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Incrowd

De mooiste buurt van de wereld

deschoenenzakt,zienweenkeletafeltjes
verder een bekend gezicht. Hanneke
Groenteman! Welja! De Betrouwbare
Mannetjes trekken de stoute schoenen
aan en schuiven op.

Pardon mevrouw, u bent toch grach-
tengordel?
‘Ik? O nee hoor, ik vind het heel stom als
mensen me daartoe rekenen. Het is een
kwalificatie voor de intellectuele elite.
Nou, daar hoor ikniet bij. Ikwooner ook
niet. Ikwoonineenheelbetaalbaarhuisje
in deWeteringbuurt. Ik heb een seizoen-
kaart voorAjax,houvanHazesen Johnny
Jordaan, maar blijkbaar vindenmensen
hetalsnogteveelgrachtengordel. Enwat
willen ze er nou helemaal mee zeggen?
Dat je weleens een boek leest? Of dat je
nietopWildersstemt?Ikbenookweleens
geweigerd voor programma’s omdat ik
dan te veel grachtengordel zou zijn.’

Te VARA?
‘O nee, VPRO. Nee, VARA is danweer geen
grachtengordel.Dat luistertallemaalvre-
selijknauw.Ach,misschienishetookeen
beetje kinderachtigommeer zo tegen te
verzetten. Begrijp me niet verkeerd. Ik
vind het een ongelooflijk voorrecht om
hier te mogen wonen. Het is de mooiste
buurt van de wereld. Ik ben echt een ge-
luksvogel.Maarmijnmelkboerwoont er
ook. Ja toch?’

Hanneke doet haar zonnebril op,
neemt een laatste slok, en vertrekt.
‘Misschien moeten jullie Cornald bel-

len. Dieweet dit soort dingen altijdwel.’
Het is inmiddels 13.15 uur. Henk Spaan

fietstweer langs.Met een taartje aan zijn
stuur. We bellen Cornald Maas, hoeder
van het vaderlandse culturele leven. Hij
blijkt op een steenworp afstand op een
terras te zitten. Het chagrijnmag dan zo
langzamerhand de overhand nemen, de
zonschijnt,dusnogeenpilsjegaaterbest
in. Onderweg naar Cornald passeren we
eenstevigtegemoet fietsendeHedyd’An-
cona. Eenmaal aangekomen bij het café
Hans enGrietje kijkenwenaarhetperso-
neel, naar de clientèle. Hier lijkt niets
grachtengordel aan. Maas: ‘Terwijl het
middenopdegracht ligt. Je ziet iedereen
voorbijkomen. Grappig hè?’

Ja grappig ja. Zeg, bestaat die hele
grachtengordel eigenlijk wel?

‘Natuurlijk is er iets van het vooroordeel
waar,maarhet isvooraleendankbaarob-
jectvanspotof verzet.AlsjenietinAmster-
dam rondhangt, merk je dat-ie bijnamy-
thische proporties krijgt toebedeeld. Als
je die grachtengordel noumaar typeert
als een kongsi vanmensen die innig ver-
enigdzijn,elkaarconstantdebaltoeschui-
ven en beter weten wat goed is voor het
land, dan heb je dat kaltgestellt. En dan
kanjezeggen:kijk, ikbeniemandvanhet
volk. Ik heb daar wel moeite mee. Het is
makkelijk.Hetiscalimerogedrag,bedoeld
om je eigenpositie veilig te stellen.’

De haters lijken anders wel aan de
winnende hand.
Hij lacht. ‘Ik zie het somber voor ze in. Er
zullenaltijdmensenzijndie vooruitstre-
vendedingendoenennieuwerichtingen
op gaan. Natuurlijk, high en low culture
zijnveelmeerdoorelkaargaan lopen.De
elite wordt tegenwoordig bijvoorbeeld
graaggezienbij premières vanmusicals.
Demensenhorenlieverbij succesdanbij
die kleine bovenlaag. Endie is in Amster-
dam ook wel redelijk versplinterd ge-
raakt. Vroeger waren die huizen in het
centrumnogbetaalbaarenvondenzehet
ook nog eens romantisch om drie hoog
achtermet veel drank te wonen. Nu zoe-
ken ze de ruimte op’

Maar even hoor, jij bent toch ge-
woon full-blown grachtengordel?
‘Nou, als ik dat stempel krijg opgedrukt,
verbaast me dat. Als ik met mijn eigen
vriendenzit, lijkenwewelheelerggrach-
tengordel. De een is scenarioschrijver, de
andere documentairemaker. Terwijl, ik
ben de zoon van een transportonderne-
mer, de ander is zoon van een slager uit
Noord-Holland.Wezijngewoonvrienden
geworden door dat werk. Als je danmis-
schiendeindrukwektdatjegeslotenbent
als groep, nou jammer dan.’
We springen op de fiets. Een beetje in

de war. De grachtengordel bestaat niet
meer, maar toch wel, maar slechts een
beetje, versplinterd bovendien? En dus
wel VPRO maar niet VARA? En waarom
lijkt niemand erbij te willen horen? We
rijden het centrumuit, langs de Stopera,
als we bij het Wertheimpark een vrouw
bijdefonteinzienzitten.Kalmkijktzehoe
haarhondjemetzijnsoortgenootjesdoor
hetgrasdartelt.Zienwehetgoed?Nouja!

Alsof de duvel ermee speelt. We kunnen
het niet laten, klampen haar aan, en vra-
gen hetmaar gewoon.

Mevrouw, bent ú dan misschien
grachtengordel?
Yvonne Kroonenberg glimlacht. ‘Ik hoor
ontegenzeggelijk tot een bevoorrechte
groepmensendieeenvrijberoephebben
en nog nooit een prikklok van dichtbij
hebben gezien. Ik heb veel geluk gehad,
het isgeenwelverdiendeomstandigheid.
Ik hadbijvoorbeeld ook inhet onderwijs
terecht kunnen komen. Dat had ik ook
leukgevondenhoor,maardat is eenheel
ander leven.’

Het levert een hoop gezeik op.
‘Ach, ik kanmewel voorstellendat zoiets
wrevelwekt.Enwatikindatinterviewheb
gezegd,stonddaarookwelheel lomp.Nu
voeldenmensenzichgekwetstendatwas
volstrektnietmijnbedoeling.Hetgevoel
bestaatdatdemensendie inhetcentrum
van Amsterdam wonen nooit hoeven te
werken, in ieder geval nooit tegen hun
zin, dat ze rijk zijn en beroemd en dat ze
geenenkelbesef hebbenvananderen.Na-
tuurlijkwekt dat afgunst of afkeer.’
Zelegthaarhandenoponzeschouders.

En knijpt haar ogen geruststellend toe.
‘Luister jongens, er bestaandiverse eli-

tes. Je hebt voetbalsterren en mensen
daaromheendiedemeningvananderen
bepalenenhetzelfdebestaatbijvoorbeeld
indeboekenwereld.Datzalaltijdblijven.
EninhetcentrumvanAmsterdamwonen
noueenmaalmensendieinvrijeof kunst-
zinnige beroepenwerkzaam zijn.’
Zedraait zichomenfluithaarhondbij

zich.
DeBetrouwbareMannetjeshalenopge-

luchtadem,endenkenterugaandewoor-
den van Hadassah als we tram 9 voorbij
zien rijden. Femke, Teun, Frank, Viggo…
Misschien is er nog niets verloren. We
springenopdefietsensprintenerachter-
aan. Helemaal tot aan de Watergraafs-
meer.

Betrouwbare Mannetjes Melle Run-
derkamp en Simon Hendriksen leve-
ren doorgaans in Vonk een handzame
mening. Dit keer verkennen zij de
grachtengordel.
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bijrollen

(in volgorde van opkomst):

Wim Brands = literatuurgoeroe
Henk Spaan = (sport)journalist, een van Die 2

Simon Carmiggelt = beneveld schrijver
Hans van Mierlo = beneveld politicus
Connie Palmen = voormalig beneveld schrijfster
Hedy d’Ancona = politica in ruste, moeder van Hadas

Guus de Boer = psychiater, vader van Hadas
Louis Andriessen = liedjesmaker

Berend Boudewijn = acteur, regisseur, theaterdirecteur,
wat niet eigenlijk

Nelly Frijda = actrice/metroactiviste
Gert Jan Dröge = Jort Kelder avant la lettre

Jan Lenferink = Rutger Castricum avant la lettre
Walter Kous = dramaturg

Hans Roduin = dramaturg
Waldemar Post = tekenaar

Peter Brusse = broer van Kees
Sylvia de Leur = actrice

Ed van Thijn = Kees van Kooten-imitator,
blauwe maandagminister

Ramses Shafy = halfgod
De familie Krabbé = De Krabbeetjes

Ien Dales = oud moppenmateriaal
Waldemar Torenstra = acteur

Glenn Helder = voetballer en casino-aficionado
Frans Weisz = regisseur, vader van Geza
Halina Reijn = moederkloek van de urban tribe,

met o.a. Geza Weisz, Carice van
Houten, Kees van Nieuwkerk,
Merwan Kenzari, Manuel
Broekman, Robert de Hoog en Dio.

Mariëlle Tweebeke = vrouwelijke Twan Huys
Twan Huys = mannelijke Marielle Tweebeeke

Femke Halsema = correspondent
Teun van de Keuken = etikettenspitter

Frank Lammers = van dat loopje in dat juichpak
Viggo = Viggo

Vjeze Fur = dichter van de Jeugd van
Tegenwoordig

Connie voorheen Breukhoven = voorheen Vanessa


