
23-03-2022

Het laatste nieuws van en voor onze vrijwilligers 
Met tips, proza, poëzie en plaatjes. Ook iets delen? Graag woensdag voor 15:00 uur.  
Even mailen: info@decoenen.com 
Wil je een keer mee kletsen met de redactie via Zoom? Laat het ons weten, dan nodigen we je uit. 

Schilderij van Gerard Paradies 

Goede Gesprekken 
 
Afgelopen maandag hebben we een goed gesprek gehad over de oorlog in Oekraïne. Het ging 
ons niet zozeer over wat we ervan vinden. Evenmin hielden we ons bezig met het analyseren van 
de geestestoestand van de bewoner van het Kremlin. Nee, ons was het veeleer te doen om wat 
de toestand in Oost-Europa bij ons en onze dierbaren teweegbrengt. Wat roept dit allemaal op 
en helpt een gesprek erover? Interessant en indringend was het om te merken hoe je eigen oude 
oorlogservaringen de verwerking van deze nieuwe oorlog kunnen beïnvloeden. Indrukwekkend.


Maandagochtend hadden we de eerste uitvaart in De Coenen verwelkomd. Onze vaste gast Mia 
Rademakers werd hier herdacht door familie, vrienden en buurtgenoten. Namens de bezoekers 
van De Coenen sprak ook Marijke Weisglas enkele woorden uit het hart. 's Avonds zagen we 
hierin een mooie aanleiding voor het thema Rouw. Hoe doe jij dat, werkt rouw voor iedereen 
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verschillend, gaat het alleen over het verlies van dierbaren en wat doet rouw met de 
omstanders? Goede vragen, mooie antwoorden ook.


Aanstaande maandag 28 maart vindt, in afwijking van de Agenda, alweer een Goed Gesprek 
plaats in De Coenen. (Samen Schrijven schuift een weekje op.) We beginnen om 19.45 uur 
(inloop vanaf 19.15). Nu buigen wij ons over de vraag: "Wat heb jij nog voor plannen in je leven?" 
Collega Ansje leidt het thema in.  

Heb je belangstelling voor een cursus: Licht en Tijd? 
 
Wat hebben licht en tijd met elkaar te maken? Iets van dat verband is al opgedoken in de 
relativiteitstheorie van Einstein. Maar ook de kwantumfysica blijkt bij nadere beschouwing een 
belangrijke rol bij deze fenomenen te spelen. Wat voor rol spelen wij zelf? Het lijkt de moeite 
waard om dat verder te onderzoeken. 


Over de cursus  
Wij kunnen over dit onderwerp een cursus organiseren bedoeld voor geïnteresseerden. Je hoeft 
beslist geen deskundige te zijn op het terrein van de fysica. Ook wiskunde is geen vereiste. Het 
programma bestaat uit vijf bijeenkomsten van 1,5 – 2 uur en wordt uitgevoerd in de herfst van 
2022.


De onderwerpen die aan bod komen zĳn: 
- Wat is licht? Licht door de eeuwen heen. 
- Filosofen over tijd. Van Parmenides tot Heidegger en Whitehead. 
- De pijl van de tijd. Entropie en de pijl van de tijd. Relativiteit. Gekromde ruimtetijd. 
- Het einde van de tijd. Hoe fundamenteel is de tijd? 
- De samenhang tussen tijd en licht. Een poging tot een synthese. 


Docent 
De cursus wordt gegeven door Ir. Paul J. van Leeuwen MSc. Hij studeerde technische 
natuurkunde aan de TU in Delft, werkte als docent wis- en natuurkunde en stapte daarna over 
naar de ICT-sector. Paul van Leeuwen is gespecialiseerd in de fysica, vooral kosmologie en 
kwantumfysica en geboeid door de rol van de waarnemer bij de verschijnselen in de wereld.


Voor meer informatie zie de website van Paul van Leeuwen: cursus Tijd & licht. 
Lijkt het je interessant, meld je dan vast vrijblijvend aan via info@decoenen.com. Wanneer er 
voldoende interesse is, krijg je op een later tijdstip meer informatie over de cursus en kosten.


Oorlog 
 
Gisteravond tijdens een samenzijn in de Coenen hadden we een gesprek over de oorlog in 
Oekraïne. Dat bracht veel teweeg aan emoties. Hoe gingen we daar stuk voor stuk mee om. 
Sommigen kònden niet meer van de spanning, probeerden daarom spaarzaam het nieuws tot 
zich te nemen. Anderen hadden het over de moordlust die bezit van hen had genomen en de 
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wens een zekere persoon uit de weg te ruimen. Als ‘de groten der aarde’ dat al niet kunnen hoe 
moeten wij dat dan bewerkstelligen dacht ik en toch… je fantaseert. Hulp bieden, aan spullen 
zien te komen, je huis openstellen, helpen hoe?


Diezelfde avond stonden er nog veel stukken met dezelfde strekking in het NRC. Een daarvan 
trof mij in het bijzonder. De journalist Gijsbert van Es haalde hier de Franse filosofe Simone Weil 
aan, die in haar werken verklaringen probeerde te vinden voor het menselijk lijden. Geworteld 
zijn is (…) de belangrijkste en minst erkende behoefte van de mensenziel, zei zij ooit. Daar moest 
ik nog eens goed over nadenken. Ik herinnerde me hoe wij, kinderen van emigranten (inmiddels 
‘oudjes'), nog geen 20 jaar geleden een gesprek hadden of wij ons nou Nederlands voelden. 
Pools voelden wij ons niet. Onze vader kwam,10 jaar oud, uit Lviv, nu in het westelijk deel van 
Oekraïne. Destijds Pools en Lwow genaamd. Onze moeder, ook 10 jaar, kwam uit het zuiden van 
Polen: Bielsko. Twee van de zussen voelden zich Hollands, één voelde zich met nadruk 
Amsterdams, dat schijnt iets anders te zijn. En ik voelde me iets onbestemds, maar vooral 
dochter van emigranten. Ik was geboren en opgegroeid in Nederland, waarom voelde ik me dan 
toch niet helemaal geworteld? Waarom mijn zussen wel en ik niet. Dat werd een intens gesprek. 
Tijdens een oorlog, waar we nu zo dichtbij mee geconfronteerd worden, realiseer ik me 
plotseling bijna met schaamte wat geworteld zijn kan betekenen. Maar vooral de 
onbeschrijfelijke pijn van: ontworteling.


Oh wat kunnen we doen?


Irka Potsdammer Anstadt


Intussen in het Vondelpark, 19 maart 15:04 uur 



Foto Rob Mommers  
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Filmtip van Leo 
 
The Velvet Queen 
In Engeland, geboorteland van David Attenborough, werd de Franse wildfotograaf Vincent 
Munier al tweemaal onderscheiden voor zijn werk, en dat zegt iets. Voor deze documentaire over 
de sneeuwpanter, ook wel nevelpanter genoemd, verbleef hij maanden in de barre kou van de 
Tibetaanse bergen om dit vrijwel onzichtbare prachtdier te betrappen. Zijn credo: ‘Wie zegt 
eigenlijk dat de mens boven het dier staat?’ spreekt me erg aan. Met datzelfde respect benadert 
hij de habitat van zijn onderwerp: hij zorgt dat hij en zijn metgezel nergens de peilloze stilte van 
het gebied verstoren, en bij beschikt duidelijk over engelengeduld. Want denk niet dat je de 
sneeuwpanter voortdurend door het beeld ziet sluipen: pas aan het slot krijg je hem even in al 
zijn schoonheid te zien. De film vormt, bij alle ellende die we dagelijks voorgeschoteld krijgen, 
een welkome trip naar het dak van de wereld. Even heel ver weg. 


Leo/Noor de Bruin


Intussen aan de Bloemgracht, 16 maart 13:40 uur 

Foto Amazone Nativel 
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De Tijd nr. 23: Wiskunde voor gevorderden 

	 de tijd 
	 oneindig 
	 repeterende 
	 breuk 
	 in ons 
	 bestaan 
	  
Rudolph Boshuizen


Van onze hooggeleerde redactie Wetenschap 
 
Vaccins, vaccinatie en pillen  
• De mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna bieden eenzelfde bescherming tegen de BA.2 variant 
als tegen Omicron. 
• Net als in mainland China was Hongkong gericht op zero Covid. Daardoor lag de nadruk in niet 
op vaccinatie, maar op quarantaine. Het gevolg: minder dan een kwart van de Hongkongers 
boven de 80 jaar was gevaccineerd. De les voor Hong Kong van de uitbraak is, dat er 
gevaccineerd moet worden. Door het zero Covid quarantaine beleid is er maar weinig 
verspreiding van besmettingen, dus is de immuniteit onder de bevolking navenant laag 
gebleven. Dit is waarschijnlijk ook zo in mainland China, waar de vaccinatie van ouderen 
langzamer schijnt te verlopen. 
• Volgens experts en ambtenaren is de ergste piek van de Omicron golf in Hong Kong nu wel 
voorbij. De ban op internationale vluchten wordt opgeheven en de quarantaine van 
gevaccineerde passagiers na aankomst van overzee wordt gehalveerd naar 7 dagen. 
• China neemt Pfizer's coronapil op in haar protocol voor coronabehandeling. Xi Jinping zegt dat 
opname van patiënten met milde symptomen hierdoor niet meer nodig is. 
• Wereldwijd zijn 35 landen overeengekomen om een aparte versie van Pfizer’s Covidpil te 
produceren voor verkoop aan derdewereldlanden, eentje met meer kleurtjes.   
• Nu de scholen weer opengaan, start India met een vaccinatiecampagne voor kinderen van 12 
tot 14 jaar. 
• De vaccinatiegraad in Afrika ligt zorgwekkend laag; gemiddeld slechts 14%. Toch zijn de 
meeste landen de pandemie redelijk doorgekomen. In Afrika liggen andere medische gevaren op 
de loer. Zo liggen de ziekenhuizen in Sierra Leone barstensvol met malarialijders. Daardoor is er 
geen geld voor bestrijding van corona.  


Besmettingen en maatregelen  
• In New York domineert nu de BA.2-subvariant van Omicron: >30% van de nieuwe 
besmettingen. Deze wat milde variant verspreidt zich al enige tijd over diverse plekken. De 
besmetting lijkt sneller te gaan dan bij Omicron.    
• In Zuid-Korea is het aantal dagelijkse besmettingen gestegen tot meer dan 60.000. Ondanks 
de stijging van het aantal sterfgevallen is de publieke opinie vóór versoepeling van de 
coronamaatregelen. 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• Disneyworld Shanghai is tijdelijk gesloten vanwege Omicron golf die China nu overspoelt. 
• Oostenrijk heeft de maskerplicht binnenshuis weer ingesteld. Ook goed bezig daarboven.


Agressie bĳ quarantaine in China  
President Xi Jinping heeft zijn ambtenaren die grote groepen besmette mensen in quarantaine 
moeten opsluiten, vriendelijk verzocht om dit op een zo min mogelijke agressieve wijze te doen. 
Dat is nogal een bijzondere uitspraak van de Grote Roerganger. De aanleiding voor Xi's warme 
aanbeveling was de brute manier waarop gezinnen met jonge kinderen, meestal jongetjes, uiteen 
werden gerukt, omdat er in de quarantainekazernes geen ruimte genoeg was om ouders en 
kinderen bij elkaar te huisvesten.


Heko Köster, nr. 104, 23-03-2022


Hoe is ’t nu met jou? 
Lieve Amazone, 
Ik ben deze week op de ‘populaire’ tour, want een beetje afleiding kan geen kwaad. Gister 
bezocht ik het Nxt Museum in Amsterdam Noord. Dat museum richt zich op mediakunst met 
behulp van moderne technologieën en morgen ga ik naar het Moco Museum (moderne kunst en 
streetart). De week sluit ik dan vrijdag af met een concert in het Muziekgebouw aan het IJ met 
muziek van Arvo Pärt (o.a. Fratres en Tabula Rasa). 


Wat ik nog steeds wonderbaarlijk vind, is dat je met de Noord Zuid metrolijn in 8 (!) minuten van 
de Pijp naar de halte Noorderpark reist. Dan kom je in een heel andere wereld. Volgens de 
website van Nxt Museum loop je dan via ‘het bruisende hart van Noord’ naar het museum. 
Bruisend? Hmm. Het Mosveld, waar je langs komt, is een redelijk treurig plein met lelijke 
nieuwbouw. En ook het bedrijventerrein waar het museum ligt is niet heel inspirerend. Het 
museum wordt niet gesubsidieerd en dat betekent een toegang van € 22,50 (als ik een kwartier 
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later was gegaan, was de toegang nog 2 euro duurder geweest). Volgens het museum moet je 
twee uur uittrekken om alles te bekijken.


Er zijn 7 donkere zalen, met projecties. Drie zalen konden me niet zo boeien, maar dat komt 
omdat ik daar gewoon te dom voor ben. Het is 
waarschijnlijk interessanter als je meer van 
wiskunde, typologieën, algoritmes en dat soort 
dingen snapt. In die zalen zag je lijnen volgens 
bepaalde principes heen en weer bewegen. De 
andere zalen konden me meer bekoren. Daar 
spatten bewegende, meditatieve en kleurrijke 
projecties je tegemoet. Ook een spiegelzaal zag er 
sprookjesachtig uit, alles heel ‘instagrammable’. 
Daar deed ik natuurlijk aan mee, dus zie hier twee 
foto’s. In 45 minuten had ik alles gezien. Check.  
 
Na afloop wilde ik een kopje koffie drinken in het café, maar dat gaat alleen open als ze er zin in 

hebben en dat hadden ze gister kennelijk niet. 
Toen heb ik toch maar, in het zonnetje, op het 
Mosveld een kopje koffie gedronken. Daarna was 
ik in no time weer terug in Amsterdam-Zuid. Ik liep 
terug door de Gerard Terborgstraat en werd 
spontaan op de koffie uitgenodigd door Dorine 
Winkels. Ook weer heerlijk in de zon in hun 
voortuintje. 


Ben benieuwd naar de evenementen morgen en 
overmorgen. 

Geniet je ook zo van het weer?


Liefs, 
Anneke


 
Foto’s Anneke van de Kieft 

Claudia’s Maispannenkoekjes met Tomaat en Asperges 
voor 2 personen 


1 ei 
75 ml melk 
50 gram bloem 
25 gram versgeraspte oude boerenkaas 
150 gram maiskorrels uit blik 
Zonnebloemolie  
250 gram dunne groene asperges/aspergetips 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150 gram kerstomaatjes gehalveerd 
Halve theelepel komijn 
Half bosje lente-uitjes schoongemaakt in ringetjes 
Tabasco 
Half bosje koriander fijngehakt 
Groene salade


1. Maak het beslag, klop ei, melk en een forse snuf zout en peper door elkaar. Klop de bloem 
erdoor en roer er dan de geraspte kaas en de maïskorrels door. Laat afgedekt op 
kamertemperatuur staan. 
2. Snijd van de onderkant van de asperge 3 cm af en snijd ze dan in de lengte door (hoeft niet bij 
de aspergetips) en daarna in stukken van zo’n 4 cm. Houd de topjes apart. 
3. Verhit een scheutje olie in een ruime koekenpan en bak met 3 tegelijk de pannenkoekjes. 
Herhaal dit. 
4. Verhit wat olie in een wok en roerbak de asperges 5 tot 6 minuten. De laatste minuut de topjes 
erbij doen. Doe de tomaatjes met de komijn erbij. Roerbak nog 1 minuut. Voeg de lente- ui toe 
en roerbak nog 1 minuut. 
5. Maak de groenten pittig op smaak af met zout en tabasco. 
6. Verdeel de pannenkoekjes over 2 borden en schep het tomaat/aspergemengsel er half op. 
Bestrooi met koriander.


Eet er groene salade bij.


Eet smakelijk, 
Groet, Claudia 


Dinsdag en Donderdag Diner in De Coenen 
 
Kijk voor de nieuwste menu’s bij: www.decoenen.com


Reserveren: uitsluitend via het telefoonnummer van De Coenen: 020 3709355. Reserveren kan 
tot de dag ervoor, dus maandag of woensdag 12 uur. 
Tĳdstip: inloop vanaf 17.30 uur, diner start om 18.00 uur. 
Prĳs: € 12,50, graag pinnen. 
Vegetarisch? Vraag ernaar.


Blijf gezond & opgewekt! 
Stuur je bijdrage naar: info@decoenen.com
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