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‘We hebben er geen last van gehad, het stuk was afgelopen.
Ik geloof dat er drie tomaten op het toneel zijn beland. Er was wat
geschreeuw, boegeroep en iedereen was een beetje verbaasd’

Primeur 1984

schouwburg

Opening Sea Palace

→ Eigenaar Dave Wong (r) en zijn assistent. FOTO WUBBO DE JONG

E

nneüs Heerma, wethouder
Economische Zaken, opent
op 2 oktober 1984 Sea Palace. De oﬃciële opening van
het eerste drijvende Chinese restaurant buiten Hongkong gaat gepaard
met vuurwerk, een drakenoptocht en
een negengangenmenu voor de genodigden. Het restaurant aan de Oosterdokskade, gebouwd in de stijl van
een oud Chinees paleis, biedt plaats

aan liefst 900 gasten. Voor de kenmerkende oosterse sfeer zijn veertien
containers met authentieke Chinese
bouwmaterialen, versieringen en
kunstwerken aangevoerd. Ook de
drie chef-koks zijn in Hongkong gerekruteerd. Eigenaar is de Amsterdamse Chinees Cheung Sing Wong, die
denkt de bouwkosten van 6 miljoen
gulden (ruim 2,7 miljoen euro) er binnen twee jaar uit te hebben.

Amsterdammer 1976
Tomatengooiers en
radencommunisten
De door Lien Heyting en Ernst
Katz op 9 oktober 1969
gegooide tomaten kwamen
niet alleen als een verrassing
voor de acteurs van de
Nederlandse Comedie. Dat
waren ze ook voor twee communistische beeldend kunstenaars die al wekenlang aan
het infiltreren waren bij Toller,
een voorstelling over de communistische radenrepubliek
van München. Anderzijds
werden de Tomatisten verrast
door de verstoring van Toller,
op 22 november, met rookbommen en spreekkoren. Een
maand werd Toller onderbroken door radencommunist Gerard van den Berg, die
acteur Han Bentz van den
Berg publiekelijk onderwierp
aan een verhoor over zijn rol
als acteur. Door de Tolleracties groeide het politieke
bewustzijn bij Aktie Tomaat.
Simon van den Berg: “De verstarde Nederlandse Comedie
was voor beide actiegroepen
de ideale kop van Jut.”

werd voortijdig ontdekt, waarna het gemeentebestuur de voorstelling annuleerde.
Heeft Aktie Tomaat in die drie maanden nu
bijgedragen aan de verandering van het toneelbestel of was dat toch wel gebeurd? Simon van
den Berg: “Er was al van alles gaande, bijvoorbeeld bij Studio en Theater Terzijde. En Theater
Mickery aan de Rozengracht programmeerde
veel buitenlandse avant-garde. Vernieuwingen
die ongetwijfeld uiteindelijk zouden zijn opgenomen in het bestel. Maar dat er zoveel nieuwe
groepen bij kwamen, dat komt wel door Aktie
Tomaat. En door de moed van cultuurminister
Marga Klompé om dat te subsidiëren.”

Henk Spaan is het Kronkeligst

O

nder het pseudoniem
Kronkel publiceerde
Simon Carmiggelt
bijna veertig jaar
vrijwel dagelijks een cursiefje in Het Parool. In
1976 schreef Het Parool een Kronkelwedstrijd uit, gecoördineerd door de jonge
Henk van Gelder. De
eerste week van de
wedstrijd publiceerde
de krant elke dag een anonieme bijdrage, geschreven
door jonge aanstormende columnisten én de meester zelf. De door de

lezers uitverkoren kronkeligste Kronkel bleek van de hand van Henk
Spaan. Simon Carmiggelt eindigde pas op de vierde
plaats, nog achter Renate
Rubinstein en Kees van
Kooten. De tweede
wedstrijdweek werd
gevuld met de beste
ingestuurde Kronkels. Overigens had
volgens Henk van Gelder een groot deel van
die inzenders de opdracht
niet goed begrepen.

→ Henk Spaan in 1976. FOTO ANP

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

A

msterdam zit vol verborgen schatten, we komen er
dagelijks langs. Maar hoe
goed kennen we de stad?
Vorige week zochten we de voormalige dienstwoning van het gemeentelijk abattoir aan de Veelaan, gebouwd
in 1887 in een eclectische mix van chaletstijl en neorenaissance. Winnaar
deze week is Margreet Bakker. Welke
plek met historie zoeken we dit keer?
Inzendingen voor maandag 12:00 uur
naar: zoekplaatje@parool.nl. Onder
de winnaars verloten we een jaarabonnement op Ons Amsterdam.

Volgens de overlevering zou
Guus Oster van de Nederlandse
Comedie door alle tumult in
één nacht grijs zijn geworden
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