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Ontdekking
Het is al laat op een avond in de herfst van 1997 als Heleen
en ik door de Jordaan wandelen op weg naar huis en een
sanitaire stop willen maken. Er gloort hoop in de vorm van
een verlicht Heineken bord en we gaan het café binnen.
Achter de bar staat een omvangrijke man met een grote,
rosse baard en twinkelende pretoogjes die ons hartelijk
welkom heet. Hij stelt zich voor als Fobian. Na een paar
drankjes zetten we koers naar ons appartement. Enkele
dagen later besluiten we dit prettige café weer op te
zoeken, maar dat kost wel enig speurwerk. Voor nieuwkomers lijken alle straatjes en cafés in de Jordaan precies
hetzelfde. Maar we vinden De Lelie terug en het wordt
onze tweede huiskamer.
Nieuwe Leliestraat 83
Café De Nieuwe Lelie is gevestigd op het adres Nieuwe
Leliestraat nummer 83 in een 'hoekpand met klokgevel',
zoals vermeld in het register van de Rijksmonumenten.
Het bouwjaar van dit pand is niet precies bekend, maar het
dateert uit het eind van de zeventiende of begin van de
achttiende eeuw. Toen werd er nog 'op vlucht' gebouwd
zoals te zien is aan de vanaf de puibalk naar voren
hellende gevel.
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De oorspronkelijke bestemming zal waarschijnlijk een
woonhuis of winkel zijn geweest, we weten het niet. Wat
we wel weten is dat er aan het begin van de twintigste
eeuw een winkel gevestigd was in het pand. Op een foto
uit de beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam uit 1921
is te zien dat het een kruidenierszaak was.
Tegenover de winkel prijkt op de gevel van het hoekpand
in de Tweede Leliedwarsstraat een verkiezingspamfet van
de SDAP. De gemeenteraadsverkiezingen brachten in dat
jaar Cornelis van Gelder, ofwel Had-je-me-maar, lijsttrekker van de Rapaille Partij, in de Amsterdamse raad.
Punt 1 van zijn programma:

Gratis voor iedere Amsterdammer dagelijks een
paar gemeenteborrels.
In 1962 was kruidenierszaak De Sperwer gevestigd op
nummer 83, in 1966 Reisbureau Gerkens en in 1974-75
boetiek Bonny. Het was de tijd van opkomend hippiedom
en in zo'n winkeltje kon je exotische sieraden en Afghaanse
leren jassen met bontkraag kopen. De uitbater van deze
winkel schijnt met zijn negotie een stevige boterham te
hebben verdiend.
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Conny en Café 83
In 1979 kocht ene heer De Ruiter het pand dat hij
verbouwde tot café. We mogen aannemen dat de nu nog
bestaande indeling in een bargedeelte op de begane
grond, het souterrain en de halve bovenverdieping
voordien al bestond en met de verbouwing niet wezenlijk
is aangetast. Een dergelijk indeling kennen we in veel
winkelpanden

in

de

binnenstad. Gelijkvloers
een

winkel,

beneden

magazijn en boven het
dagverblijf en sanitair.
Het nieuwe café kreeg
de naam Café 83 naar
het

huisnummer.

De

Ruiter liet een speciaal
barmeubel

aanrukken

van Engelse makelij en dat meubel heeft het volgehouden
tot aan de restauratie in de zomer en herfst van 2016.
Achter de toog van Café 83 stond Conny, partner van De
Ruiter. Er was één bierpomp waaruit Heineken pils werd
getapt.
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Iris en Theo
In 1980 of '81 ging De Ruiter failliet, hij verliet Conny en
verkocht het café aan Iris Heynen en Theo van Meerwijk,
een echtpaar met veel horeca-ervaring, opgedaan in café
't Smalle. Zij doopten hun kroeg De Nieuwe Lelie. In het
souterrain kwam een driehoekige tafel te staan tegen de
achterwand (waar vrijwel nooit iemand aan zat) en een
fipperkast. Hun hondje Billy werd wel eens op de kast
gezet en trachtte dan al slippend op de gladde glasplaat
de afgeschoten bal te volgen. Het bovengedeelte van het
café was toen groter dan nu en als je aan de linkerkant van
de bar zat dan leunde
je met je rug tegen
de steunbalk. Vanaf
de bar liep er een
trapje naar beneden.
Na enige tijd werd de
steunbalk

van

het

bovengedeelte eruit gehaald en het balkon kleiner
gemaakt waardoor er beneden meer ruimte ontstond. De
koperen

hekken

(afkomstig

van

een

ledikant?) die

voorkomen dat je van achter de bar het souterrain
intuimelt, stonden er toen al.
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Gedurende de tijd dat Conny het café dreef had er zich nog
geen echte 'stamgroep' gevormd. Maar die ontstond
weldra toen Iris en Theo klanten uit 't Smalle wisten mee te
slepen en er zich bij café Chris - gelegen op een steenworp
van De Lelie - een wisseling van de wacht voltrok. Volgens
een aantal ouderen van nu, die destijds als jonge garde
naar De Lelie trok, was het publiek toen echt Jordanees en
vormde het een tamelijk gesloten gezelschap waar je niet
gemakkelijk tussenkwam.

10

Om het café vrouwvriendelijk te houden verzorgde een
aantal vaste bezoeksters een verborgen 'ballotage'. Iris en
Theo deden er veel aan om onder de gasten van het café
saamhorigheid te kweken. Dat lukte goed door de klanten
te bewegen als team in te schrijven voor de jaarlijkse
grachtenloop, door het organiseren van gezamenlijke
boottochten en het houden van barbecues op straat. Na
verloop van tijd vormde zich een hechte groep van
stamgasten. Onder hen waren er die tot op de dag van
vandaag De Lelie - al dan niet met onderbrekingen - trouw
zijn gebleven.
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Voor 1985 was tegenover het café in de Tweede
Leliedwarsstraat een galerie gevestigd waar mensen als
Aat Veldhoen exposeerden. Voor openingen van tentoonstellingen werd de drank (vooral veel champagne)
betrokken in De Nieuwe Lelie, een klein goudmijntje.
Aan de vooravond van de invoering van het 'blaaspijpje'
verscheen op 3 september 1987 in de Telegraaf een artikel
over een experiment van de VARA dat tot doel had te laten
zien hoe funest het gebruik van alcohol kan zijn in het
verkeer. Iris was daarvoor uitgenodigd:
‘Het spectaculairste onderdeel van het programma is
ongetwijfeld de rijtest die een dronken Jules Deelder
werd afgenomen, een aangeschoten Hans Böhm en
Iris Heynen en een nog tamelijk nuchtere Albert van
de Wiel. Op het circuit in Lelystad, waar normaal
nieuwe auto's worden getest, werden de dichter, de
schaker, de caféhoudster en de internist volgegoten
met drank en namen plaats achter het stuur. [….] Is
Iris, caféhoudster van De Nieuwe Lelie in Amsterdam,
nu erg geschrokken van haar rijprestaties na een
aantal pure wodka's? „Ik ben er niet verbaasd over,"
zegt Iris, „ik zal ook nooit met een slok op in een auto
stappen. Als een klant in mijn café te diep in het
glaasje heeft gekeken, bel ik een taxi voor hem of ik
neem hem onder de arm.'
12

Iris nam haar beroep serieus en dronkelapperij werd en
wordt in De Nieuwe Lelie niet op prijs gesteld of
getolereerd.

In 1990 werd een koor opgericht dat de naam Brand in
Mokum kreeg en waar veel stamgasten aan meededen. De
naam suggereert dat dit koor jordaanliederen zong, maar
dat was niet zo.
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Dirigent Maarten liet de koorleden klassieke werken
instuderen. Later ontstond er wel een ander koor dat
jordaanliederen zong: Puur Mokum.
Iris en Theo onderhielden veel persoonlijke contacten met
de klanten. Daan en Monique, die vanaf 1985 tegenover
De Lelie kwamen wonen (in de galerie), gingen wel met
hen mee naar een buitenhuis. Bijzonder was ook dat er
voor hun kinderen mini-bierglaasjes op de bar werden
gezet die vrolijk werden leeggedronken. De gewoonte van
Daan om glazen bier te halen in de kroeg en mee naar huis
te nemen dateert uit die periode. Hij doet het nog altijd.
Voor Iris en Theo was De Nieuwe Lelie een woonkamer. Ze
stonden er altijd met z'n tweeën, maar op den duur ging
het allemaal niet meer zo best. In 1991 togen ze op
vakantie naar Mexico en het was Peter Ebbers die toen de
honneurs waarnam. Hij kon bogen op een ruime ervaring
als barkeeper. Sindsdien is Peter nauwelijks weg te slaan
uit De Lelie. Iris en Theo hadden er genoeg van. Ze boden
het café te koop aan en mikten op overname door een door
de wol geverfde horecaman. Het liep anders, Fobian Taams
kocht het café. Iemand die - zoals het verhaal ging - 'nog
nooit een biertje had getapt.'
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Fobian
Nee, Fobian had geen horeca-ervaring, maar hij had wel
een droom. Een droom over het runnen van een café of
restaurant. Na een studie criminologie en zeventien jaar
gewerkt te hebben als directeur van een nazorgcentrum
voor drugsverslaafden, werd die droom werkelijkheid. De
Nieuwe Lelie stond te koop en Fobian hapte toe.
Linda, zijn maatschappelijk werkster bij het centrum,
deelde met hem dit avontuur. Zij begon als barvrouw van
De Lelie in november 1991 en keek de kunst af van Iris en
Theo. Toen Fobian zich twee maanden later achter de tap
zette had Linda dus al de nodige ervaring opgedaan.
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Het begin was moeilijk, want de klanten bekeken dit
tweetal met argusogen. Sommigen bleven weg en enkele
treiterkoppen werden door Fobian eruit gezet. Het onervaren duo hield vol en het café begon te lopen als een
trein. Linda hield het na zes jaar voor gezien en werd
opgevolgd door Jantien. Daarnaast huurde Fobian studenten in voor de drukke dagen en zelf was hij elke dag
present.
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Geen horecaman? 'Ach', zegt Fobian, 'ik was dat niet, ben
het nooit geworden en wil het ook eigenlijk niet zijn.' Toch
had Fobian een manier van doen die heel veel mensen
aansprak. Hij deed dingen die voor de buurt ongehoord
waren en die klanten trokken. Fobian hield en houdt van
kunst en cultuur en dat liet hij goed merken. Regelmatig
werd er muziek gemaakt of gezongen. Er speelden
studenten van het conservatorium of er was een bluesmiddag. Klezmer-jamsessions waren zeer populair en dan
zaten er soms wel een stuk of acht strijkers en blazers op
het balkon.
Fameus was het optreden van Job Chajes die allerlei
blaasinstrumenten bespeelde en ook van wanten wist op
de accordeon. Fobian zag hem met twee kornuiten op de
markt spelen en vroeg hem of hij zin had in De Lelie te
komen musiceren. Dat optreden was het begin van een
komeetachtige

carrière

als

klezmervertolker.

Chajes

richtte de Amsterdam Klezmerband op die nu overal ter
wereld optreedt. Heleen en ik beluisterden deze band ooit
in de Kleine Zaal van het Concertgebouw, maar dat viel
tegen. Erg veel blazersgeweld en een rappende en grollen
verkopende Job Chajes konden ons weinig bekoren.
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Klezmer hoort thuis op straat of in intieme gelegenheden
als een kroeg, niet op het concertpodium. Maar de
herinnering aan de startende Job Chajes in De Lelie staat in
mijn geheugen gegrift. De cassettebandjes die destijds
verkocht werden in het café zijn verloren gegaan.
Behalve

muziekoptredens

organiseerde

Fobian

ook

tentoonstellingen van schilders en fotografen. Jacques de
Rijk, een schilder die schuin tegenover De Lelie woonde,
exposeerde er en ook de schilderijen van Harry Kruiswijk
en de foto's van Ab Overbeek vonden hun weg naar
wanden van de Lelie. Deze exposities trokken publiek uit
alle hoeken en gaten van de omringende kunstwereld.
Uniek was de jaarlijkse expositie van de zogeheten

metallieken. Dit zijn afbeeldingen op een zinken of
koperen plaat, met gebruik van tin, lood, messing, maar
ook zand, knopen en soms kachelpoets.
Deze kunstvorm werd 'uitgevonden' door Willem Stokkel,
een (nu gepensioneerde) loodgieter en Wolfgang Kessler,
ooit zeekapitein. Samen werkten zij dit idee uit en het was
vooral Willem Stokkel die door zijn jarenlange ervaring als
loodgieter in staat was om de technische uitvoering ervan
te verzorgen.
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De eerste expositie vond plaats op 1 april 1995 en velen
dachten dat het om een 1-april-grap ging. Niet dus, het
liep storm en alle dertien metallieken werden verkocht.
Wolfgang is helaas overleden en Willem exposeert nu
elders, waar meer ruimte is.

Memorabel zijn de openingen van de tentoonstelling door
Peter Groen, een vaste klant van het café, die zich verloor
in uitvoerige bespiegelingen over van alles en nog wat.
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Toen hij het een keer bestond om meer dan een half uur uit
te weiden over de metallieken in relatie tot het ontstaan
van de kosmos, werd het Willem te bar en zocht hij iemand
anders. Een paar jaar later vroeg Willem aan mij om de
opening te verzorgen, iets dat ik met veel plezier heb
gedaan. Ook Heleen viel deze eer een paar keer te beurt.
De klantenkring van De Lelie was in de jaren dat Fobian de
scepter zwaaide over De Lelie zeer gemengd. Daaronder
bevonden zich loodgieters, een edelsmid, een fysiotherapeut, een universitair docent, noem maar op en af en
toe kwam de bekende schrijver Midas Dekkers er zijn
borreltje drinken. Een bijzonder man was Co Cactus Zeeuw van oorsprong - die erg mooi kon zingen en te boek
stond als een vooraanstaand vertolker van het levenslied.

Na elf jaar hield Fobian het voor gezien, hij had genoeg van
het vak en vooral het aanhoren van dezelfde verhalen
begon hem te vervelen. Hij zette het café te koop.
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Rob
Rob van de Geijn is een horecaman in hart en nieren. Vanaf
zijn zeventiende werkte hij in diverse cafés in zijn
geboortestad Leiden. Zijn vader was uitvaartondernemer
en Rob heeft nog een paar jaar in die zaak gewerkt, maar
hield ermee op toen hij er emotioneel niet meer tegen kon.
Het begraven van vooral jonge kinderen werd hem teveel.
Liever terug naar de Leidse horeca waar hij barervarig
opdeed en werkte als bedrijfsleider. In 1990 kwam Rob
naar Amsterdam. Eerst enkele jaren achter de tap van De
Gaper en daarna zo'n tien jaar in café De Tuin. Rob had al
belangstelling voor De Nieuwe Lelie begin jaren negentig,
maar Fobian was hem voor. In 2003 vertelde Bart, de
eigenaar van De Tuin, dat Fobian De Lelie te koop had
gezet en Rob sloeg zijn slag.
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De vaste klanten maakten zich wat zorgen, want wat was
die Rob voor een type? Zou hij er een jongerencafé van
willen maken en de oude garde de deur uitwerken? Wilde
hij de bar vertimmeren waar we altijd zo lekker omheen
zaten? Er deden de meest wilde verhalen de ronde.

Rob heeft altijd veel bewondering gehad voor zijn
voorganger. Hoe Fobian zonder enige ervaring De Lelie
had overgenomen en vervolgens op zijn manier had
gerund. Maar de kersverse eigenaar besefte dat er een
nieuw publiek moest worden aangeboord, zonder de oude
klanten te verliezen.
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Het café was onder Fobian verstard en de klantenkring te
beperkt om er op termijn echt van te kunnen rondkomen.
'Je kunt het niet hebben als voorbijgangers de deur openen
en doorlopen als ze zien dat er alleen oudere mensen aan
de bar zitten.' Eind juni 2004 ging Rob van start. We waren
opgelucht dat Fobian erin was geslaagd zijn café te
verkopen aan een top-horecaman.

Fobian had één voorwaarde gesteld bij de verkoop en dat
was de wens dat het café zijn karakter niet mocht
verliezen. Het moest een echt jordaancafé blijven een
geen yuppentent zoals er dertien in een dozijn gaan.
Dankzij het aantrekken van jong personeel zoals de
enthousiaste Stijn Daalmeijer en te adverteren in studentenbladen, verscheen er een nieuw publiek. Een publiek
dat zich niet echt mengt met de oude garde, maar dat is
ook niet nodig. Terwijl de oude kern vooral tijdens het
borreluur aanwezig is in De Lelie, bevolken jongeren
hoofdzakelijk 's avonds het café.
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Overigens gaan jongeren doorgaans op een wat andere
manier naar het café dan de ouderen. Laatstgenoemden
lopen gewoon binnen tijdens het borreluur in de wetenschap dat er vrienden zullen zijn. Jongeren spreken af.
Even een berichtje sturen: 'kom je naar De Lelie?'

En zo kreeg De Nieuwe Lelie een open karakter waar
iedereen zich thuis kan voelen. Het mag opmerkelijk
worden genoemd dat jongeren zeggen zo graag in De Lelie
te komen omdat de sfeer er prima is. Een sfeer die bepaald
wordt door het gebouw, het nog altijd bruine karakter van
het interieur en vooral door degenen die achter de bar
staan. Het vervangen van het oude biljart door een
pooltafel bleek een gouden greep. Eerst huurde Rob zo'n
ding, maar nadat duidelijk was geworden dat het
poolbiljart zowel door oud als jong zeer op prijs werd
gesteld, schafte hij er een aan. Er wordt druk op gespeeld,
soms door hele groepen tegelijk.
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Het was door het biljart dat Rob ertoe kwam zijn ervaring
als uitvaartondernemer weer eens te benutten. Iemand geen vaste klant van De Lelie - had bij testament bepaald
dat zijn lijkkist diende te worden opgebaard op een biljart
en zijn oog was daarbij gevallen op de pooltafel van De
Nieuwe Lelie. Onnodig te vermelden dat na een korte en
ernstige ceremonie de uitvaart uitliep op een stevig
drinkgelag.
Per 1 januari 2004 werd het rookverbod in de horeca
ingevoerd en dat was voor velen een stevige klap. Niet
alleen omdat je voortaan 's winters buiten in de kou moet
staan, maar ook omdat je de kans loopt dat bij
binnenkomst je kruk bezet is door een argeloze andere
klant en vooral omdat deze rookpauzes gesprekken op
hinderlijke manier kunnen onderbreken.
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Veel rokers en ook niet-rokers zoals ik vonden dat het rookverbod de sfeer in het café geweld aandeed. Roken en
drinken, dat hoort bij elkaar. In het begin ging Rob soepel
om met het verbod en verschenen er op zaterdag na acht
uur asbakken op de bar. Maar na te zijn gewaarschuwd
kapte hij ermee. Om eerlijk te zijn: het valt wel mee en zo
langzamerhand is iedereen eraan gewend. Het enige wat
niet te verteren is voor rokers, is het verwijt van de
fundamentalistische niet-roker die zich buiten op het
terras ergert aan langstrekkende rook van een klant die
geniet van de zon en een sigaret. Ga dan maar binnen
zitten, zou ik zeggen.
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Rob kan begrip opbrengen voor het rookverbod, maar hij is
minder te spreken over de pietluttigheid van de gemeente.
Uitbreiding van zijn terras kan hij vergeten, want er
moeten mensen over de stoep voorbij kunnen lopen, maar
waarom is dat nodig? Waar gebeurt dat? En waarom
plaatst de gemeente dan zelf grote bloembakken die
hinderlijk zijn voor de voetganger? 'Ik zou wel een groter
terras willen, maar een aanvraag kost 400 euro en dat ben
je kwijt als de gemeente het afwijst.' Die strakke opstelling
van de gemeente werd Rob bijna fataal toen de
herfundering van het pand aan de orde kwam. Jarenlang
hing hem dat boven het hoofd en hij werd er gek van. Het
duurde allemaal eindeloos en in zo'n situatie doe je
natuurlijk geen nieuwe investeringen. Het personeel
merkte Robs toenemende kribbigheid, het was een
moeilijke periode. En de stamgasten hielden hun hart vast.
Zou De Lelie de herfundering die minstens vijf maanden
ging duren overleven?
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Abe en Daan
Abe Datema en Daan van Schijndel.
Twee barmannen die niet zijn weg te
denken uit De Nieuwe lelie. Allebei
afkomstig uit de universitaire wereld,
de

broedplaats

van

uitstekend

horeca-personeel. En allebei als klant
van De Lelie in gesprek geraakt met
Lodewijk - ook een wetenschapper die rond 2010 achter de bar stond en
hen binnenloodste. Daan had eerder
horeca-ervaring opgedaan, dit werk
ooit afgezworen, maar bekeerde zich
toen hij kennismaakte met De Lelie.
Over de salariëring zijn ze tevreden.
Natuurlijk geen echte vetpot, maar
Rob betaalt een redelijk loon. Fooien
worden dagelijks verdeeld onder degenen die dienst
hadden naar rato van de gewerkte uren.
Abe is het opgevallen op dat jongere klanten vooral
bierdrinkers zijn. Vroeger alleen pils, maar nu zijn de
bijzondere bieren van de tap erg in trek. Onder hen treedt
geen clanvorming op zoals dat vroeger gebeurde. Kleine
groepjes spreken af in het café, maar vormen nooit een
vaste kring aan de bar.
28

Abe had nooit verwacht dat de vaste klanten van De Lelie
zo gehecht zijn aan hun café. Hij dacht dat zelfs voor hen
cafés inwisselbaar zouden zijn en ze na de herfundering
elders zouden blijven plakken, maar daar had hij zich op
verkeken.
In de loop van 2012 realiseerde Rob zich dat er iets moest
gebeuren om klanten te trekken op de maandagavond.
Eerst werd geprobeerd een spellenavond te organiseren,
maar daar kwam vrijwel niemand op af. Abe en Daan
kwamen toen op het idee er een quizavond van te maken.
De Pøpquiz was geboren, zij het dat het toch wel een
moeilijke bevalling was. Het idee strandde aanvankelijk
omdat ze het wilden uitbesteden. Dat was echter duur en
onhandig. En dus besloten Abe en Daan het zelf te doen.
Het werd een groot succes. Eens in de maand wordt de
Pøpquiz gehouden. Er komen steevast zo'n 70 mensen en
dan zit het café stampvol. Teams bestrijden elkaar en
beantwoorden allerlei vragen. Niet alleen over muziek, ook
worden vragen voorgelegd als: welke politicus spreekt hier
of welke taal is dit? De Pøpquiz is niet meer weg te denken
en trekt uit een wijde omtrek deelnemers. Af en toe treedt
Daan op in het café met zijn band Suitcases.
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Elke barman of -vrouw krijgt wel eens te maken met
problemen zoals agressie of dronkenschap. Het komt in De
Lelie overigens hoogst zelden voor dat iemand eruit
gewerkt moet worden. Daan herinnert zich het moment
dat er op de dag dat hij zijn papiertje Sociale Hygiëne in de
wacht had gesleept, er een boomlange man amok begon
te maken. Meteen ging het rijtje door zijn hoofd. Blijven
praten, rustig optreden. Zo bracht hij het geleerde direct in
praktijk. Belangrijk is erop te letten dat aangeschoten
klanten veilig de trap op- en afgaan.
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Wanneer er een luidruchtige groep binnenkomt, zoeken
Abe en Daan uit wie van hen de informele leider is en
vragen dan hem of haar even een oogje in het zeil te
houden. Dat werkt, groepen corrigeren zich doorgaans
zelf. En dan zijn er klanten die zich niet lekker thuis lijken te
voelen in het café. De kunst is dan om hen aan te spreken
en op hun gemak te stellen. Niet vanuit de hoogte, maar
even hurken bij een tafeltje of een kwinkslag aan de bar.
Op Koningsdag of tijdens de oud-en-nieuwviering is het
extra opletten geblazen, maar echte problemen zijn er
nooit. Soms vinden er vermakelijke gebeurtenissen plaats.
Het was Daan na de verbouwing opgevallen dat het balkon
een tikkeltje was verzakt en dat daardoor de deur naar het
keukentje stevig klemde. Het was erg druk in de vroege
uurtjes na oud en nieuw. Van boven werd geroepen dat er
lieden in de keuken zaten en dat de deur aan de
binnenkant op slot was gedraaid. Daan kreeg de klemmende deur met enige moeite open en trof daar tot zijn
verbazing een jong stel dat de roep der natuur kennelijk
niet had weten te weerstaan.
Als Abe en Daan achter de tap hadden gestaan op
Koninginnedag 1988, zouden ze dan Beatrix hebben
gezoend zoals een Jordanees dat deed?
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Daan Samkalden was er toen bij. Hij deed geen pogingen
om Hare Majesteit te kussen, maar maakte een foto van de
Koningin in haar bloemetjesjurk. Die foto hangt nog altijd
in De Lelie naast de keukendeur.

Over de vraag of de 'zoen van Amsterdam' in 1988 een
spontaan gebeuren was, wordt nog altijd gediscussieerd.
Op 28 januari 2013 schrijft de NRC:

Volgens J.G. Kikkert, historicus en Oranjekenner, is
de ‘zoen van Amsterdam’ in scène gezet. Hij hoorde
van “een doorgaans zeer betrouwbare bron” dat de
kussende man een KLM-medewerker was die al
langere tijd met een stand-in had geoefend.
Kikkert: “Of Beatrix hier op heeft aangedrongen,
betwijfel ik. Ik denk eerder dat zij het plan kreeg
voorgelegd en haar zegen gaf.”
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Bieren en jordaantapas
De Nieuwe Lelie is een gewoon café waar bier - vooral pils
natuurlijk - de meest verkochte drank was en is. Pils was
het enige bier op tap toen Conny de scepter zwaaide en
ook in de tijd van Iris en Theo was het Heineken pils dat de
klok sloeg. Fobian liet een tweede pomp plaatsen en had
daarmee behalve pils ook Koninck en Palm op de tap.

Ik kan me nog goed herinneren dat als we naar de kroeg
liepen, Fobian ons van ver kon zien aankomen en dat bij
binnenkomst mijn Koninck al klaar stond. Later breidde
Rob het assortiment verder uit en nu tapt hij behalve
Heineken en Brand pils ook Brand Weizer, IPA en Sylvester
en Afigem Blond. Daarnaast is er een uitgebreid scala van
bijzonder bieren op fes.
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Ik heb me laten vertellen dat er mensen naar De Lelie
komen omdat ze juist daar dát bier op tap hebben. Wijn
heeft zich in de loop van de tijd mogen verheugen in een
toenemende belangstelling. Bij Fobian ging dat uit de fes,
Rob schonk ook wijn uit een tapje, maar dat was niet echt
top. Nu is er ruime keuze uit wijnen op fes van goede
kwaliteit.
Wat Conny aan happen aanbood
weten we niet, maar het zal wel
ongeveer hetzelfde zijn geweest
als wat Iris en Theo in huis
hadden: hardgekookte eieren en
pinda's, wellicht uit de bekende
automaat waar je een kwartje in
moest duwen.
Fobian serveerde ook happen. Je
kon behalve nootjes, loempiaatjes, worst en kaas krijgen,
af en toe soep en soms sneed Fobian een lekker hard
worstje af aan de toog. En dan waren er de bitterballen van
Fobian die helaas niet altijd het krokante korstje hadden
dat de Hollandse bitterbal tot ver over de landsgrenzen zo
beroemd heeft gemaakt.
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Tijdens

feestelijkheden,

zoals

de

opening

van

de

metalliekententoonstelling, werden grote schalen met
allerlei worstsoorten (waaronder de bekende Amsterdamse gerookte ossenworst) en kaas in stelling gebracht,
doorgaans klaargemaakt door de kunstenaars zelf of door
vrijwilligers. Rob vergrootte het happenassortiment met
nacho's, vlammetjes, olijven en chorizo e.d. Ook serveert
Rob altijd verse haring als de nieuwe vangst binnen is.
Deze verzameling van min of meer traditionele happen
werd ooit door Heleen aangeduid als jordaantapas.
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Tapas zijn alom bekend als borrelhappen uit de Spaanse
traditie. Het woord tapa is afgeleid van het Spaanse
werkwoord tapar, dat bedekken betekent. Vroeger zette
men in Spaanse kroegen vaak een schoteltje op het
wijnglas om te voorkomen dat er vliegen op af kwamen en
op dat schoteltje kwam een hapje - bijvoorbeeld een stukje
tortilla of een prikker van een artisjokkenbodem met een
olijf - dat tapa werd genoemd. Lekker, zeker, maar in De
Lelie verwacht je jordaantapas.
In 1996 streek er een apart stel neer in de Tweede
Leliedwarsstraat: Harry Kruiswijk en Meity Kneefel die in
het pand gingen wonen naast het museum 'Electric
Ladyland'.
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Meity groeide op in Nieuw-Guinea en beheerste de
Indonesische

kookkunst.

Op

een

reusachtig

fornuis

bereidde zij hapjes die in De Nieuwe Lelie werden
uitgevent.

Later

verkochten

ze

ook

nog

complete

maaltijden. Bijzonder was de Steak-and-Kidney-pie van
Harry. Aan één zo'n pie hadden Heleen en ik samen ruim
voldoende.
Zoals

veel

stamklanten

was

Harry

een

typische

bierdrinker, maar Meity hield het op Jameson, de Ierse
whiskey. Ter gelegenheid van hun huwelijk in 2006 kreeg
zij uit handen van Peter Ebbers een fesje van dit lekkers
cadeau namens de Lelie-vriendenkring.
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Als je geluk hebt tref je af en toe op
vrijdag of zaterdag Bruin, de visboer
uit Volendam. Hij is al rond de tachtig,
maar komt sinds een aantal jaren in de
zomermaanden zijn paling verkopen
die hij in een boodschappenkarretje
achter zich aan sleept. Keurig geseald
in plastic en van uitstekende kwaliteit. Een verfjnde loot
aan de stam der jordaantapas en als zijn kop ernaar staat
serveert Rob er het een en ander van.
Klaverjassen en biljarten
Wanneer je op zaterdagmiddag rond
drie uur De Lelie binnengaat tref je in
ieder geval aan de bar een van de
oudste stamklanten, Jan Meester, die
rustig van zijn glaasje rosé zit te
nippen. Op het balkon maakt de
klaverjasclub zich op voor een drie uur
durende

marathon.

Zij

spelen

de

kraakvariant van dit typische caféspel.
Zo'n club bestond er al ten tijde van Iris en Theo en het
huidige gezelschap speelt vanaf het begin van dit
millennium, zij het in wisselende samenstelling.
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Anderhalf jaar terug liet ik me ontvallen in het grijze
verleden wel eens te hebben geklaverjast en toen vroegen
ze me om af en toe mee te doen als een van de vaste
spelers niet kon komen. Dat was wel even wennen.
Meespelen met supergeroutineerden die alle kneepjes van
het kraken kennen is geen kattenpis, maar gaandeweg
pikte ik het spel op. De puntentelling is steevast in handen
van Peter Groeneveld die ook al in het tijdperk van Iris en
Theo klaverjaste in De Lelie en er een voor mij
onnavolgbare notatie op nahoudt.

Fobian liet een biljart plaatsen in het souterrain. Het was
een gewoon biljart, waarvoor eigenlijk nauwelijks ruimte
was. Vooral op de plaats waar de sigarettenautomaat hing
was het moeizaam manoeuvreren met de keu. Geen nood,
daar waar de ruimte te krap was om uit te halen met een
normale keu, bood de korte keu uitkomst.
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Er werd wel gespeeld op dit biljart, maar met mate en toen
Rob het café overnam liet hij het vervangen door een
pooltafel. Het ruimtegebrek bleef natuurlijk, maar pool
bleek veel populairder te zijn dan het klassieke biljartspel.
Het was op een gegeven moment zo in trek dat het idee
ontstond een pooltoernooi te organiseren. Voor het eerst
gebeurde dat in 2006. In 2008 nam ik de organisatie in
handen en Rob bood spontaan een wisselbeker aan. We
hebben er nu tien toernooien opzitten en de beker wisselt
nog steeds van eigenaar. Dat wil zeggen, hij blijft in het
café staan totdat iemand er in slaagt drie keer het toernooi
te winnen. Die krijgt hem mee naar huis. Tot nu toe is
alleen Willem Stokkel erin geslaagd het toernooi twee keer
op zijn naam te schrijven.
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Lief en leed
Cafés lenen zich uitstekend voor het opdoen van vrienden
of het starten van een relatie. Daarmee bedoel ik niet het
als storend ervaren gedrag van rokkenjagers, hoewel dat
soms aardig de lachlust weet op te wekken. Ooit bestond
een manneke het om naast een stamgast te gaan zitten en
hem vrolijk te vragen of hij diens vrouw mocht neuken.
Verbaasd, maar met Jordanees gevoel voor humor antwoordde de stamgast: 'Dat moet je mij niet vragen.... .'
Vervolgens schoof het manneke een eindje door en kwam
naast de vrouw in kwestie terecht. Hij stak meteen van wal
en zei dat hij graag met haar naar bed wilde. Toen zij de
wenkbrauwen optrok, voegde hij eraan toe 'Het mag van je
man, hoor.' Grappig, maar dergelijk gedrag wordt in De
Nieuwe Lelie niet op prijs gesteld. Net als dronkaards wordt
deze fguren verzocht zich niet meer te vertonen. De
Nieuwe Lelie was en is gewoon een vrouwvriendelijk café.
Sommige

relaties

ontstaan

in

Lelie

en

De
laten

nauwelijks sporen na. Maar af en toe blijft er iets achter.
Dat geldt voor de relatie tussen Tessel en Lucas waarvan
een klein koperen plaatje getuigt op de buitenmuur van
het bovengedeelte. Het opschrift luidt: 'Ken ik jou niet
ergens van?'
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Die relatie heeft uiteindelijk geen stand gehouden, maar
dat geldt wel voor die van Leo en Linda en van Margaret en
Willem. Koppels die elkaar ontmoetten in De Lelie en
alweer jarenlang getrouwd zijn.
In de jaren negentig zijn er twee echtverbintenissen
gevierd in De Lelie. In 1996 was dat de trouwerij van Ilona
en Ali. Ilona was een kleurrijke fguur die maatschappelijk
gezien een opvallend kameleonachtig gedrag aan de dag
legde en op enig moment besloot te huwen met Ali, de
eigenaar van een pizzeria in het pand waar nu restaurant
Mantoe is gevestigd. Dat leverde een feest op, dat sterk
aan Fellini deed denken.
De pizzeria van Ali heb ik nooit bezocht, maar aan Mantoe
heb ik nog een mooie herinnering. Dit Afghaanse
restaurant opende haar poorten in de zomer van 2008 en
we zaten net aan de borrel in De Lelie toen Peter Ebbers
binnenviel met de mededeling dat ze in Mantoe fguranten
nodig hadden voor een fotorapportage. Met een man of
acht stapten we Mantoe binnen waar we vorstelijk
onthaald werden door de kersverse eigenares. Zo af en toe
eet ik er wel eens en word nog altijd herkend 'van de foto'.
Mooie combinatie: borrel in De Lelie en diner bij Mantoe. Ik
kan het iedereen aanbevelen.
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Terug naar de kroegrelaties. Margaret en Willem ontmoetten elkaar in De Nieuwe Lelie ergens in 1993. Na een
half jaar over eten te hebben gekletst nam Margaret het
initiatief en trok Willem 'aan zijn kuif' mee naar huis, de
geboorte van een van de meest opmerkelijke koppels die
ik ken. Het was Heleen die op een gegeven moment in
gesprek

raakte

met

Margaret en dat klikte
meteen. Wat wil je ook:
een vertaler Spaans en
een lerares Nederlands,
dat zit wel goed. En toen
maar afwachten of de
beide Willems het met
elkaar konden vinden. Ja
dus, tijdens een potje
pool

werd

de

kiem

gelegd voor een hechte band. Op dat moment waren
Margaret en Willem al getrouwd en hadden uitbundig feest
gevierd in mei 1998. Spectaculair was de foto die Ab
Overbeek 's morgens had genomen van het bruidspaar en
die enorm uitvergroot 's middags aan het balkonhek van
De Lelie hing. Leo hield een gloedvolle toespraak.

43

Als je jarenlang stamgast bent in een café en er een
uitgebreide vrienden- en kennissenkring hebt opgebouwd,
dan kan het niet anders of je maakt mee dat relaties op de
klippen lopen en dierbaren je ontvallen. Soms heb je het
nauwelijks in de gaten dat een relatie uiteenvalt, maar
wanneer er iemand uit de kring overlijdt dan komt dat hard
aan. Het viel ons altijd op hoe solidair de stamgasten zijn
onder elkaar en hoe groot het medeleven is vanuit het
café. Dat medeleven viel mijzelf ten deel toen in mei 2015
Heleen overleed. De herdenking die ik had georganiseerd
werd bezocht door minstens twintig vrienden uit De Lelie
en tijdens de moeilijke maanden daarna veranderde onze
tweede huiskamer voor mij in een warm bad. Behalve dat
cafégemeenschappen veel gezelligheid bieden, zijn ze ook
in tijden van nood van onschatbare waarde.
In verstrooiing
Na een daverende slotborrel eind mei 2016 sloot De
Nieuwe

Lelie

voor

de

herfundering.

De

gemeente

Amsterdam verplicht alle eigenaren van panden die op de
zogeheten Boerenzandlaag (op zeven meter diepte) zijn
gefundeerd deze opnieuw te laten onderheien met
betonnen palen die reiken tot een tien meter dieper
gelegen dikkere zandlaag. Een kostbare operatie, maar
nodig om te voorkomen dat oude panden wegzakken.
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En dat wil de gemeente niet. Oude buurten zoals de
Jordaan moeten in stand blijven. Even ter vergelijking: het
nieuwe

metrostation

onder

Amsterdam

Centraal

is

onderheid met palen die op een nog steviger ondergrond
rusten, zestig meter onder het maaiveld.

Al ruim voor de sluiting werd druk gediscussieerd over
welk café gekozen zou worden als tijdelijke uitwijkplaats.
We kwamen er niet uit. Het ene café was te ver weg, een
ander was niet geschikt vanwege het (verkeerde) bier dat
er geschonken werd, weer een ander kon geen genade
vinden in de ogen van de groep omdat er teveel toeristen
kwamen, et cetera. Uiteindelijk gingen we in verstrooiing
en zocht iedereen zo zijn eigen weg, duimend dat alles
goed zou gaan met onze onvolprezen Nieuwe Lelie. Want
dat moesten we maar afwachten.
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Vlak nadat de werkzaamheden begonnen waren ging het
al mis. Dat wil zeggen, de nieuwe palen zaten er na een
dag of tien in, maar toen beging de aannemer een fout in
de ogen van de gemeente en alles werd stilgelegd. De
daaropvolgende onenigheid tussen aannemer en eigenaar
zorgde voor een oponthoud van twee maanden.

En Rob was met vakantie, had hij niet moeten blijven om
een oogje in het zeil te houden? Misschien, maar dat hij er
een paar weken op uit trok was best begrijpelijk. Hij was
aan het eind van zijn latijn en had er dringend behoefte
aan om de accu weer op te laden, vooral nadat duidelijk
was geworden dat noch de eigenaar, noch de gemeente
bereid waren om hem fnancieel te compenseren.
46

De rechter stelde Rob in het ongelijk: 'U kunt toch gewoon
een baan zoeken?' Niet zo gemakkelijk als de rechter
veronderstelde, maar het lukte Rob toch om een job te
vinden. Intussen was het werk in De Lelie hervat. Argeloos
sloegen de werklieden een muur weg die de scheiding
vormde tussen de biljartruimte en de daarachter gelegen
berging.
Het was een riskante operatie en een 'blessing in disguise',
want het bracht Peter Ebbers op het briljante idee deze
muur weg te laten en er een draagbalk in te zetten zodat
de biljartzaal aanzienlijk groter werd. Na afronding van al
het werk werd de pooltafel niet dwars, maar in de
lengterichting neergezet. Prima! Zo kwam er meer ruimte
voor de keuen, zij het dat op één plek nog altijd naar de
korte keu gegrepen moet worden.
Natuurlijk liep ik in die tijd regelmatig langs het café om te
kijken of er schot zat in het werk en toen de vloer eenmaal
gestort was, wisten we dat alles goed zou komen. Op 22
december stak ik m'n hoofd om de deur en zag dat een
aantal Leliërs met man en macht bezig was om alles op
orde te hebben voor de kerst.
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Speciale vermelding verdienen Peter Ebbers en Ab
Overbeek. Mannen met gouden handjes die zij fink lieten
wapperen. Charlotte Ariëns verzorgde in deze spannende
dagen de inwendige mens. Rob verzekerde me dat De
Lelie de volgende dag om vijf uur weer open zou gaan. Dat
lukte. Die middag konden we opgelucht het glas hefen. Op
zondag 15 januari 2017 was er een openingsfeest in de
Lelie voor stamgasten. De sfeer was uitbundig en het was
op dat moment dat ik besloot deze Kroniek van De Nieuwe
Lelie te gaan schrijven.
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Slot
Ergens in het voorjaar van 2017. Het is zaterdagmiddag
rond halfzes. Ik loop op mijn gemak naar De Nieuwe Lelie.
Er is nog een plekje vrij aan de bar. Josien schenkt me een
glas Sauvignon Blanc in, mijn favoriete drankje. Inderdaad,
mijn tweede huiskamer die ik voor geen goud zou willen
missen. Bijna was die huiskamer verdwenen, maar
gelukkig

heeft

Rob

volgehouden.
Als de gemeente van
de daken toetert dat
het
buurt

karakter
en

stad

van
be-

houden moet blijven,
dan verwacht je niet
alleen woorden, maar ook daden. Zeker wanneer er een
café als De Nieuwe Lelie dreigt om te vallen. Om met Jan
Schaefer te spreken: 'In geouwehoer kun je niet drinken.'
Ik draag deze kroniek op aan Fobian en Rob, de uitbaters
van het café dat mijn leven heeft verrijkt.
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