het raam en stoof je
weg.
Mijn broer, die wel dicht bij Arie dorst te komen, vond hem een aardig man. Veel wisten we
niet van hem. Eerst de rijkste man van Rotterdam, later de armste van Amsterdam, zo luidde
zijn verhaal. Zijn geld verdiende hij als los werkman. Gebogen, met hoge rubberlaarzen aan zijn
voeten, een alpino op zijn hoofd en een baggerbeugel op zijn schouder, sjouwde Arie door het
dorp. Hij hielp de boeren met grasmaaien, met
hooien, hij sleepte met trekschuiten en baggerde poldersloten uit die schoon moesten zijn
voor de jaarlijkse schouw.
Arie was een zelfstandige zonder personeel
avant la lettre met een zelf ontwikkeld bonussysteem. Bij het eerste ochtendgloren, aan de
rand van het kniehoge groen, scherpte hij met
een strijkhout zijn zeis. Vervolgens smeet hij
een goedgevulde kruik met jenever voor zich uit
in het hoge gras, spuwde in zijn handen en
maaide als een bezetene naar de drank toe. En
zo verder tot hij klaar, óf de kruik leeg was.
In De Witte Muis zoop Arie zich klem. Na sluitingstijd, als hij niet meer lopen kon, brachten
zijn drinkebroers hem naar de paardenstal. In
een kruiwagen, of als die niet voorhanden was,
liggend op een deur.
Vrouwen liet hij komen. Een dame met rood,
hoog opgestoken haar, naaldhakken en een lief
gezicht woonde tijdelijk bij hem in. Ze was het
gesprek van de dag.
Op een keer moet Arie een tweede vrouw hebben uitgenodigd waar de eerste niet van wist.
Vlak voor ons raam ontstond een gevecht. Met
onze neuzen tegen het glas zagen we hoe ze elkaar met hun tasjes mepten, de roodharige en
de nieuwe met het ravenzwarte haar. Nadat het
stof was neergedaald lag de weg bezaaid met
vrouwendingen en vreemde pakjes zilverpapier. Er zaten rubbers in die je op kon blazen tot
de grootste ballonnen ooit, die we thuis - tot
moeders ontsteltenis - trots lieten zien.
Het moet gezegd: de dames veroorzaakten onrust in het dorp. Zowel bij de mannen als bij de
vrouwen, al zal de aard van hun onrust niet hetzelfde zijn geweest. Dat alles was door een kleine jongen niet te beoordelen.
Arie maakte zich er niet druk om, al had hij
misschien wat beter op moeten letten. Want in
vroege ochtenden, niet lang nadat Arie de deur
achter zich gesloten had om te gaan werken,
nam een rossige dorpsknaap het warme plekje
naast zijn dame in. Achter een scherm van grauwe jutezakken.

Pakjes zilverpapier
waarin rubbers zaten die
je op kon blazen tot de
grootste ballonnen ooit

Primeur 1967

Noorse boom op de Dam

A

msterdam ontving vele
jaren een enorme kerstboom van de Noorse stad
Trondheim. Een traditie
die begon in 1963, toen het stadsbestuur onderdak regelde en betaalde
voor het in de hoofdstad gestrande
muziekgezelschap Bisbehagen uit
Trondheim. Als dank daarvoor verscheepte Trondheim jaarlijks een
kerstboom naar Amsterdam. In 1967
werd die boom voor het eerst op de
Dam geplaatst, voordien stond hij op
het Museumplein. De kerstboom verongelukte ooit op zee, kwam een keer
per ongeluk aan in Antwerpen en
verloor eens, tijdens een stormachtige decembernacht, alle naalden. Aan
de traditie kwam in 1999 een eind.
Vanaf dan regelt de gemeente zelf
een kerstboom. De boom die nu op de
Dam staat, komt uit de Ardennen.

→ 5 december 1967, de Noorse boom
wordt op de Dam geplaatst. FOTO ANP

Amsterdammer 1959

Melkboer wint de voetbaltoto

O

p maandagmorgen 21
december 1959 loopt om
kwart voor vijf bij
melkboer Wim
de Reuver uit de Transvaalstraat ‘gewoon’ de
wekker af. Gewoon is
in dit geval bijzonder.
De 43-jarige melkboer heeft een dag
eerder alle uitslagen
in de voetbaltoto goed
voorspeld. De Ajaxdonateur moet de hoofdprijs
van 162.350 gulden delen met
een Veluwse voetbalkenner.
Dat er een medewinnaar is, vernam

De Reuver pas zondagavond laat. Het
De KNVB was door een storing urenlang onbereikbaar. “We gaan
nu niet gek doen,” laat hij
Het Parool weten. “Misschien dat we nu iets
groter kunnen gaan
wonen.”
Van een normale
werkdag komt die
maandag niet veel. In
de loop van de dag
wordt zijn huis belegerd
door journalisten, fotografen en buurtbewoners.

→ Wim de Reuver.
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→ De hoek van de Osdorperweg en de Nieuwe
Akerweg in Sloten in het midden van de jaren zestig.

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten. We rijden,
ﬁetsen of lopen er dagelijks langs. Maar hoe goed
kennen we de stad? Vorige week
stuitten we in de tuin van het Rijksmuseum op de daar opgeslagen timpaan van de voormalige Reguliers-
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poort. Van deze hoofdpoort van het
middeleeuwse Amsterdam is alleen
een van de torens blijven staan: de
huidige Munttoren. Winnaar is Hans
Hollestelle uit Culemborg. Welke
plek zoeken we nu? Inzendingen
voor maandag 12.00 uur naar: zoekplaatje@parool.nl.

