
Wanneer ben je op de Achillesstraat
komen wonen?
‘Dat zal zo’n 25 jaar geleden zijn
geweest, dat ik dit huisje op drie-
hoog heb gevonden, het was socia-
le huur, een beetje een krotje. Ik
kon op het balkon echt geen twee
mannen laten vechten, zal ik maar
zeggen. Dan waren ze naar bene-
den gevallen.’

Hoe vond je de buurt toen?
‘Ik kwam van de Lairessestraat en
wilde daar helemaal niet weg, maar
het kon niet anders. Ik heb eigen-
lijk toevallig deze woning gevonden,
en heb ik me pas gaandeweg gerea-
liseerd hoe fantastisch deze buurt
is. Ik weet nog bijvoorbeeld dat ik
hier in het voorjaar rondliep en

opeens zag hoe de kleur van de
jonge blaadjes zo mooi pasten bij
de kleur van de steentjes. En ook
dat ik later in de buurt van het
Beatrixpark fietste en ik rook het
parfum van de bloesem en dat ik
dacht, hoe heerlijk is dit? Echt, dit
is een van de mooiste buurten op
de planeet. Daarom vind ik het zo
leuk om dit interview te geven.’

Dat is best een sterke uitspraak. Wat
maakt de buurt zo mooi, volgens jou?
‘Dat zal ik je vertellen. De buurt is
helemaal gebouwd volgens de ver-
houdingen van de Gulden Snede,
volgens een bepaalde wiskundige
formule, die de Egyptenaren al toe-
pasten in hun bouwwerken. Het is
het equivalent van harmonie in de

muziek. Je ziet het niet, maar je
ervaart het op een heel onbewust
niveau. Toen ik nog een klein
meisje was, kwam ik al in het
Burger weeshuis en ik weet nog dat
ik helemaal weg was van die plek,
de mooiste plek op aarde voor mij.
Daar kwam het licht naar bin-
nen… je wist niet wat je zag. Ik
dacht toen echt: laat mij hier
wonen, laat mij ook wees zijn. En
dat gevoel van schoonheid in een
ruimte, dat heb ik hier in onze
buurt ook.’

Blijkbaar weet je iets af van de ont-
staansgeschiedenis van onze buurt.
‘Ja, ik heb me er pas onlangs in
verdiept. Berlage mocht Plan Zuid
maken en ik ben ervan overtuigd
dat hij bij het Olympisch Stadion
heeft gestaan – wat toen nog
gewoon weiland was – 

lees het gehele interview op 

www.stadsdorp-olympia.nl/prominenten01/

We spreken af, Mathilde en ik, in café Kim op de
Achilles straat, een buurtcafé waar al vele buurtgenoten
elkaar hebben leren  kennen. Wij kennen elkaar ook al
jaren. We nemen een glaasje wijn met een papperdam-
metje erbij, een Indiase borrelnoot. Lida, oude rots in de
branding, brengt het ons. Mathilde heeft zin in het
interview.

feestje van buurtbewoners van, voor en over de stadionbuurt e.o., u aangeboden door stadsdorp olympia
maandblad nr 1, januari 2019

prominenten over de stadionbuurt 

MATHILDE SANTING, HOE DE BUURT HAAR
NÒG BETER LIET ZINGEN

Kom je naar de Buurtborrel?
Elke laatste woensdag van de
maand is de buurtborrel bij 
Jack Dish op het Stadionplein 19 
van 17 tot 19 uur.

Deze maand is dat op 30 januari
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Aflevering 1: Zwerver in Zuid

De kinderen hadden me al eten
gebracht, Nomi een stuk brood, Aydin
restjes lam met rode saus. Hadi was
niet gekomen, hij logeert soms bij zijn
opa om de hoek, maar vandaag blijk-
baar niet. Het was koud geweest in de
nacht. De dunne houten wandjes van
het hok waren maar net genoeg om de
ergste kou buiten te houden. De verre
geluiden van de stad klonken helder in
de vriezende ochtendsluier. Het plein
zelf is een oase van stilte, maar even
verderop rinkelden trams, brommertjes
trokken op, fietsers schreeuwden naar
elkaar. Het gedeelte waar de kinderen
mijn hok hebben gemaakt, bestaat uit
een vrij brede strook met naaldbomen,
hoge Canadese iepen en dichtbegroeide
bosjes, waar een hondenhok makkelijk
in is te verstoppen. Mensen zien het
niet, andere honden wel natuurlijk. Ze
lopen langs met opgeheven staart. Tu,
tu, ze voelen zich zo goed, met hun
gecoiffeerde haartjes en hun schattige
jasjes! Zij hebben een baas en een
warme mand en weet ik veel wat nog
meer. Slaven zijn het! Ik ben vrij en de
kinderen houden van me. Hier, op het
Van Tuyll van Serooskerkenplein, ben
ik gelukkig!

Ik was weer in mijn hok gekropen na
mijn ontbijt, Koud is het, koud. Nog

even nasoezen. De kinderen zijn er
trots op hoe ze stiekem het eten ach-
terover drukken. Nomi moet altijd heel
hard lachen, haar zwarte krullen
schudden heen en weer, als ze vertelt
dat haar moeder niks in de gaten heeft

en Aydin, die een vader èn een moeder
heeft, en die vader is best wel streng,
bedenkt steeds weer nieuwe plannetjes
om eten te jatten uit de koelkast.
Aydin is een serieuze jongen. Hij kan
alles. Hij is sterk en slim, lachen doet
hij niet veel. En dan is er nog Hadi.

Hadi zijn opa heeft een restaurant aan
de andere kant van het Plein, een
Indiaas restaurant, en hij neemt altijd
zoveel mee, hij hoeft het maar uit de
vuilnisbak te halen. Hadi is de jongste
en de kleinste en de kletskop. Die
houdt nooit zijn mond. De gekste ver-
halen komen eruit. Aydin wordt dan
kwaad. Hij kan niet tegen dat geluid
van een pratende Hadi. Hij zet zijn
handen tegen zijn oren en begint te
schreeuwen: ‘Stop, Hadi, stop met je
verhaaltjes.’Hadi kan dat maar vijf
minuten en dan komt de stroom woor-
den weer op gang. 

Ik moest opeens heel nodig. Er is een
plek halverwege het Plein waar ook bos-
jes zijn waartussen je rustig je behoefte
kunt doen. Maar daar lag opeens een
berg oude jassen met een stuk vies
plastic er overheen getrokken. Het
stonk, ik snuffelde om te bepalen wat
dit moest betekenen, de berg bewoog, 
er klonk een snurkend geluid. Ik 
sprong achteruit. Kon nog net een blaf
inhouden. Felblauwe ogen waren
opeens op me gericht. Ik staarde terug,
In elkaar gedoken wachtte ik af. Mijn
staart sloeg op de grond, voorbereid.
Een magere, benige hand dook op die
van een vrouw bleek te zijn. 

lees het gehele verhaal op 
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DE WONDERBAARLIJKE AVONTUREN VAN LUCKY,  DE HOND

Brug over Stadionkade Zicht op Zuidas Winters zicht op Van Tuyll van Serooskerkenplein

Schrijf- en fotowedstrijd

Doe mee met onze wedstrijd en schrijf of fotografeer dat het een lieve
lust is. Zend je bijdrage in voor 15 maart a.s. 
De beste inzendingen worden geplaatst. 

Schrijfopdracht
•   Schrijf een dialoog tussen een man en een vrouw. Max. 400 woorden.

Foto-opdracht
•   Maak een foto van een van de vele ornamenten in de buurt.

Stuur je reactie naar: redactie@stadsdorp-olympia.nl

Woordzoeker
De oplossing staat in de volgende
Fanny
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