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Gehaat door de ‘buitenwereld’ en wie er woont, wil
er niet toe gerekend worden. Wat is er toch aan de

hand met de eens zo trotse grachtengordel?
Door de Betrouwbare Mannetjes

oensdagochtend.Het is rustig
op straat, maar het is dan ook
nog vroeg. Niet dat we dat erg
vinden. Zo hebbenwe nog even
om onze ogen uit te kijken. Er
vaart een bootje langs, er wordt
een terras buiten gezet, en kijk,
daar kuiert Wim Brands. En op die

fiets, da’s Henk Spaan. Jeetje. Is er iets
mooiers dan de grachtengordel?

Toen de Betrouwbare Mannetjes nog
Betrouwbare Jongetjeswaren, kekenwe
eralmetontzagnaar, enalsonzeopinie-
liefhebberijergenseenoorsprongvindt,
danishetwelbijdecultureleenpolitieke
elite die zich in de laatste decennia van
de vorige eeuw in het centrum van de
hoofdstad manifesteerde. In onze jon-
genskamersfantaseerdenwijoverbruine
kroegen waar Carmiggelt kronkelde en
HansvanMierloConniePalmenonderde
tafel dronk. Het was eenmagische plek.
HetLandvanMelkenHoningvoordebe-
teremening.
Toch is de grachtengordel voor velen

al jaren niet meer dan een hypocriet
zootje linkse BN’ers dat bij elkaar klit en
met dedain neerkijkt op het volk. Neer-

kijkenmétdedain,zoergishet.Regelma-
tig steekt de haat de kop op. Laatst nog
kreegYvonneKroonenbergderuralegier-
wagen over zich heen nadat ze in een
interviewmetHP/DeTijdprovincialenhad
lijken te vergelijken met dieren, wezens
dietaalnietalseerstevervoermiddelhad-
denomzichteuiten.Nee,onskompasvan
weleer isnudebokszakvanhetgepeupel.
Watisertochmetdeeenszotrotsegordel
aan de hand?
We slaan de Utrechtsestraat in en ne-

menplaatsophetterrasvancaféKromals
onze afspraak aan komt wandelen. ‘Ik
hoopdatikjulliekanhelpen, jongens.’Wij
denken van wel. Hadassah de Boer, pro-
grammamaakster/presentatrice (1971) is
eengeneratiegenoteenkindvandegrach-
tengordel.AlsdochtervanHedyd’Ancona
enpsychiaterGuusdeBoergroeidezij op
tussendemensendiewijbovenonzebed-
denhaddenhangen. Enzeisnooituithet
centrumvanonzehoofdstadvertrokken.
Nee, als er één Betrouwbaar Vrouwtje is,
is het Hadassahwel.

Terwijl Louis Andriessen bij de pin-
automaat tegenover het café staat en we
HenkSpaaneenbelendendepatissierzien

induiken,hangenwij aanhaar lippen. Ze
veegt haar rijke bos krullen over haar
schouder en vertelt over haar stiefvader
Berend Boudewijn die directeur van de
Staddschouwburgwasenoverhoehetge-
bouw haar speeltuin was. Ze vertelt over
Chez Nelly, het naar Nelly Frijda ver-
noemdecafévanGert JanDröge,waar Jan
Lenferink achter de bar stond.

‘Ach, ik zag dat toen allemaal niet als
iets bijzonders. Ik zat op het Barlaeus in
de klasmet Vincent Carmiggelt en Anna
Mulisch,maar ikhadniethet ideedathet
heel verdachtwas. Terwijl er best opmer-
kelijkedingengebeurden.ZohaddenWal-
ter Kous en Hans Roduin ergens in Italië
een spookdorpontdekt. Zij kochtendaar
huizenendaarkwamensteedsmeermen-
sen bij. Acteurs, politici, dansers. Maar
niet iedereen kwam ertussen. Er was ge-
loof ik zelfs een ballotagecommissie. Te-
kenaarWaldemarPostwildeergraagwat
kopen,maar die kreeg door toedoen van
Kousgeenvoetaandegrond.PeterBrusse
zat er, SylviadeLeur, EdvanThijnenmijn
ouders. Ramses Shaffy logeerde vaak bij
Sylvia en de familie Krabbé. Ik weet nog
goeddatmijnmoederopeendagopeens
met IenDales de berg op kwamsjokken.’

Klinkt als een schitterende droom.
‘Het was een groep bijzondere mensen,
enheusnietalleenBN’ers.Gert JanDröge
enJanLenferinkwarentoennoghelemaal
nietbekend. En jehadhierkapperMario,
waar iedereenlangsgingenwaarwelwat
meer dan alleen eenwijntje werd genut-
tigd. Later, toen ik op het Montessori Ly-
ceumzat, schaamde ikmewel eenbeetje
datmijnmoederbekendwas,Toenwasik
blijdat ikniethaarachternaamhad.Maar
de grachtengordel was toen zeker nog
geen besmet begrip.’

Hij roept nu nogal heftige emoties
op, die grachtengordel van jullie.
‘Iedereenheeftheteraltijdover,maarvol-
gens mij bedoelt iedereen er iets anders
mee. Ik weet zelfs niet of ik er wel toe be-
hoor.’ Ze lachtengroetdevoorbijwande-
lendeWaldemar Torenstra.
‘Ach,het iswelzonde.Datgeslotenbol-

werkwasmisschienbenauwend,hethad
ook iets moois. De Kring, het Boekenbal,
het was allemaal heel ondoorzichtig,
spannend. Enhetkind isookwelmethet
badwater weggegooid. Natuurlijk is het
niet goed als mensen elkaar steeds de
handbovenhet hoofdhouden,maar het
genoegenwaarmeedelaatstejarenkunst-
subsidies worden afgeschaft, zit me ook
niet lekker.’

EenRangeRoverparkeertschuinopde
stoepenGlennHelderstaptinjoggingpak
naar buiten om te pinnen. Een Hummer
en een scooter ontwijken elkaar ternau-
wernood.

‘Ikweet niet of de grachtengordelelite
nogsteedsbestaat,maarzoietszoujehier
vroegernooithebbengezien.Ach ja,mis-
schien romantiseer ik hetwel enwas het
ooknietzogezondallemaal.Enerwonen
er nog genoeg hier. Frans Weisz, Halina
Reijn, Mariëlle Tweebeke iets verderop.
Twan Huys trouwens ook. Maar Femke
Halsema,TeunvandeKeuken,FrankLam-
mersenViggo,diewonenbijvoorbeeldal-
lemaal in deWatergraafsmeer.’

Hadassah verexcuseert zich. Ze moet
naar het schoolplein. Terwijl we het ge-
sprek nog even op ons laten inwerken,
looptVjezeFureenwinkeluitenstaptCon-
nievoorheenBreukhoveneenPorschePa-
namerain.Ditisinderdaadnietwatweons
hadden voorgesteld. Is er dan helemaal
niets over vandie hele grachtengordel?
Netophetmomentdatonsdemoedin

Ik? Ik hoor
er niet bij


