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Binnen
Van designbank tot een oude jukebox. We gaan op bezoek
bij Amsterdammers en kijken rond in hun huis. Vandaag:
de maisonnette met breekijzers van ‘buurtoma’
Evelien van Os in de Nieuwmarktbuurt. Nynke van Zwol

‘Het ontspullen lukt nog
niet zo goed’
Wie Evelien van Os (67), AOW’er en
voormalig kunstenaar, handboekbinder
en biodynamisch masseur.
Wat Vierkamermaisonnette, uit 1987,
op de begane grond in de Nieuwmarktbuurt. De huur bedraagt 556 euro per
maand. Zoon Klaas (37) groeide op in
de woning.

→ Evelien van Os: ‘Als mijn zoon Klaas komt koken, dan moeten we van hem in de keuken eten.’ FOTO’S TAMMY VAN NERUM

Groen
“Wat zijn ze toch leuk, die pimpelmeesjes!” roept Evelien
van Os als ze de twee vogeltjes in de kale struik voor haar
keukenraam van tak naar tak ziet hupsen. “Ze zijn hier
geboren, in de boom op het schoolplein.” Van Os heeft
groene vingers; haar tuin- en balkonloze hoekwoning is
omringd door geveltuintjes en gevulde bloempotten, die
in de zomer een weelderige aanblik geven. “Ik haal kracht
en energie uit de natuur. De luchtkwaliteit hier, vlak achter de Prins Hendrikkade, is ver beneden peil.”

Prikbord
Zelfverklaard ‘vrolijk-pessimistisch wereldverbeteraar’
Van Os houdt van haar buurt, getuige het prikbord in de
keuken, vol (kranten)foto’s van de Waag. “Laatst stonden
ze met z’n vieren tegelijk tegen mijn gevel te pissen. Maar
als er geen toeristen zijn, ’s winters en als het regent, is het
hier heerlijk. Dus ik hoop maar dat de klimaatverandering niet doorgaat.” Weggaan is geen optie: ze heeft huissleutels van vele buren en doet vrijwilligerswerk bij het
Pintohuis en buurtcentrum De Boomsspijker. “Ik ben zo
langzamerhand een soort buurtoma.”

de buitenkant. Stond er eens een figuur beneden in mijn
tas te rommelen, binnengedrongen terwijl ik boven was.
Ik heb hem een enorme trap gegeven: ‘En nu d’r uit!’”

Verzameling
“Ik ben aan het ontspullen, maar dat lukt nog niet zo
goed. Van mijn verzameling stenen heb ik al wel veel
weggedaan, met pijn in mijn hart.” Op de vensterbanken
en op nog veel meer plekken liggen stukken Europees
gesteente, opgeraapt tijdens wandel- en kampeervakanties. “Het zijn mooie herinneringen aan wandelingen in
Turkije, Wales, Spanje. Kijk deze bijvoorbeeld, uit Roemenië: die zwarte punten zijn granaten, halfedelstenen.”

Erfstuk
Dierbaar zijn de aquarellen van opa Govert van Os, zilversmid in Schoonhoven. In de crisis in de jaren dertig raakte
hij zijn klandizie kwijt. “Blijmoedig trok hij de wereld in
met zijn schildersezel, terwijl mijn oma thuis de eindjes
niet meer aan elkaar geknoopt kreeg.” Een van de aquarellen betreft landgoed Beeckestijn bij Velsen, waar Van
Os opgroeide. “Ik herinner me dat ik als kind van vier
meeging en hem het zag schilderen.”

Huisregel
“Als mijn zoon Klaas komt koken – en dat doet hij heel
lekker, want hij is kok – dan moeten we van hem in de
keuken eten. Aan het kindertafeltje, net als vroeger.”
Het Hindelooper kinderameublement, nog van wijlen exschoonmoeder en operazangeres Erna Spoorenberg, past
precies in het hoekje van de keuken én om hun billen.

Wc
Achter de afvoer van het wc-gootsteentje, vlak bij de voordeur, klemt een flinke koevoet. Er ligt ook eentje bij de
achterdeur en onder een kast ligt een XXL-moersleutel.
Tegen de indringers. Gepokt en gemazeld in de Nieuwmarktbuurt heeft Van Os al menig onguur type weggejaagd. “Eerst had mijn achterdeur nog een deurkruk aan

Instrument
“Kortsluiting in mijn hoofd krijg ik ervan, leren spelen op
een linkshandige elektrische basgitaar. Ik heb mijn hele
leven op een rechtshandige akoestische bas gespeeld.” Ze
speelde tot zeven jaar geleden op het enorme instrument
en trad geregeld op met haar orkest. Door spierreuma en
artrose hield dat op en deed ze hem weg. “Hij staat nu bij
een leuke jonge Friezin die hoogzwanger is. Ik moet haar
eigenlijk waarschuwen: toen ik zwanger was van Klaas,
bleef ik tot het laatst keihard doorspelen. Eenmaal geboren schrok hij zich kapot van elk geluidje.”

Mogen we bij u binnenkijken? binnen@parool.nl

