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In een zijstraat van
het Leidseplein
Karin Lurvink
Hartje Amsterdam is een toerisme-walhalla en
onbetaalbaar. Hier wonen haast geen Amsterdammers meer. Of toch wel? In een zijstraat van
het Leidseplein woont de 99-jarige Addy. De karakteristieke steile trap is een tijdreis naar een ouderwets, maar netjes Amsterdams appartement.
Addy woont er al sinds 1 december 1955. Het vinden van woonruimte was destijds moeilijk, maar
omdat haar tante dit pand bezat, kon ze de bedompte zolderkamer aan de Kerkstraat verlaten.
Toen Addy’s tante het pand in de jaren zestig
verkocht, was dit onder voorwaarde dat Addy en
haar man Johnny er de rest van hun leven zouden mogen wonen. De koper was Hans Gruijters,
een van de oprichters van D66, lid van de Tweede
Kamer (1972-1977) en later burgemeester van Lelystad. Gruijters heeft zich altijd aan de overeenkomst gehouden en nooit meer dan 50 euro huur
gevraagd. Toen het pand na zijn dood in 2005 te
koop kwam te staan, stond er dan ook in de pandbeschrijving dat ‘de huurder een te verwaarlozen
huurbedrag’ betaalt en er ‘geen getekende overeenkomst’ was. Eind 2016 kreeg Addy een brief
waarin stond dat de huur per direct verhoogd zou
worden tot maar liefst 300 euro per maand.
Toen Johnny in 2010 overleed, verhuisde Addy
niet naar een verzorgingstehuis. De thuiszorg
komt langs, de boodschappen worden bezorgd en
de stoeltjeslift brengt haar veilig langs de steile
trap naar beneden. Ze wil niet weg. De buren klagen over geluidsoverlast van de nieuwe bar, maar
Addy klaagt niet: ze is het gewend. Tot een aantal jaar geleden zat de Bamboo-bar gevestigd op
de begane grond. De bar was deels in bezit van

Gruijters en opende al in de jaren zestig haar deuren. Het behoorde ‘tot de weinige cafés, die in Amsterdam op weekdagen tot twee uur (en vrijdag en
zaterdag tot drie uur) geopend zijn.’1 Toen het café
geopend werd, vond Addy het gezellig, ‘het bracht
leven in de brouwerij.’ Ze was blij dat ze niet in
het rustige deel van de straat woonde. De bar was
meer dan een café met ruime openingstijden. In
de jaren zestig speelde de politiek zich ‘meer en
meer’ af in café’s, waaronder in de Bamboo-bar.
‘D’66 maakt er langzamerhand een systeem van,’
aldus een krantenartikel uit 1967.2 En volgens boze
geruchten werd een ‘goed deel van de D’66-verkiezingspropaganda’ uit de bar betaald.3
Addy kan het zich nog goed herinneren. Echte
Amsterdammers en hun verhalen zitten nog altijd
verscholen in het altijd al levendige Amsterdam.

Johnny en Addy (rechts). Privécollectie.
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