
HANS VAN DER BEEK

AMSTERDAM – Een jongen slen-
tert coffeeshop Bij in De Baarsjes
uit. Hij gaat op zijn scooter zitten,
steekt zijn joint aan en rijdt weg.
Het goede nieuws voor sommige
buurtbewoners: deze jongeman
gebruikt het Bonaireplein ten-
minste niet als rookruimte.

Dat plein hadden de omwonenden
nu juist zo vrolijk opgeknapt. Toen
kwam coffeeshop Bij, de tweede al
in de buurt. En het rookverbod.
Sindsdien blowen en hangen jonge-
ren op het plein. Een bewoonster:
“Met bijbehorende rommel, ge-
spuug en urineren in portieken.”

Een andere buurtbewoner – men
blijft hier graag anoniem – sprak
enkele plassers daarop aan. “Toen
dreigden ze spiegels van auto’s te
trappen.”

Auto’s rijden tegen het verkeer in,
scooters scheuren over de stoep en
wie er iets van zegt, wordt een ge-
brek aan ‘respect’ verweten en krijgt
een grote bek. Om het scheuren met
de scooters tegen te gaan, heeft de
coffeeshopeigenaar op vier straat-
hoeken borden geplaatst met een
aantal regels: motor uit, muziek uit,
niet hangen, niet over de stoep rij-
den. De bewoner: “Met die borden
breiden ze hun territorium uit.”

De bewoonster: “We hebben ein-
deloos overleg met het stadsdeel,
maar nu willen ze nóg meer bewij-
zen van overlast!”

Dat laatste beaamt de woordvoer-
der van De Baarsjes. Het stadsdeel
is al sinds begin dit jaar bezig klach-
ten te verzamelen. Toen de coffee-
shop werd geopend, verzamelden
tegenstanders 230 handtekeningen,
maar Bij voldeed aan alle voorwaar-
den. Het stadsdeel riep bewoners op

al hun klachten te mailen, opdat de
overlast kon worden vastgesteld.

De termijn waarbinnen klachten
konden worden ingediend liep on-
langs af. Er waren twee klachten
binnengekomen.

De woordvoerder: “Dan wordt het
lastig. Bovendien heeft de eigenaar
van de twee coffeeshops zijn best
gedaan de klachten te beperken.”

Om de hoek, op de Baarsjesweg,
zit inderdaad een stel rokers op een
bankje, voor de deur van coffeeshop
Boerejongens. Al spreekt eigenaar
Martijn van Bennekom liever van
‘een delicatessenwinkel’, met onge-
veer vijftig soorten softdrugs, en ju-

gendstil aan de muur. Van Benne-
kom: “Ik heb twee gasten aange-
steld die door de buurt lopen en de
stoep vegen en we hebben flyers in
de bus gegooid met telefoonnum-
mers die mensen kunnen bellen als
ze zich ergens zorgen over maken.”

Die ‘gasten’ van Van Bennekom
spreken ook jongens aan die over-
last veroorzaken. “Het is ook in hun
belang. Anders mogen ze bij ons
geen weed meer kopen.”

De klachten noemt Van Benne-
kom echt een miniactie. “Als wij
contact maken met bewoners, hallo
mevrouw, hallo meneer, wij zijn
vlotte jongens, weet je wel, dan heb

ik juist de indruk dat ze heel tevre-
den met ons zijn. De buurt is een
stuk schoner geworden.”

Het stadsdeel geeft de buurt nog
een laatste kans met klachten te ko-
men. Aanstaande dinsdagavond zal
stadsdeelvoorzitter Godfried Lam-
briex voor buurtbewoners klaarzit-
ten. Of het druk wordt, blijft af-
wachten.

De buurtbewoonster: “Ik heb
soms ook wel eens het idee dat ik de
enige ben die de hele tijd naar de
politie stapt. Ik zie andere mensen
nooit naar die jongens toestappen
en zeggen: ‘Hé, doe dat bij je moe-
der thuis!”
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“Dus Dennis kijkt vaak
bij mij, omdat hij

zelf Digitenne heeft”

ADVERTENTIE

Het Bonaireplein, met één van de borden met regels van coffeeshop Bij. FOTO JEAN-PIERRE JANS

Rick de Leeuw en al
die boeiende mensen

De kaft van het nieuwe
boek van Rick de Leeuw,
Zuiderziel, is gevuld met
hemzelf. Een markante

kop, felblauwe ogen, lichtgrijs piek-
haar, een indringende blik. Toch is
De Leeuw –dichter, schrijver en
zanger – niet zelf het onderwerp
van het boek dat hij gisteravond
presenteerde in het Parool Theater.
Of eigenlijk toch weer wel.

Uit de reeks bijzondere Belgen en
Nederlanders –‘geestverwanten in
uiteenlopende persoonlijkheden’–
die hij portretteert in het boek,
doemt uiteindelijk ook een zelfpor-
tret op. ‘Het portret van een echte
Zuiderziel’, ‘een veelzijdig, levens-
lustig en warmbloedig man’, als we
de omschrijving van het boek mo-
gen geloven.

Sylvia Kristel, Ruud Gullit, Edwin
Rutten, Remco Campert – in alle
mensen die De Leeuw interviewde,
vond hij wel een stukje van hem-
zelf. “Ik kwam er tijdens het schrij-
ven achter hoezeer de mensen ver-
telden over veel vragen die ik me-
zelf stelde. Van daaruit kon ik me-
zelf herscheppen. Ik interviewde
via iemand anders mijzelf.”

Campert maakte grote indruk op
hem. “Hij is zo’n wijs, erudiet en
mooi mens. Dan is het natuurlijk
gemakkelijk gezegd dat ik op hem
lijk, maar er zitten ook mensen tus-
sen met eigenschappen waar ik

minder trots op ben. Daar lijk ik
dan ook op.”

Voor het interview met Rutten had
De Leeuw zich voorgenomen het
vooral niet over Ome Willem te heb-
ben: “Maar ik merkte dat hij daar
zelf heel ongemakkelijk van werd.
Op een gegeven moment bracht hij
het onderwerp zelf terloops ter
sprake. Zo van: ja we hoeven het
natuurlijk niet over Ome Willem te
hebben, maar…Toen kon ik er na-
tuurlijk niet meer onderuit.” Mooi
om te zien, vond De Leeuw: “Zijn
rol is zo verweven met zijn persoon.
We kunnen als mensen ook vaak
niet anders.”

Vanaf 30 november zal hij elke
maand een bijzondere Belg in het
Parool Theater interviewen. “De af-
stand tussen België en Nederland
lijkt kleiner te zijn dan vroeger. Te-
gelijkertijd zijn er heel grote ver-
schillen. België heeft zijn eigen on-
derwijs, zijn eigen kranten, een ei-
gen houding ten opzichte van het
leven. Het lijkt me mooi die wereld
te laten zien.”

De eerste die De Leeuw zal inter-
viewen, is Vital Baeken, alias Vi-
talski, schrijver, dichter, performer
en nachtburgemeester van Antwer-
pen: “Een wonderlijk fenomeen.”

MARIANNE LAMERS

Vanavond: Voetlicht, met De Avonden.

parool theater

Overlast coffeeshop? Klaag dan... Nog een
kind? De
stad uit
MARTINE DE VENTE

AMSTERDAM – De helft van de
Amsterdamse gezinnen telt maar
één kind. Er zijn hier veel meer
éénkindgezinnen dan gemiddeld
in het land, blijkt uit cijfers van
het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek.

Ouders vertrekken als ze meer kin-
deren krijgen. “De woningen zijn te
klein. Met één kind gaat het nog
wel, maar met twee niet meer, ” al-
dus demograaf Marcel Janssen van
de gemeentelijke dienst Onderzoek
en Statistiek (O+S). Hij vermoedt
ook dat ouders met één kind de stad
met haar faciliteiten nog wel aan-
trekkelijk vinden, maar met twee de
rust en de ruimte opzoeken.

Het geboortecijfer van Amsterdam
staat sinds de jaren negentig op 1,5
kind per gezin. Landelijk is dat 1,7
kind. In een vergelijking van 440 re-
gio’s staat Amsterdam op de der-
tiende plaats. Kerkrade heeft met
57,6 procent de meeste éénkindge-
zinnen, Urk de minste, 24,2 procent.

Volgens O+S worden autochtone
gezinnen kinderrijker en krijgen al-
lochtonen juist minder kinderen.
“Van de autochtonen zijn het vooral
de welgestelde, hoogopgeleide ou-
ders die langer in de stad blijven.
Die hebben een grotere voorkeur
voor de stad en meer geld om een
groter huis te kopen.” Oorspronke-
lijke Amsterdammers trekken bij
gezinsuitbreiding nog wel snel weg,
naar Almere of Purmerend.
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