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dinsdag 11.21 uur
Erna (72)
“Toen mijn man en ik vanuit Gouda 
naar Amsterdam verhuisden, hebben 
we veel boeken weggedaan. Sindsdien 
leen ik bijna alles. Elke drie weken kom 
ik hier en meestal neem ik een Engels 
boek mee – vaak romantisch, dat 
leest lekker snel. En een studieboek, 
bijvoorbeeld over het  boeddhisme of 
ayurveda. Ook bezoeken we regel-
matig het OBA Theater. Zo waren 
we laatst nog bij een lezing over de 
Nobelprijzen. Ik was blij verrast over 
het hoge niveau.”
 

dinsdag 14.38 uur
Milan (21)
“Ik kom weinig spannends doen hoor: 
alleen maar studeren. Meestal ga ik 
in de universiteitsbibliotheek zitten, 
maar die was helemaal vol. Blijkbaar 
ben ik niet de enige die een vak moet 
herkansen. Hier in de OBA is het fijn 
werken; een goede sfeer en lekker 
rustig. Beter dan thuis, daar kom ik 
tot niets. Nu mag ik even koffie halen, 
maar ik zit hier nog wel tot een uurtje 
of acht vanavond, verwacht ik.”
 

dinsdag 16.12 uur
Helen (53), David en Stijn (8)
Helen: “Stijn logeert vandaag bij ons. 
De jongens hebben de hele dag al 
zitten gamen, dus we komen hier om 
rustig een boekje te lezen en een 
beetje rond te kijken.”
Stijn: “Maar we willen gamen!”
David: “Ja mam, mogen we echt niet 
gamen?”
Helen – na een zucht: “Ze zijn 
verslaafd, denk ik! Maar we lezen ook 
nog weleens een boek, toch?” 
David: “Ja, Harry Potter!”
Stijn: “Tom en Jerry!”.
 

Een dag in de OBA
wie komt wat doen?

Elke maand delen drie kunstenaars 
uit verschillende disciplines hun talent 
tijdens ZaMiMus, gecureerd door 
De Mus: de theatersalon van het 
Torpedo Theater. Dit keer te gast:
 
Oscar-animatie
Een Oscarnominatie op zak, dat 
kunnen er maar weinig zeggen. Job 
Roggeveen, Joris Oprins en Marieke 
Blaauw wel. Met hun animatiefilm A 
single life, die maar 135 seconden 
duurt, imponeerden ze de filmcritici in 
Hollywood. Dit jaar is hun korte anima-
tiefilm Otto de Nederlandse inzending 
voor de Oscars.
 
Vluchtelingenwerk
De documentaire Those Who Feel the 
Fire Burning van Morgan Knibbe won 
al meerdere filmprijzen, waaronder 
twee Gouden Kalveren, en hoopt nu 
Amerika in te pakken. Dit jaar is de 
prachtige film over het uitzichtloze 
bestaan van vluchtelingen aan de rand 
van Europa ‘onze’ documentaire-in-
zending voor de Oscars.
 
Rammelpop
Muziek van Willie Darktrousers. Deze 
troubadour uit het Friese Donkerbroek 
zal met gitaar en misschien wel 
mondharmonica zijn rammelpop laten 
horen: muziek die niet is gladstreken 
met technische hulpmiddelen.
 
Zaterdag 6 februari, 16.00-18.00 uur, 
Cultuurplein 2e etage, vrije inloop.

Beeld: A Single Life



Ooit goedkoop, maar inmiddels 
duizenden euro’s waard dankzij hun 
zinnenprikkelende covers: lesbische 
paperbacks uit de jaren vijftig. Een 
selectie van de mooiste covers uit 
de IHLIA-collectie is nu te zien in 
de OBA. IHLIA is gevestigd op de 
6e etage van de OBA en bewaart, 
ontsluit en deelt Europa’s grootste 
LHBT- (lesbisch, homo, bisekueel en 
transgender) erfgoedcollectie.
 
Wulps raken twee vrouwen elkaar aan. 
Van onder de openstaande witte bloes 
van een van beiden lonkt een diep 
decolleté. ‘Theirs was a Passion, no man 
could share!’ roept de tekst op de cover. 
In de jaren ‘50 en ‘60 waren ze in heel 
de VS te koop: goedkope paperbacks 
met verhalen over de vrouwenliefde. 
Deze boekjes hadden vaak uitdagende, 
kunstig geschilderde covers van de 
hand van – inmiddels – beroemde 
illustratoren als Robert McGinnis, Robert 
Maguire en Paul Rader.
 
Slechte afloop
Connie van Gils is curator van Whisper 
Their Love…, een overzichtstentoon-
stelling die geheel gewijd is aan de 
lustige covers van de lesbische pulp en 
vanaf 4 februari te zien in de OBA, op 
de 6e etage. “In deze boekjes werd een 
subcultuur verbeeld die tot die tijd nog 
niet bestond; homoseksualiteit was in 
de VS nog verboden. De paperbacks 
stonden in de winkels te midden van de 
andere pockets en gingen bij miljoenen 
over de toonbank. Opeens maakten 

vrouwen kennis met de mogelijkheid 
van een lesbische relatie en hun eigen 
seksualiteit. Alles moest wel stiekem. 
De schrijfsters werkten onder pseu-
doniemen en er was veel censuur van 
onder meer de postdiensten. Met de 
lesbische vrouwen in de boekjes liep 
het daarom meestal slecht af: ze gingen 
dood, trouwden alsnog of belandden in 
een gesticht. Maar dat zag je niet af aan 
de covers. Die zijn juist heel positief en 
laten liefde en aantrekkingskracht zien.”
 
Mannelijke esthetiek
Wat opvalt aan de flamboyante covers: 
de lesbische vrouwen zijn verbeeld 
op de manier waarop heterovrouwen 
geschilderd werden in die tijd. “Dat was 
ook de kritiek van de – veelal lesbische 
– auteurs, die bijvoorbeeld zeiden: ‘Wij 
droegen geen zijden maar badstoffen 
ondergoed.’ Ze vonden dat de covers 
zich bedienden van een heel mannelijke 
esthetiek. Maar misschien was dat júist 
de reden dat deze boeken zo makke-
lijk tussen de andere lectuur door, een 
weg naar een groot publiek wisten te 
vinden.”
De covers op de tentoonstelling op de 
IHLIA-afdeling zijn ingedeeld in vijf cate-
gorieën. ‘Strange, hoor’ – omdat veel 
boektitels het woord ‘strange’ bevatten. 
‘Gender trouble’ – veel verhalen 
gingen over vrouwen die zich als man 
gedroegen. ‘Wit overhemd’ – het witte 
(mannen) overhemd was destijds tot 
lesbisch symbool gemaakt. En ‘Op de 
divan’ – toen al het vrije verder was 
gecensureerd, de fictie werd vermomd 

als semiwetenschappelijk werk en de 
relaties en avonturen van vrouwen 
slechts over de tong gingen op de divan 
van de psychiater.
 
Heilige graal
Kostten de romannetjes ooit vijftig 
dollarcent per stuk, inmiddels zijn de 
omslagen veel geld waard. “De boek-
cover die wordt gezien als de heilige 
graal voor verzamelaars is Reform 
School Girl, door Felice Swados. De 
eerste cover uit 1948 is inmiddels 2.500 
euro waard.” Een andere klassieker, The 
Price of Salt van Claire Morgan (pseu-
doniem van Patricia Highsmith), is nu 
verfilmd en draait in de bioscoop onder 
de naam Carol.
“De selectie covers die op het IHLIA-
plein te zien is, zegt veel over een 
bepaalde periode uit de geschiedenis 
en heeft esthetisch de tand des tijds 
doorstaan.” Opvallend vindt Van Gils 
ook het contrast tussen deze covers 
en latere lesbische literatuur: “Dan 
bevatten de omslagen vaak bloemen of 
vogels: niets dat letterlijk naar seksu-
aliteit of romantiek verwijst.” Van Gils: 
“Wat ik zo leuk vind: er valt zo veel over 
dit onderwerp te zeggen, ik doe nog 
elke week nieuwe ontdekkingen. Maar 
ik laat vooral graag zien met hoeveel 
liefde, plezier en humor deze covers 
eigenlijk geschilderd zijn.”
 
4 februari t/m 31 maart, IHLIA-plein, 
6e etage, vrije inloop.
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vintage lesbian pulp covers 
uit de IHLIA-collectie
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Elke maand vragen we een promi-
nente OBA-bezoeker een selectie 
te maken uit het OBA-programma. 
Deze maand is dat kunstenaar 
Lucas De Man, die op 8 februari 
co- referent is van de Griekse 
 architect Stavros Stavrides bij 
HEYU! URBANS & WRITERS.
 
VPRO’s W.E.B. REVISITED –  
de invloed van digitalisering op 
onderwijs
“De combinatie van disciplines die 
VPRO’s W.E.B. Revisited gebruikt, vind 
ik heel tof. Om een bepaald onder-
werp, thema of verhaal te belichten, 
koppelen ze verschillende media aan 
elkaar. Zo kunnen ze de verdieping 
zoeken en een connectie maken met 
het publiek. Zo zorg je ervoor dat 
mensen betrokken raken en willen 
meedoen. Zelf doe ik dat ook. Ik 
geloof dat die aanpak in de toekomst 
nog veel vaker gehanteerd gaat 
worden.”
Woensdag 17 februari, 20.00 uur, 
OBA Theater
 

Kris Kras Atelier  
(voor kinderen van 1,5-4 jaar)
“Ik heb zelf geen kinderen, en vanuit 
mijn eigen interesse zou ik dan ook 
eerder naar de Poëzieweek over de 
Vijftigers en Cobra gaan. Toch zou ik 
het Kris Kras Atelier willen aanraden.  
Ik vind het fantastisch dat zoiets geor-
ganiseerd wordt in de OBA, en dan 
voor zo’n lage prijs. Mijn moeder nam 
mij ook vaak mee naar dat soort activi-
teiten. Ik denk dat het heel belangrijk 
is voor kinderen om op jonge leeftijd 
ongedwongen creatief bezig te zijn, 
zonder prestaties te moeten leveren 
of een label opgeplakt te krijgen. Die 
creativiteit die ze dan ontplooien, 
behouden ze de rest van hun leven.”
Maandag 1, 8, 15, 22 februari en 7 
en 14 maart. 
Kijk voor meer informatie op pagina 11.

HEYU! URBANS & WRITERS - 
Stavros Stavrides
“Als co-referent van Stavros Stavrides 
ben ik een soort tafelheer tijdens 
het gesprek. Ik praat mee over de 
toekomst van Europa, een onderwerp 
dat aansluit op mijn voorstelling In 
Search Of Europe. Er is in Europa net 
zo’n grote noodzaak om elkaar te 
ontmoeten als in Nederland. Europa is 
eigenlijk ook een groot land.”
Maandag 8 februari, 20.00 uur, 
OBA Theater

Elke maand krijgt een bekende 
OBA-bezoeker een lastig dilemma 
voorgelegd. Deze maand is dat 
dichter Hester Knibbe, die de 
VSB-poëzieprijs 2015 won en met 
Miriam Van hee de bundel Leeftocht 
schreef: een poëtisch gesprek over 
het thema reizen. In het kader van 
de Poëzieweek 2016 lezen de dich-
ters samen hun reeks verzen voor in 
de OBA. Aan Knibbe de vraag: een 
prachtig gedicht schrijven of een 
ontroerend gesprek voeren?
 
“Het hangt er vanaf met wie ik dat 
gesprek zou moeten voeren, hoe 
urgent dat gesprek voor mij en mijn 

gesprekspartner zou zijn. Ik ga nooit 
een gesprek aan met de gedachte: het 
moet ontroerend worden. Zoals ik ook 
nooit achter mijn bureau kruip met het 
idee: ik ga nu een prachtig gedicht 
schrijven. Ik begin gewoon in de hoop 
dat ik er uiteindelijk, na het nodige 
schaven en stileren, tevreden over kan 
zijn. Eigenlijk is het schrijfproces al het 
voeren van een gesprek – al dan niet 
ontroerend. Eerst met mijzelf: wat wil 
ik precies zeggen en hoe geef ik daar 
vorm en inhoud aan. Daarna gaat het 
gedicht zijn ‘gesprek’ aan met de lezer.
Onlangs voerde ik een gedichten-
dialoog met mijn Vlaamse collega 
Miriam Van hee. Het was een intense 

gedachtewisseling, omdat je de 
woorden in een gedicht moet wikken 
en wegen. Daardoor wordt ‘het 
gesprek’ scherper, inzichtelijker. Ik heb 
ervan geleerd en genoten.”
 
Zondag 7 februari, 16.00 uur, OBA 
Theater, € 7,50 / met OBA-pas of 
Stadspas € 3,75. Kaarten via  
oba.amsterdam.

zondagochtend-
concert 
om de dag goed 
te beginnen
 
De zondagochtend leent zich er 
perfect voor om een goed boek te 
lezen en ontspannen naar klassieke 
muziek te luisteren. Daarom nodigt 
de OBA ieder maand de beste 
studenten van het Conservatorium 
van Amsterdam uit voor een licht 
klassiek concert op de zondagoch-
tend, dat gratis te bezoeken is. Op 
zondag 21 februari treden Yung-Tuan 
Ku (percussie), Sophia Schambeck 
(recorder), Verena Barie (recorder), 
Irene Sorozábal (recorder) en Kirstine 
Lindemann (blokfluit) op. Ze spelen 
werken van o.a. Hosokawa, Willaert en 
Räsänen.
 
Zondag 21 februari, 11.00 uur, 
entreehal, vrije inloop.
 

het literaire  
tijdschrift 
5 jaar Amsterdam 
Quarterly
 
In 2011 werd Amsterdam Quarterly 
(AQ) opgericht, een internationaal 
literair tijdschrift dat drie keer per 
jaar online verschijnt. Doel van het 
magazine: het creatieve schrijven in 
Amsterdam, Nederland en de wereld 
promoten, becommentariëren en 
publiceren. AQ brengt werk uit in tien 
verschillende genres: kunst, artikelen, 
toneel, essays, fictie, interviews, 
memoires, fotografie, poëzie en recen-
sies. In elke editie staat een bepaald 
thema centraal. Om het vijfjarig jubi-
leum te vieren, verschijnt er een AQ 
2015 Yearbook en vindt er in de OBA 
een speciaal programma plaats, waarbij 
schrijvers en dichters van het magazine 
als Philibert Schogt en Bryan R. Monte 
zullen voordragen uit eigen werk.
 
Donderdag 4 februari, 19.00 uur, 
OBA Theater, toegang gratis. Kaarten 
via oba.amsterdam.

de curator Lucas De Man

foto: Phile Deprez
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Het Nederlands EU-voorzitterschap 
wordt in de Centrale OBA gevierd 
met een uitgebreid Europees 
programma onder de titel HEYU! 
URBANS & WRITERS. Journalist Tracy 
Metz en literair recensent Margot 
Dijkgraaf ontvangen schrijvers en 
stadsdenkers uit heel Europa. In de 
maand februari komen hun gasten uit 
Griekenland en Spanje.
 
Voor het complete programma, zie 
het katern HEYU! en www.oba.nl/heyu.
 
URBANS
Wat we kunnen leren van de Grieken 
die zich tijdens de zware crisis in 2009 
staande moesten zien te houden, 
horen we van Stavros Stavrides, archi-
tect en hoogleraar aan de School of 
Architecture in Athene. Samen met 
theatermaker Lucas De Man gaat 
hij op zoek naar nieuwe manieren 
van samenleven. Welke succesvolle 
burgerinitiatieven zijn er bijvoorbeeld 
ontstaan tijdens de crisis? En wat is de 
invloed van een recessie op de fysieke 
stad: het openbare leven, de plekken 
van samenkomst, zoals markten en 
winkels, of van protest?
 

WRITERS
Schrijvers hangen boven het alle-
daagse niveau en kunnen ons daarom 
iets vertellen over dingen waar je in 
het dagelijks leven niet aan toe komt.
Bij haar aan tafel zullen Rosa Montero 
en Anna Enquist hun licht laten schijnen 
over Europa. Beide auteurs hebben 
geschreven over rouw en verlies en 
bezitten meerdere talenten. Zo is 
Enquist naast romanschrijver en dichter 
ook musicus en bovendien geïnteres-
seerd in voetbal. De Spaanse schrijver 
en journalist Montero weet veel van 
zowel wetenschap als literatuur.
 
URBANS: maandag 8 februari,  
20.00 uur, OBA Theater, € 10,00 / 
met OBA-pas of Stadspas € 5,00.
WRITERS: zondag 21 februari, 
16.00 uur, OBA Theater, € 10,00 / 
met OBA-pas of Stadspas € 5,00.
Kaarten via oba.amsterdam.

Tijdens de Poëzieweek begint de 
workshopserie Poëzie schrijven, 
geïnspireerd door gedichten van de 
Vijftigers en Cobra-kunstenaars.
 
Voor wie graag poëzie wil schrijven 
met dichters van formaat als inspi-
ratiebron, biedt deze serie van vier 
workshops kans op eigen, nieuwe 
gedichten. Ineke Holzhaus geeft de 
workshops en is een poëzie-zendeling 
te noemen. “Mensen schrikken nog 
steeds als je zegt dat niet elk gedicht 
rijmt. Ik ben al zo lang als ik me kan 
herinneren aan het vertellen dat het 
ook anders kan.” Holzhaus schrijft zelf 
poëzie, geeft dichters een podium 
tijdens Poëzie op Zondag en start nu 
een workshopreeks waarin ze deelne-
mers een nieuw gedicht laat schrijven, 
geïnspireerd door de prenten van 
Cobra en gedichten van de Vijftigers. 
Bekende dichters als Lucebert, Remco 
Campert, Jan Elburg en Hugo Claus 
veranderden het poëtische landschap 
in Nederland en Vlaanderen voor-
goed. De meesten van hen schil-
derden zelf of waren bevriend met 
beeldend kunstenaars van de interna-
tionale groep Cobra.
 
Dinsdag 2 februari, 19.30-21.30 uur, 
Haassezaal, € 7,50 / met OBA-pas en 
Stadspas € 3,75. Kaarten via  
oba.amsterdam.

OBA in de buurt
 

Javaplein 
Leer familie- en 
levensgedichten 
schrijven
 
Soms vraagt een verhaal
om een ander soort taal
Met woorden die  doelgericht  
mikken op gevoel
de lezer meeslepend
naar verre verledens
 
Docent Sieneke de Rooij
leert in acht weken hoe poëtisch mooi
een levensverhaal kan worden verteld
kunstig en poëtisch opgesteld
(dat hoeft natuurlijk niet op rijm)
(want daarin is een ieder vrij)
 
8-weekse cursus familie- en levensgedichten schrijven, 
lessen vanaf woensdag 3 februari van 9.30–11.45 uur, 
OBA Javaplein, € 240 / met OBA-pas € 200,00. 
Aanmelden via javaplein@oba.nl.

 

De Hallen 
Literaire 
Donderdag: 
Samwels Suriname
 
Suriname stal in 1998 het hart van 
journalist en schrijver Diederik Samwel 
(53). Vier boeken schreef hij over het 
land waar hij in totaal zes jaar woonde 
en werkte. In november kwam zijn 
laatste boek uit: Sranan Gowtu, waarin 
hij de recente Surinaamse muziek-
geschiedenis belicht aan de hand 
van portretten, interviews en achter-
grondverhalen. Elke vierde donderdag 
van de maand organiseren de OBA, 
Boekhandel en leescafé Belcampo 
een Literaire Donderdag (LiDo) in café 
Belcampo. De LiDo van februari staat 
in het teken van Samwel én Suriname.
 
Donderdag 25 februari, 18.30 uur, OBA De Hallen, 
€ 7,50 / OBA leden € 5,00, inclusief een gratis 
consumptie. Kaarten zijn verkrijgbaar bij OBA De 
Hallen en Boekhandel Hoogstins.

Buiksloterkerk 
Schrijvers love 
Noord
Avond in het teken van de andere kant 
van het IJ, met muziek en gesprekken 
over boeken die over Noord gaan. 
Met Stephan Steinmetz (Asterdorp), 
Tom Tossijn (Geen zee te hoog), Bas 
Kok (Oerknal aan het IJ), de mensen 
achter het Zomerdoeboek, Isa Maron 
(haar detectives spelen in Noord), Jan 
Donkers (Zo dicht bij Amsterdam) en 
Jan-Willem Anker (Het plein). Muziek 
is er van Het Nieuwe Trio.

Donderdag 25 februari, 20.00 uur, Buiksloterkerk, 
€12,50 (normaal) / €10,00 met OBA-pas, Vriend van 
de Buiksloterkerk en ontvanger Nieuwsbrief Van der 
Plas. Kaarten via buiksloterkerk.nl, bij OBA Banne en 
Plantage Boekhandel Van der Plas.

 

HEYU! URBANS & WRITERS
de gasten van februari

Schrijven met een  
dichter op je schouder
Poëzieweek
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StudyShare
Samen blokken

Concentratieproblemen zodra je 
boven je studieboeken hangt? 
Niet nodig! Door samen te studeren 
onder begeleiding van een Studybob 
die toezicht houdt, haal je gegaran-
deerd dat tentamen. En als je het 
aandurft, kun je zelfs je mobieltje in 
bewaring geven.

Succes bewezen
Je studeert met anderen in een lokaal. 
Elke dag zijn er twee studieblokken. 
Een studieblok duurt drie uur en die 
wordt twee keer onderbroken door 
een verplicht kwartier pauze. Maar 
tijdens het studeren blijft de deur dicht. 
Internet gebruiken? Prima. Sociale 
media? Daar komt niets van in. Praten? 
Al helemaal niet. Maar succes is na de 
vorige editie bewezen. En voor gebruik 
van wifi heb je alleen een OBA-pas 
nodig of je koopt een internet-te-
goedbon voor € 1,- per 30 minuten.

1 t/m 14 februari, behalve 
8 februari, het ochtendblok:  
10.15-13.00 uur, het middagblok: 
14.15-17.00 uur, Carmiggeltzaal, 6e 
etage, vrije inloop. Kom ruim op tijd, 
want vol is vol. Meer info: studyshare.nl.

Stopera 
op Zondag 
Politiek in de stad
 
Benieuwd naar de drijfveren van 
politici? Tweewekelijks maken 
AmsterdamFM en de OBA vanaf de 
1e etage het actuele en politieke 
radioprogramma Stopera op Zondag. 
Hierin schuiven politici aan om met 
elkaar in debat te gaan over actuele 
onderwerpen. Welke onderwerpen 
staan er op de raadsagenda? En hoe 
reageren politici op wat er in de stad 
gebeurt? Te gast zijn lokale politici, 
een landelijke politicus, een colum-
nist en muzikanten. De gesprekken 
live aanschouwen? Je kunt gewoon 
aanschuiven. 
 
Zondag 14 en 28 februari, 13.00 uur, 
1e etage, vrije inloop.

Tijdens Faces of Science vertellen 
drie jonge, veelbelovende weten-
schappers over hun onderzoek. 
Deze maand zijn scheikundige Roy 
van den Berg, arts-onderzoeker 
Marieke Rienks en cultuurweten-
schapper Thomas Smits aan de 
beurt. Die laatste vertelt over zijn 
onderzoek naar de wortels van de 
beeldcultuur. Maar wat houdt dat 
eigenlijk in? Een minicollege van 
Smits over zijn werkveld.
 
“Van een afbeelding kan een enorme 
kracht uitgaan, zoals bijvoorbeeld 
de foto bewijst van de verdronken 
vluchteling Aylan Kurdi op het Turkse 
strand. Om te begrijpen hoe de beeld-
cultuur van het nieuws werkt en impact 
op ons heeft, doe ik onderzoek naar 
de wortels hiervan. Dan kom je uit bij 
de geïllustreerde nieuwstijdschriften 
van de negentiende eeuw.”
 
De eerste treinen
“Lang werd gedacht dat de beeld-
cultuur van het nieuws begon met 
de uitvinding van de fotografie. Toen 
ik geschiedenis studeerde, dacht ik 
dat ook. In het laatste jaar van mijn 
studie ontdekte ik echter de nieuws-
tijdschriften uit de negentiende eeuw. 
In die tijdschriften zag ik illustraties 
van de eerste treinen, stoomschepen, 
fabrieken en opkomende grote 
steden. Ik realiseerde me dat mensen 
zo ‘het nieuws’ voor het eerst in de 
geschiedenis konden zien, in plaats 
van er alleen maar over te lezen.

Die tijdschriften hadden speciale 
journalisten in dienst, die schetsen 
maakten van belangrijke gebeurte-
nissen met uitleg over wat er in de 
afbeelding gebeurde. Die mensen 
heetten ‘beeldcorrespondenten’. Hun 
schetsen werden naar de redactie 
gestuurd, waar de tekeningen werden 
omgewerkt naar een afbeelding. Die 
illustraties werden toen door de lezer 
als echt ervaren, zoals een foto, met 
vergelijkbaar effect. De beeldcultuur 
begon dus niet met de foto, maar 
al vijftig jaar eerder, met deze teke-
ningen in tijdschriften.”
 
Komst van internet
“De komst en impact van geïllus-
treerde nieuwstijdschriften is te verge-
lijken met de komst van tv en internet. 
De effecten van die laatste twee zie je 
elke dag terug in het moderne leven. 
Wat betekende de komst van deze 
tijdschriften op het leven toen? En zijn 
de wortels van onze huidige beeldcul-
tuur al te herkennen? Daar gaat mijn 
lezing over.”
 
Faces of Science is een samenwerking 
tussen de KNAW, Kennislink en de 
OBA en is voor iedereen die meer wil 
weten over wetenschap. Meer infor-
matie is te vinden op facesofscience.nl.
 
Donderdag 18 februari, 20.00 uur, 
OBA Theater, vrije inloop. 

het minicollege 
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Op het Marineterrein in Amsterdam vinden vergaderingen 
plaats met ambtenaren uit alle 28 EU-lidstaten. In de 
Centrale OBA zijn ter gelegenheid van het Nederlandse 
EU-voorzitterschap grote stadsdenkers en schrijvers 
te gast in twee series Engelstalige talkshows: HEYU! 
URBANS & WRITERS.
 
Steden zijn de hotspots van onze samenleving: daar zien we 
de invloed van welvaart en crisis, van nieuwe technologie en 
politieke onrust. Journalist Tracy Metz (directeur van het John 
Adams Institute) gaat in gesprek met grote Europese stads-
denkers, zoals architect Stavros Stavrides (Athene) en docu-
mentairemaker Imre Azem (Istanbul).
 
De beste Europese schrijvers over onderwerpen die ons 
bezighouden: liefde en leven, migratie en Fort Europa, stad 
en platteland, politiek en democratie. Welk beeld geven 
schrijvers van de tijd waarin wij leven, waar zit de angst, 
waar zit de hoop?

www.oba.nl/heyu

Een Chief Technology Officer: de 
gemeente Amsterdam heeft er 
een in de persoon van Ger Baron. 
Hij praat met Marten Kaevats, die 
als adviseur Digitale Zaken werkt 
voor de Estlandse regering. De 
hoofdstad Tallinn geldt als Europese 
koploper als het gaat om digitale 
technologie.
 
Volgens moderator Tracy Metz is een 
digitale beleidsmaker heel hard nodig 
in elke grote stad: “Technologie is 
in steeds grotere mate bepalend 
voor hoe wij met elkaar en met het 
bestuur omgaan. Dan moet er in een 
gemeentebestuur iemand zijn die 
goed genoeg is ingevoerd om zin 
van onzin te kunnen onderscheiden. 
Daarnaast moet hij of zij het stads-
bestuur kunnen beschermen tegen 
de vele grote commerciële belangen 

van bedrijven die héél graag hun tech 
willen verkopen om een stad ‘smart’ te 
maken.”
In de Estlandse hoofdstad Tallinn 
gebruikt de gemeenteraad geen 
papier meer en zit digitaal staatsbur-
gerschap al behoorlijk in de genen. 
De Estlandse digitale adviseur Marten 
Kaevats is ervan overtuigd dat het 
stadsbestuur moet weten hoe digi-
tale technologie kan worden gebruikt 
om de verhouding tussen burger en 
bestuur én de kwaliteit van leven te 
verbeteren.
 
Woensdag 23 maart, 20.00 uur,  
OBA Theater € 10,00 / met OBA-pas 
of Stadspas € 5,00. Kaarten via  
www.oba.nl/heyu 

de digitale stad zo smart is Estland

foto: Tõnu Tunnel

foto: Niels Blekemolen

Tracy Metz is directeur van het 
John Adams institute en schrijft 
artikelen voor NRC Handelsblad 
en De Groene Amsterdammer. 
In de Centrale OBA interviewt 
zij komende maanden twaalf 
stadsdenkers.
 
Wat hoop je zelf op te steken van 
deze gesprekken?
“Voor mij is deze serie een geweldige 
tour d’horizon door Europa, op een 
moment dat het hele concept van één 
politieke unie zwaar onder druk staat. 
Wat is Europa in het aangezicht van de 
vluchtelingencrisis, van een dreigende 
Brexit én Grexit, op een moment dat 
de hele constructie in z’n voegen 
kraakt? Wat betekent Europa nu en 
in de toekomst voor de inwoners van 

de hoofdsteden die straks in de OBA 
te gast zijn? Dit is een tijd van grote 
spanningen die om grote antwoorden 
vraagt. Ik weet niet of we die in deze 
serie vinden, maar we gaan de vragen 
wel onderzoeken.”
 
Wat kan Amsterdam leren van 
bijvoorbeeld een stad als Athene?
“Ik kan me voorstellen dat Amsterdam 
iets van Athene kan leren over zelfred-
zaamheid en vindingrijkheid bij tegen-
slag. De inwoners van Athene zijn 
door de crisis wel heel abrupt in deze 
situatie gebracht. Hebben ze onder 
zulke moeilijke omstandigheden er 
samen nog iets van weten te maken? 
Is de onderlinge solidariteit toe- of 
juist afgenomen?”



De wereld veranderen, maar hoe? 
Dat en meer wil recensent en 
auteur Margot Dijkgraaf in haar 
talkshowserie bespreken met twaalf 
Europese schrijvers.
 
“De nadruk ligt in onze maatschappij 
erg vaak op de creatieve industrie en 
de digitale smart city”, zegt Dijkgraaf. 
“Iedereen is gericht op innovatie, 
winst maken en economie. Terwijl 
ik vind dat de stem van de schrijver, 
filosoof, essayist, musicus en filmmaker 
veel te weinig gehoord wordt. Terwijl 
het zoet des levens toch eigenlijk 
kunst en cultuur is – daar leer je ook 
het meeste van. In muziek en literatuur 
kun je het onzegbare zeggen: emoties 
en gevoelens die je niet zo een, twee, 
drie kunt uitspreken.”
 
Duo’s
In het programma van Dijkgraaf 
mogen de buitenlandse auteurs ook 
hun favoriete muziek- en filmfrag-
menten meenemen. Zo wordt de 

middag een panorama van litera-
tuur, film en muziek. Dijkgraaf koos 
de duo’s van telkens een buiten-
landse en een Nederlandse auteur 
op thema en persoonlijkheid. Ze 
koppelde bijvoorbeeld de flam-
boyante Syrisch-Palestijnse dichter 
Ghayath Almadhoun aan Dichter des 
Vaderlands Anne Vegter, nadat ze 
hoorde dat de twee ooit samen in de 
kroeg waren beland en daar direct 
een heftig gesprek over de diepte 
van hun poëzie aangingen. “Dat 
gesprek mogen ze op het podium 
voortzetten.”

In mei 2014 verscheen De conse-
quenties, de debuutroman van Niña 
Weijers die met prijzen werd over-
laden. Op 1 mei schuift ze samen 
met de Franse auteur Adrien Bosc 
aan bij Margot Dijkgraaf.
 
Margot Dijkgraaf omschrijft schrij-
vers als antennes van de samenle-
ving. Voel jij dat ook zo?
“Ik zou niet durven beweren dat de 
schrijver een aparte categorie mens is, 
maar als het goed is, is een schrijver 
op z’n minst een gevoelig observator 
die er altijd op gebrand is de ruis om 
hem heen op te pikken en te vertalen 
naar iets anders – een taal die de 
meeste anderen daar nog niet voor 
hadden gevonden.”
 
Hoe kun je de wereld veranderen 
via literatuur?
“Als schrijvers de wereld veranderen 
doen ze dat onbewust, en op een 

manier die in niets lijkt op het poli-
tieke. Grootse literatuur kan de wereld 
veranderen, omdat het lezers veran-
dert, stuk voor stuk, op een kleine 
manier. Als lezers iets blijven vinden in 
literatuur, iets dat hun wereld kantelt, 
al is het maar een klein tikje, dan ben 
ik al aardig tevreden.”
 
Hoe Europees voel jij je?
“Ik heb me dit jaar Europeser dan ooit 
gevoeld. De wereld dendert bij ons 
binnen en we moeten daar iets mee. 
Je afzijdig houden, is echt geen optie 
meer. En ja, ik twijfel er niet aan dat 
dit ook gereflecteerd zal worden in de 
literatuur.”
 
Zondag 1 mei, 16.00 uur,  
OBA Theater € 10,00 / met OBA-pas 
of Stadspas € 5,00. Kaarten via  
www.oba.nl/heyu.
 

3 vragen aan  
Niña Weijers
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maandag 8 februari, 20.00 uur: 

Athene 
HEYU! URBANS
Welke burgerinitiatieven ontstaan in 
een stad die verkeert in een diepe 
crisis? Atheens architect en hoogleraar 
Stavros Stavrides gaat in gesprek met 
theatermaker Lucas De Man, die voor 
zijn theatervoorstelling en documen-
taire In Search of Europe door 17 
steden in 8 Europese landen reisde. 
Daar ging hij op zoek naar nieuwe 
manieren van samenleven in deze 
tijden van veranderingen voor Europa. 
Stavrides onderzoekt hoe de econo-
mische crisis de notie van publieke 
ruimte in steden heeft beïnvloed.
 

zondag 21 februari, 16.00 uur: 

Rosa Montero en 
Anna Enquist  
HEYU! WRITERS
De passie voor lezen ontstond bij 
de Spaanse Rosa Montero toen ze 
als kind vijf jaar lang in bed moest 
blijven. Ze studeerde psychologie en 
journalistiek en publiceerde onlangs 
Het absurde idee je nooit meer te 
zien, waarin ze haar verdriet over de 
dood van haar man koppelt aan het 
dagboek van Marie Curie. Ook Anna 
Enquist schreef over de dood, naast 
muziek, geschiedenis en psychologie.
 

zondag 6 maart, 16.00 uur: 

Jonas Lüscher en 
Britta Böhler  
HEYU! WRITERS
De Zwitserse schrijver Lüscher schreef 
de roman Het voorjaar der barbaren, 
waarin jonge rijke Engelsen uit de 
Londense City geld over de balk 
smijten tijdens een huwelijk in Tunesië. 
Dan gaat Engeland failliet. Alles waar 
ze uit bestaan is verloren, wat over-
blijft is barbarij. De Nederlandse Britta 
Böhler speelde als advocaat een rol in 
enkele van de meest spraakmakende 
rechtszaken van de afgelopen tijd en 
schreef ook een roman over de Duitse 
schrijver Thomas Mann.
 

woensdag 23 maart, 20.00 uur: 

Tallinn 
HEYU! URBANS
De hoofdstad van Estland is voorloper 
als het gaat om gebruik van digitale 
technologie. Marten Kaevats werkt er als 
adviseur Digitale Zaken, zijn  collega-gast 
Ger Baron is Chief Technology Officer 
van de gemeente Amsterdam. Samen 
gaan ze in op de vraag hoe de bits 

en bytes van digitale technologie de 
ruimtelijke en sociale dimensies van het 
stadsleven beïnvloeden. Digitalisering 
zie je steeds meer terug in het dagelijks 
leven, daarom is het volgens hen een 
belangrijk aandachtspunt van gemeen-
telijk beleid. 
 

dinsdag 29 maart, 20.00 uur: 

Colm Tóibín en 
Guido Snel  
HEYU! WRITERS
De Ierse schrijver Colm Tóibín, die 
momenteel naam maakt met zijn 
laatste roman Nora, woonde in 
Dublin en Barcelona en maakte vele 
reizen door Afrika en Zuid-Amerika. 
De Nederlandse Guido Snel, docent 
Europese letterkunde, schrijft romans 
waarin zijn personages als een razende 
door Europa trekken. Sommigen met 
een verschroeiende ambitie onsterfe-
lijk te worden, anderen in een wanho-
pige poging het vege lijf te redden.
 

zondag 3 april, 16.00 uur: 

Ghayath 
Almadhoun en 
Anne Vegter  
HEYU! WRITERS

foto: Roger Cremers

Dichter Ghayath Almadhoun werd 
geboren in het Palestijnse vluchte-
lingenkamp Yarmouk, als zoon van 
een Palestijnse vader en een Syrische 
moeder. Hij studeerde Arabische 
literatuur aan de Universiteit van 
Damascus en publiceerde verschil-
lende dichtbundels in Syrië én 
Zweden, waar hij sinds 2008 woont. 
Dichter des Vaderlands Anne Vegter 
debuteerde in 1989 met het kinder-
boek De dame en de neushoorn, 
waarna ze niet meer stopte met het 
schrijven van verhalen en gedichten.
 

donderdag 28 april, 20.00 uur: 

Barcelona
HEYU! URBANS
Massatoerisme legt een steeds grotere 
druk op Amsterdam, dus slaat de 
stad terug, bijvoorbeeld met boetes 
voor illegale verhuur via Airbnb. In 
Barcelona hebben ze daar al jaren-
lange ervaring mee en professor 

Francesc Muñoz in het bijzonder. Aan 
de Barcelona Autònoma Universiteit 
onderzoekt hij hoe erfgoed niet alleen 
bewaard kan blijven in de organisatie 
van een stad vol massatoerisme, maar 
hoe die duizenden toeristen ook nog 
eens van waarde kunnen zijn voor de 
stad. Hij bespreekt zijn bevindingen 
met Frans van der Avert, directeur 
Amsterdam Marketing.
 

zondag 1 mei, 16.00 uur: 

Adrien Bosc en 
Niña Weijers  
HEYU! WRITERS

foto: Benjamin Colombel

De Franse auteur Adrien Bosc kreeg de 
Grand Prix du roman voor zijn debuut 
Constellation, die het verhaal vertelt 
van de vliegramp in 1949, waarbij een 
Air France-vliegtuig met aan boord 
enkele bekende Fransen, ver uit koers 
raakte en tegen een berg te pletter 
sloeg. Alle passagiers en bemannings-
leden kwamen daarbij om het leven. 
Niña Weijers ontving vier belangrijke 
literatuurprijzen voor haar debuutroman 
De consequenties. Sindsdien is ze 
niet meer weg te denken uit het 
Nederlandse literaire veld.
 

woensdag 25 mei, 20.00 uur: 

Istanbul 
HEYU! URBANS
De stad Istanbul groeit als kool, maar 
hoe hard precies weet niemand. Die 
ongeremde verstedelijking is even 
dynamisch als verstikkend. Hoe kijkt 
deze megastad aan de rand van 
Europa naar de EU? Imre Azem houdt 
zich als documentairemaker en video-
journalist sinds 2007 bezig met de 
snelle verstedelijking van Istanbul. 
Professor sociologie Jan Rath is al 
jaren fan van de Turkse stad en inmid-
dels benoemd tot gastprofessor aan 
de Koç universiteit in Istanbul, waar hij 
onder andere een boek over de stad 
zal samenstellen.
 

dinsdag 7 juni, 20.00 uur: 

Amsterdam
HEYU! URBANS

Als slot van de HEYU! URBANS-serie 
zal burgemeester Eberhard van der 
Laan bespreken hoe Amsterdam 
kan leren van alle steden die voor-
bijkwamen. Hoe gaat de hoofdstad 
om met de besproken problemen 
en kansen? Als burgemeester wil hij 
bereiken dat Amsterdam een stad 
is voor iedereen, waar er voor alle 
mensen plek is.

 
Zondag 12 juni, 16.00 uur: 

Annie Cohen-Solal 
en Louise Fresco  
HEYU! WRITERS

Annie Cohen-Solal, geboren in 
Algiers en pendelend tussen Parijs, 
de VS en Cortona (Italië), is schrijver 
en wetenschappelijk onderzoeker. 
Net als Louise Fresco combineert ze 
wetenschap met literatuur. Cohen-
Solal schreef belangrijke biografieën 
over Sartre en Rothko, Fresco is een 
bekend deskundige op het gebied 
van landbouw en voeding en schreef 
daarnaast drie romans, waarvan er een 
in een documentaire werd vervat als 
Fresco’s paradijs.

Voor meer informatie en actuele 
 aanvullingen op het programma, kijk 
op www.oba.nl/heyu. Kaarten voor de 
HEYU!-series zijn te koop via deze site 
of bij de receptiebalie op de begane 
grond. Toegang is € 10,00, met een 
OBA-pas, Stadspas of collegekaart 
€ 5,00. Bij beide  talkshowseries is de 
voertaal Engels.
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Historica Els Kloek verzamelde 
tien jaar lang historische vrouwen 
op haar digitale vrouwenlexicon. 
Genoeg stof dus om haar succes-
volle boek 1001 vrouwen uit de 
Nederlandse geschiedenis (2013) 
mee te vullen. Nu onderzoekt ze 
beroemde, beruchte en invloed-
rijke vrouwen uit de twintigste 
eeuw. In de OBA vertelt ze over de 
Amsterdamse lichting.
 
Over wie gaat het boek?
“De eerste vrouwelijke politiecommis-
saris Tedje de Jong bijvoorbeeld. Maar 
ook de Joodse Henriëtte Pimentel, die 
in de Tweede Wereldoorlog leidster 
was van de crèche tegenover de 
Hollandsche Schouwburg en samen 
met onder andere Walter Süskind een 
systeem opzette waarmee ze zo’n 
zeshonderd Joodse kinderen redden.”
 
Zijn alle vrouwen rolmodellen?
“Helemaal niet. Er zitten ook misda-
digsters tussen. Anders krijg je wat 
ik het ‘Smurfin-effect’ noem. In het 
smurfendorp is maar één vrouw, 
Smurfin, en die moet al het vrouwe-
lijke verbeelden. Maar vrouwen zijn 
net mensen en heb je in soorten en 
maten. Daarom dus naast heldinnen 
ook minder voorbeeldige vrouwen. 
Jodenverraadsters bijvoorbeeld, en 
NSB-vrouwen komen ook aan bod.”

Aan welke criteria moet je voldoen 
om in het boek te komen?
“Alle vrouwen zijn in Nederland 
geboren of in Nederland actief 
geweest. En alleen vrouwen die zijn 
overleden worden opgenomen. Een 
goed verhaal is uiteraard belangrijk en 
iedereen die een bijzondere prestatie 
heeft geleverd of een bijzondere repu-
tatie heeft gehad, komt er in – een 
dichteres, schilderes, koningin, maar 
ook een beruchte hoerenmadam.”

Dit tweede boek wordt deels 
gefinancierd via crowdfunding. 
Waarom?
“Naast de kosten van het roze bijbel-
papier – zodat het boek onder de 
twee kilo bleef – zijn ook de research-
kosten hoog. De crowdfundingactie 
was een ongelooflijk succes; daardoor 
kon het eerste boek er komen. Ook 
nu kan iedereen een vrouw adopteren 
die hem of haar aanspreekt, en zo dit 
nieuwe boek mogelijk maken.”
 
Donderdag 25 februari, 20.00 uur, 
OBA Theater, € 10,00 / met OBA-pas 
of Stadspas € 5,00. Kaarten via  
oba.amsterdam.

Whisper 
their love… 
De mooiste vintage 
lesbian pulp covers
In de jaren vijftig waren ze in heel de VS 
niet aan te slepen: goedkope paper-
backs met verhalen over de vrouwen-
liefde. Inmiddels zeer waardevol dankzij 
hun zinnenprikkelende covers, waarvan 
nu een selectie te zien is in de OBA.
4 februari t/m 31 maart, IHLIA-plein, 
6e etage. Lees meer op pagina 3.
 

Colourful Clay 
Krachtig en  
kleurrijk keramiek
Eén ding hebben alle stukken van 
de tentoonstelling Colourful Clay 
van Keramiekmuseum Princessehof 
gemeen: de krachtige combinatie 
van kleur en glazuur. Een overzichts-
tentoonstelling van prachtige histori-
sche stukken tot moderne keramiek uit 
Azië en Europa.
T/m 28 februari, Expozaal
 

Coffee, 
tea or me? 
Foto’s van de 
 eigen zinnige 
Christmas Twins
De homoseksuele jazzdansers Greg 
en Gary Christmas dansten in shows 
over de hele wereld, voor grote sterren 
als Tina Turner. Totdat ze in de jaren 
zeventig een koffietentje in Amsterdam 
begonnen. Foto’s: Marco van der Poel.
T/m 28 februari, Fotogalerij.
 

De hond in de pot 
50 spreekwoorden 
in beeld

Toen de Nieuw-Zeelandse Tosca 
Lindeboom naar Nederland verhuisde, 
vond ze onze spreekwoorden fascine-
rend. Ze maakte met journalist Annette 
Wiesman en fotograaf Astrid Zuidema 
het boek en de tentoonstelling De 
hond in de pot, vol grappige beelden.
T/m 28 februari, Jeugdetage.

Beroemd, berucht en 
belangrijk in Amsterdam

beeld: Astrid Zuidema
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privacy 
café
veilig op 
internet
Stel je voor: een onbekende maakt 
ongevraagd je post open, leest je 
brieven, bekijkt foto’s van je strandva-
kantie of gaat shoppen met je pinpas. 
Daar moet je toch niet aan denken? 
Toch is dat wat er kan gebeuren als je 
online privacy niet goed is beschermd. 
Elke dag vallen nietsvermoedende 
mensen ten prooi aan hackers, die 
inbreken in computers en daar rond-
snuffelen. En dan zijn er ook nog 
grote bedrijven die alles over je 
(willen) weten. De experts van Bits Of 
Freedom helpen je in het Privacy Café 
om je tablet, smartphone en laptop 
digitaal af te sluiten en leggen uit 
hoe je jezelf kunt beschermen tegen 
ongewenste pottenkijkers. Neem je 
digitale apparatuur mee naar de OBA 
en beveilig ze ter plekke. 
 
Zondag 28 februari, 14.00 uur, 
Haasse-/Vestdijkzaal, vrije inloop. 
Reserveren via oba.amsterdam.
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OBA Club 
2e Vaderland 
Amsterdammers 
met een dubbel 
paspoort
 
Elke maand is er in de OBA een 
bijeenkomst voor ingeburgerde 
Amsterdammers van wie Nederland 
het tweede thuisland is. Deze maand 
vertelt Elvira Osmanovic over haar 
geboorteland Bosnië en Herzegovina. 
Ze kwam op haar vijftiende met haar 
ouders naar Nederland, studeerde 
communicatiewetenschappen aan de 
Universiteit van Amsterdam en werkt 
nu als beleidsmedewerker Economie 
bij de gemeente Amsterdam. Elvira 
zal over haar geboorteland vertellen, 
maar ook over haar hobby volksmu-
ziek. Uiteraard zijn Amsterdammers 
met alleen Nederland als vaderland 
ook van harte welkom.
 
Vrijdag 26 februari, 19.00-21.00 uur, 
Haasse/Vestdijkzaal, vrije inloop. 
Reserveren via oba.amsterdam.

De eerste zin uit een boek of een 
dichtbundel is zo belangrijk, dat een 
schrijver er vaak lang over piekert. 
Deze maand vragen we schrijver 
en dichter Anna Enquist naar haar 
favoriete beginzin. 
  
“Deze eerste zin straalt meteen 
autonomie uit: een kind die voor z’n 
eigen vervoer zorgt, zelf rondrijdt en 
kijkt: waar zal ik neerstrijken? Hij heeft 
geen ouders of mensen die voor hem 
zorgen. Pluk is alleen en kan het aan. 
Dat vind ik leuk. De hele sfeer van 
het verhaal zit in deze eerste zin. Pluk 
maakt allerlei avonturen mee, hij komt 
mensen tegen en zoekt uit hoe hij 
zich met hen verhoudt. Voor een kind 
opent het de ogen: je bent zelf ook 
iemand die ergens iets van kan vinden. 
Vroeger las ik dit boek voor aan mijn 
eigen kinderen, nu heb ik het weer uit 
de kast gehaald voor mijn kleinzoon.”

Weinig woorden
“Kinder- en prentenboeken hebben 
korte teksten. Hierdoor moeten schrij-
vers nadenken: je hebt weinig woorden, 
welke kies je? Dit lijkt haast op poëzie. 
Een auteur moet rekening houden 
met de woordenschat en de attentie-
spanne van een kind. Stilistisch zou 
elke schrijver kunnen leren van goede 
kinderliteratuur. En dan steken de 
boeken van Annie M.G. Schmidt met 
kop en schouders boven de rest uit.” 

Tijdens HEYU! WRITERS gaat Anna 
Enquist in gesprek met de Spaanse 
auteur Rosa Montera. Lees meer op 
pagina 5.
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Pluk had een klein 
rood kraanwagentje, 
hij reed ermee door 
de hele stad en 
zocht naar een huis 
om in te wonen.
Annie M.G. Schmidt,
Pluk van de Petteflet



Schrijver, dichter en liedjesschrijver 
Karel Eykman maakte teksten voor 
alle media in alle denkbare genres, 
al kennen de meeste mensen 
zijn werk van tv-programma’s als 
De Stratemakeropzeeshow, Het 
Klokhuis en Sesamstraat. Hij schreef 
talloze kinder- en jeugdboeken, 
waarvoor hij een Gouden en een 
Zilveren griffel kreeg. Zijn tachtigste 
verjaardag viert hij in de OBA.
 
De jarige zal zelf voordragen uit zijn 
nieuwe dichtbundel Jaarringen, waarin 
hij de balans opmaakt van zijn leven in 
tachtig gedichten. Eykman: “Normaal 
vier ik mijn verjaardag door een rondje 
te geven in het café en mezelf een 
mooie dichtbundel te schenken.”

80 gedichten
“Maar als de OBA je vraagt, moet 
je daarop ingaan. Bovendien treedt 
Jeroen Zijlstra op met zijn band, die 
vind ik erg goed. Nu ik ouder word, 
denk ik regelmatig terug aan wat ik 
heb gedaan. Zo kwam ik op het idee 
om over elk jaar van mijn leven een 

gedicht te schrijven. Daarin heb ik 
geprobeerd zo eerlijk mogelijk te zijn. 
Zo gaat het gedicht van 1963 niet 
over de geboorte van mijn dochter, 
maar over de keer dat ik door het bos 
fietste en ten val kwam door een over-
stekende eekhoorn.”
 
Nieuw filosofieboek
“Jaarringen is een gevarieerde 
bundel geworden, met toeganke-
lijke gedichten. Of ik niet eens met 
pensioen mag? Mijn vrouw zegt soms: 
‘Jij altijd met dat geschrijf van je’. Voor 
mij is het van het grootste belang om 
bezig te blijven. Ik heb nog steeds 
ambitie en wil van me laten horen. 
Zo ben ik al bezig met een nieuw 
 filosofieboek voor kinderen dat in 
2017 zal verschijnen.” Organisatie in 
samenwerking met De Harmonie.
 
Zondag 28 februari, 16.00 uur,  
OBA Theater, Toegang gratis. 
Reserveren via oba.amsterdam.
 

proost op het leven
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Wie had twintig jaar geleden gedacht 
dat we nu videogesprekken met elkaar 
zouden voeren via onze tablets? Of 
dat bijna alles via internet te leren zou 
zijn? Terwijl op scholen nog steeds 
veel klassikaal les wordt gegeven. 

Voorspellingen
Tussen 1994 en 1996 probeerde het 
VPRO-programma W.E.B. de nieuwe 
digitale ontwikkelingen, die toen nog 
in de kinderschoenen stonden, te 
duiden. Nu blikken gasten en deskun-
digen die destijds betrokken waren 
bij W.E.B. terug en vooruit. Welke 
voorspellingen over de digitalisering 
zijn uitgekomen? Zijn we verder of juist 
minder ver? De komende editie gaat 
over de invloed van digitalisering op 
het onderwijs.
 
Woensdag 17 februari, 20.00 uur, 
OBA Theater, € 10,00 / met OBA-pas 
of Stadspas € 5,00. Kaarten via  
oba.amsterdam.

VPRO’s W.E.B. revisited
Het digitaliseren van leren
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In de voorstelling Gummi de 
Vis komt het kinderverhaal van 
Godfried Bomans tot leven. Het 
speelgoedvisje Gummi denkt dat hij 
een echte vis is en gaat op onder-
zoek uit in de zee.
 
Gummi is een plastic knuffelvisje, zo 
eentje met een luchtgaatje waaruit 
een piepje komt. Maar hij denkt zelf 
dat hij een échte vis is. Als plots de 
stop uit het bad is, gaat hij zijn droom 
achterna: de brede rivier op en rond-
zwemmen in de groene zee. Een span-
nend avontuur volgt, waarin Gummi 
op zoek gaat naar vrienden. Net als 
alle verhalen van Godfried Bomans is 
ook dit fantasierijke verhaal een feest 
voor alle leeftijden.
 
Teken mee
Het decor waarin Gummi zijn vinnen 
uitslaat, verandert continu: tijdens het 
spel tekent illustrator Merel Barends 
namelijk mee met het verhaal.  
Na afloop mogen de kinderen hun 
eigen fantasie loslaten op papier, in 
een tekenworkshop van Merel. Hoe 
ziet hún zee vol vissen eruit?
 
Zondag 14 februari, 15.00 uur, 
OBA Theater, € 15,00 / met OBA-pas 
of Stadspas € 7,50. Kaarten via  
oba.amsterdam.

In de theaterbewerking van Roald 
Dahls bestseller De fantastische 
Meneer Vos brengt theatergezel-
schap Meneer Monster ’s werelds 
slimste vos op het OBA-podium.
 
Niemand is slimmer dan Meneer Vos. 
Hij besteelt de gemeenste boeren uit 
de buurt van hun lekkerste voedsel. 
De boeren zijn boos en besluiten bij 
de uitgang van het hol van Meneer 
Vos te wachten totdat hij van de 
honger wel naar buiten móet komen. 
Er is geen uitweg mogelijk. Of… toch? 
Meneer Vos zou natuurlijk geen fantas-
tische Meneer Vos zijn als hij geen 
sluwe list zou verzinnen. En die boeren 
maar wachten.
 
Springlevend
Dat de verhalen van Roald Dahl 
tijdloos zijn, bewijst het succes van 
De fantastische Meneer Vos, dat in 

1970 verscheen en datzelfde jaar 
werd vertaald in het Nederlands. In 
2009 werd het boek verfilmd en mede 
dankzij de theaterbewerking van 
het jeugdtheatergezelschap Meneer 
Monster is de slimme vos zelfs anno 
2016 nog springlevend.
 
Poep! en De Gruffalo
De heren van Meneer Monster 
bewerken internationale jeugdbest-
sellers tot voorstellingen voor jong en 
oud. Hun toneelbewerkingen zitten vol 
humor, fantasie en verbeeldingskracht. 
Eerder traden zij al op met de hitvoor-
stellingen Poep! en De Gruffalo, 
naar de gelijknamige internationale 
bestsellers.
 
Zaterdag 27 februari, 15.00 uur, 
OBA Theater, € 15,00 / met OBA-pas 
of Stadspas € 7,50. Kaarten via  
oba.amsterdam.

De Nationale 
Voorleesdagen 
Jogchem Jalink 
speelt Gonnie en 
haar vriendjes: 2+

 
Gonnie is een klein geel gansje 
met rode laarsjes. Samen met haar 
vriendjes maakt ze grote en kleine 
avonturen mee. Ze springen over 
plassen en bekijken nieuwsgierig het 
ei dat ze vinden. Zit daar soms ook 
een gansje in?
 
Acht waggelende gansjes
Tijdens de vrolijke muzikale poppen-
voorstelling Gonnie en haar vriendjes 
komen de vrolijke gansjes uit de 
populaire Gonnie-boeken van Olivier 
Dunrea (Prentenboek TopTien 2016) 
tot leven. De bekende Nederlandse 
poppenspeler Jogchem Jalink (die o.a. 
Angsthaas speelt in Sesamstraat) laat 
de acht grappige gansjes een voor 
een voorbij waggelen. De voorstelling 
is zonder tekst, dus voor iedereen 
makkelijk te volgen.
 
Zaterdag 6 februari, 15.00 uur, 
OBA Theater, € 5,00 / gratis met 
OBA-pas en Stadspas. Kaarten via 
oba.amsterdam.

Voorstelling Gummi de Vis: 2+
Met een plastic piepvisje in zee

Theatervoorstelling 
De fantastische 
Meneer Vos: 4+
Er kan er maar één 
de slimste zijn

beeld: The Videomatic

beeld: Studio Matusiak
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Krassen, lijmen, schilderen, dippen, 
spelen met bloem, klei, linzen: onge-
dwongen creatief bezig zijn staat 
centraal in het Kris Kras Atelier, een 
zesdelige serie workshops voor de 
allerkleinsten en hun ouders.
 
In het Kris Kras Atelier mogen 
kinderen (1,5-4 jaar) onder begelei-
ding een uur lang tekenen, ontdekken 
en spelen. Geen kleurplaten of 
opdracht: de eigen creativiteit van het 
kind is leidend. En vies worden mag. 
“Het doel is om kinderen de ruimte 
geven voor eigen ontdekkingen,” legt 
Sabine Plamper, leider en bedenker 
van het Kris Kras Atelier uit. Ze is 
 coauteur van het boek Begrijpen met 
je handen, ook te leen in de OBA.

Eenvoudige middelen
Er wordt in het Atelier met van alles 
gewerkt: van klei en potloden tot 
linzen. “Het is fascinerend om te zien 
hoe de kleintjes gefocust aan de 
slag gaan met eenvoudige middelen 
die je ook in de keuken hebt staan.” 
Tegelijkertijd leren de ouders van hun 
kinderen, simpelweg door naar ze te 
kijken. “Voor hen geldt: pleister op 
je mond en handen op je rug. Bij de 
allerjongsten gaan ouders het vaak 

overnemen, aanmoedigen. Maar 
juist in stilte zie je dat kindjes al snel 
in een ‘flow’ terechtkomen. En dan 
vraag ik ouders om te observeren en 
zonder oordeel op te schrijven: wat 
doet mijn kind precies als hij of zij 
lekker bezig is?”.
 
Anders kijken
Het Kris Kras Atelier is dan ook 
méér dan een workshop voor jonge 
kinderen: in de meeste gevallen geeft 
het ouders ook nieuwe inzichten.  
“Wat ik heel mooi vond, was de 
reactie van een moeder die schreef 
dat haar dochters dankzij het Atelier 
uit zichzelf zijn gaan tekenen en 
creëren. En dat zij zelf ook anders naar 
creatieve processen is gaan kijken.”
 
Maandag 1, 8, 15, 22 februari en 
7 en 14 maart. Er zijn drie groepen 
– om 10.00 uur, 11.30 uur en 16.00 
uur. Toegang voor de hele serie van 
zes workshops, inclusief materialen 
en boekje € 95,00 / met speciale 
Stadspaskorting € 10,00 (beperkt 
aantal plaatsen, dus schrijf tijdig in). 
Meer info: kriskrasatelier.nl en  
oba.amsterdam.

ik in de 
OBA

Boekenverslinder of stripgek? 
Prinsessen of spannende avonturen? 
Letters of plaatjes? Wat zoek jij in 
de OBA? Deze maand: Kéké (10) 
uit Haarlem, die met zijn vader en 
broertje op bezoek is.
 
Wat kom je doen in de OBA?
“Ik ben slechtziend en kan alleen 
boeken met grote letters lezen. 
Daarom kies ik meestal luisterboeken. 
We wonen in Haarlem, dus ik leen 
daar altijd mijn boeken. Hier zijn we op 
bezoek. Het ziet er wel heel leuk uit.”
 
Wat is je favoriete (luister)boek?
“Die over Dolfje Weerwolfje. Nu ben 
ik bezig in Jubelientje. Ik vind dieren-
boeken ook heel leuk, vooral als ze 
over pinguïns gaan, dat zijn mijn lieve-
lingsdieren. Heel korte verhalen vind ik 
stom, ik hou van lang. En het is fijn als 
de verteller een duidelijke stem heeft.”
 
Waar luister je het liefst?
“In de auto en thuis. Ik heb ook 
gehoorapparaatjes, die werken via 
bluetooth. Dan veranderen ze zo in 
een koptelefoon. Zo kan ik overal waar 
ik wil boeken luisteren.”

Pronken met je 
eigen ABC 
Kinderkunst-
workshop letters 
maken en drukken: 
7+
 
Teksten op kleding en tassen: ze zijn 
pas écht origineel met zelfontworpen 
letters. Tijdens deze kinderkunst-
workshop treed je in de voetsporen 
van bekende grafisch ontwerpers als 
Anthon Beeke en René Knip. Met 
elkaar ontwerp je een alfabet dat je 
afdrukt op stoffen tasjes. Om bijvoor-
beeld op school de blits mee te 
maken.
 
De workshop wordt gegeven door 
Sanne Verdult van de Kinderakademie, 
die iedere maand op zondagmiddag 
een kunstworkshop verzorgt in de 
OBA voor kinderen vanaf 7 jaar.
 
Zondag 28 februari, 15.00 uur, 
Kinderlab, € 7,50 / met OBA-pas of 
Stadspas € 3,75. Kaarten via  
oba.amsterdam.
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Kaarten en laatste updates 
via oba.amsterdam
Een activiteit in de Centrale OBA 
bezoeken? Toegangskaarten zijn 
online te koop via de website 
oba.amsterdam of aan de recep-
tiebalie op de begane grond van 
de Centrale OBA (betaling alleen 
met pin).
 
De complete programmering 
van de Centrale OBA is ook te 
vinden op oba.amsterdam. Het 
programma van alle vestigingen 
van de OBA staat op oba.nl/
agenda.
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Uitgelezen? Hier vind je alle 
 activiteiten nog eens op een rij.
 
Dagelijks
Ritme van de stad
1e etage — 17.00-18.00 uur
 
Wekelijks
Leef en leer
NL-plein, 5e etage
elke maandag 18.30-21.30 uur
elke dinsdag 10.00-13.00 uur
Het radiocollege
1e etage
elke vrijdag 14.00-15.00 uur
Leesclub Makkelijk Lezen
NL-plein, 5e etage
Woensdag 3 en 17 februari 10.30-
12.30 uur
Maandag 8 februari 19.30-21.00 uur
 
Maandag 1 februari t/m 14 februari 
(niet op 8 februari)
Studyshare
Carmiggeltzaal, 6e etage –  
10.15-17.00 uur
Lees meer op p. 6
 
Dinsdag 2 februari
Workshop poëzie schrijven
met een dichter op je schouder
Haassezaal - 19.30-21.30 uur
Lees meer op p. 5
 
Donderdag 4 februari
Het literaire tijdschrift Amsterdam 
Quarterly
OBA Theater – 19.00-21.00 uur
Lees meer op p. 4
 
Zaterdag 6 februari
ZaMiMus
Cultuurplein, 2e etage –  
16.00-18.00 uur
Lees meer op p. 2
 
Zondag 7 februari
Poëzie op Zondag
Met Hester Knibbe en Miriam Van hee
OBA Theater - 16.00-17.00 uur
Lees meer op p. 4
 
Maandag 8 februari
HEYU! URBANS & WRITERS
URBANS – Stavros Stavrides en  
Lucas de Man
OBA Theater – 20.00-21.45 uur
Voertaal Engels
Meer info op p.4 en p.5  
en in het katern
 
Zondag 14 februari
Valentijnsdag
Koor Mevrouw de Wit
Entreehal - 15.00-15.25 uur
 
Zondag 14 en 28 februari
Stopera op Zondag
1e etage – 13.00-14.00 uur
Lees meer op p. 6
 
Woensdag 17 februari
VPRO’s W.E.B. Revisited
OBA Theater – 20.00-21.30 uur
Lees meer op p. 8

Donderdag 18 februari
Faces of Science
Roy van den Berg, Marieke Rienks en 
Thomas Smits
OBA Theater - 20.00-21.30 uur
Lees meer op p. 6
 
Zondag 21 februari
Zondagochtendconcert CvA
Verena Barie, Yung-Tuan Ku, Kirstine 
Lindemann, Sophia Schambeck, Irene 
Sorozábal
Entreehal - 11.00-11.45 uur
Lees meer op p. 4
 
Zondag 21 februari
HEYU! URBANS & WRITERS
WRITERS – Rosa Montero en 
Anna Enquist 
OBA Theater – 16.00 -17.30 uur
Voertaal Engels
Meer info op p.4 en p.5  
en in het katern
 
Donderdag 25 februari
Geschiedenis van Amsterdam
Historica Els Kloek
OBA Theater - 20.00-21.00 uur
Lees meer op p. 7
 
Vrijdag 26 februari
OBA Club 2e Vaderland
Elvira Osmanovic
Haasse/Vestdijkzaal - 19.00-21.00 uur
Lees meer op p. 8
 
Zaterdag 27 februari
Open Podium
Cultuurplein, 2e etage -  
14.00-16.00 uur
 
Zondag 28 februari
Privacy Café
Haasse/Vestdijkzaal – 14.00-17.00 uur
Lees meer op p. 9
 
Zondag 28 februari
Karel Eykman 80
OBA Theater – 16.00-17.30 uur
Lees meer op p. 9
 

 

Wekelijks
Voorlezen 3+
Aansluitend knutselactiviteit in het 
kinderlab
Annie M.G. Schmidt Theater
elke woensdag en zaterdag, 15.00 uur
Storytelling in English for infants 
and toddlers 0+
Annie M.G. Schmidt Theater
elke donderdag 10.30-11.00 uur
De Bibliobios
Annie M.G. Schmidt Theater
elke zaterdag 16.00 uur 6+
elke zondag 15.00 uur 3+
 
Maandag 1 februari
Kris Kras Atelier 1,5–4
Kinderlab – 10.00-11.00 uur, 11.30-
12.30 uur, 16.00-17.00 uur
Lees meer op p. 11
 

Zaterdag 6 februari
Jogchem Jalink - Gonnie en haar 
vriendjes 2+
OBA Theater - 15.00-15.35 uur
Lees meer op p. 10
 
Zondag 14 februari
Gummi de Vis 2+
OBA Theater – 15.00-15.35
Lees meer op p. 10
 
Woensdag 17 februari
Boekstart
Babycafé
Annie M.G. Schmidt Theater -  
11.00-12.00 uur
 
Zaterdag 27 februari
De fantastische Meneer Vos 4+
OBA Theater – 15.00-15.50 uur
Lees meer op p. 10
 
Zondag 28 februari
Kinderkunstworkshop
Letters maken en drukken 7+
Kinderlab - 15.00-17.00 uur
Lees meer op p. 11

 

 
4 februari t/m 31 maart
Whisper their love…
Vintage lesbian pulp covers
IHLIA-plein, 6e etage
Lees meer op p. 3
 
t/m 28 februari
Coffee, tea or me?
De Christmas Twins, foto-
tentoonstelling van Marco 
van der Poel
Fotogalerij
Lees meer op p. 7
 
t/m 28 februari
Colourful Clay
Tentoonstelling van Keramiekmuseum 
Princessehof
Expozaal
Lees meer op p. 7
 
t/m 28 februari
De hond in de pot
Spreekwoorden gefotografeerd door 
Astrid Zuidema
Jeugdetage
Lees meer op p. 7
 
Permanent
Het Muizenhuis van Karina 
Schaapman
Jeugdetage
 

Het geheim van de OBA
Wist je dat de Centrale OBA een 
prachtig theater heeft? Het OBA 
Theater is een vlakkevloertheater met 
260 zitplaatsen en bevindt zich op de 
7e etage van de Centrale OBA.

Boekenweek
In de OBA is het elke week boeken-
week. Maar wanneer óók buiten de 
bibliotheekmuren alles in het teken van 
het boek wordt gezet, juichen we dat 
natuurlijk toe. Nu is het dubbel feest: 
2016 is uitgeroepen tot het officiële Jaar 
van het Boek en in maart vindt de offi-
ciële Boekenweek plaats. Noteer deze 
bijzondere OBA-programma’s alvast in 
de agenda:
 
Tatiana de Rosnay
De bekende Franse auteur Tatiana de 
Rosnay (Haar naam was Sarah) komt op 
woensdag 9 maart naar het OBA Theater 
ter gelegenheid van het verschijnen 
van haar nieuwste boek Manderly voor 
altijd (Ambo/Anthos), over het leven van 
schrijver Daphne du Maurier. Interview 
door Margot Dijkgraaf.
Woensdag 9 maart, OBA Theater, 
tijdig reserveren aanbevolen.
 
David van Reybrouck
Dit jaar is de Vlaamse auteur David van 
Reybrouck (bekend van o.a. zijn indruk-
wekkende boek Congo) de schrijver 
van het Boekenweekessay. Kom 
zondagmiddag 13 maart naar het OBA 
Theater voor een bijzonder programma 
waarbij Van Reybrouck samen met de 
mensen van Spoken Beat Night (o.a. 
spoken word-artiest/zangeres Jeannine 
Valeriano en de virtuoze  bandoneonist 
Santiago Cimadevilla) het podium 
betreedt.
Zondag 13 maart, OBA Theater, 
tijdig reserveren aanbevolen.
Kijk voor meer informatie en kaarten op  
oba.amsterdam.

 


