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RONNIE MEINEN, HOE DE BUURT HEM EEN
LEVEN GAF ZONDER STRESS
prominenten over de stadionbuurt

Ronnie Meinen (59) is opgegroeid in de Stadionbuurt en
zit al 30 jaar in de antiek en curiosa, eerst in de
Agamemnonstraat, tegenwoordig op de Van Tuyll van
Serooskerkenweg nr. 14. Hij runt de winkel samen met
twee dames. Overal staan lampen, prullaria, boeken,
tafeltjes. De winkel is uitnodigend en warm, net als
Ronnie zelf. Herman, fietsenman op het Waterlooplein,
is er ook, een van de vele vaste bezoekers

Je bent in deze buurt opgegroeid, in
de jaren ’60 en ’70. Hoe was dat?

Ik woonde met mijn ouders op een
woonboot aan het Jollenpad in het
Amsterdamse Bos, maar ging naar
school aan de Stadionkade, eerst
kleuterschool de Blauwe Reiger,
daarna de Spartaschool, een openbare lagere school, beide later
opgegaan in de huidige
Olympiaschool. Alle jeugd van
school kwam bij ons spelen. We
voetbalden veel, bij Swift natuurlijk, op het Olympiaplein. De snelweg naar Den Haag was er nog
niet, maar de dijk al wel, en daar
had je hazen en eenden en ganzen
die soms gewond raakten. Die gingen we dan verzorgen en als ze

weer opgeknapt waren, lieten we ze
weer los.
Mijn vader, Jaap Meinen, was een
heel geliefde man. Hij was havenmeester en kwam uit Zaandam, als
botenbouwer. Wat hij met zijn
ogen zag, kon hij maken. Nog een
echte vakman, Hij is een jaar geleden overleden, dat geeft echt een
leegte. Dat heb je met mensen, hè,
als Herman weg zou vallen zou dat
ook een leegte geven.
Herman kijkt verlegen naar buiten.

Hoe ging het verder na de basisschool?

Ik had MAVO-advies, maar vond
zelf dat ik wel Atheneum kon doen.

Kom je naar de Buurtborrel?
Elke laatste woensdag van de
maand is de buurtborrel bij
Jack Dish op het Stadionplein 19
van 17 tot 19 uur.

Deze maand is dat op 27 februari

Het Spinoza wilde me niet en
zodoende ben ik naar een school
gegaan die me wel accepteerde. Na
mijn eindexamen kwam ik een
meisje tegen uit New Jersey. Met
haar ben ik getrouwd, in een van
de oudste taveernes in Austin.
Daar ben ik gaan studeren, archeologie, antropologie, geschiedenis.
Ik kon goed voetballen, bij Swift
geleerd, en kreeg een voetbalbeurs
in Florida, op een privé-universiteit. Dat was een geweldige tijd.
Het stadion waar we voetbalden
met ons collegeteam Rollins uit
Orlando, zat altijd vol. We hadden
twee huizen, we hadden geld in
overvloed.

Maar daar ben je niet gebleven?

Nee, ik kreeg heimwee naar de
buurt, naar Swift, naar mijn
ouders.
lees het gehele interview op
www.stadsdorp-olympia.nl/prominenten02/

DE WONDERBAARLIJKE AVONTUREN VAN LUCKY, DE HOND
Aflevering 2 Een vrolijke vogel

mijn neus leidt me. Links en rechts
zitten konijntjes met hun snuffende en
kauwende snuitjes doodgemoedereerd
op hun achterste met van die starende
ogen naar me te kijken, niet eens
gealarmeerd. Ze hebben gelijk, á la
minuut dat ik op ze afstuif, zijn ze
verdwenen. Nooit geen idee waar naar-

Vandaag neem ik de weg. De poort
staat op een kier. Nergens mensen. Eén
ding weet ik: verstand op nul als je iets
wil en niet om je heen kijken. Doen,
gewoon doen. Dus ik ren als een schicht
langs het gebouw, glij door het hek, en
hup meteen weer langs de muur, in niet
meer dan drie seconden. Mijn hart gaat
open. Als ik toch eens hier kon wonen…
Tussen de konijnen, tussen de hagen,
de mossen en de stenen.
Ik ren over de witte kiezels van de
paden, mijn poten jagen me voort,

illustratie peter mills

Als je van het Plein af naar de
Stadionkade rent en over de brug en
dan steeds rechtdoor, voorbij het
Spinoza waar je liever die kinderen niet
tegenkomt, langs de villa’s aan het
water waar in eentje daarvan de
Verschrikkelijke Hond woont, daar vertel ik later nog weleens over, en je
ruikt dan de lucht van het uitvaartcentrum, dan ben je er al bijna. Dan kun
je twee dingen doen: rechtdoor of opzij.
Opzij is langs een weg met auto’s en
fietsen en het risico dat de poort dicht
is. Rechtdoor ga je over het parkeerterrein, langs de snelweg door bosjes met
brandnetels en muggen en een stukje
zwemmen door diep water. Maar zo
weet je wel zeker dat je er komt.

toe. Alle konijnen zitten me dan uit te
lachen. Maar vandaag heb ik een plan,
een val, ik ga een val zetten. Ik ga
achter een praalgraf liggen, zo plat
mogelijk, en als er dan een konijn zo
stom is langs te lopen, grijp ik hem
met één grote sprong met mijn vier

Schrijf- en fotowedstrijd
Doe mee met onze wedstrijd en schrijf of fotografeer dat het een lieve lust is.
Zend je bijdrage in voor 15 maart a.s.
De beste inzendingen worden geplaatst.

Schrijfopdracht
• Schrijf een dialoog tussen een man en een vrouw. Max. 400 woorden.

Foto-opdracht
• Maak een foto van een van de vele ornamenten in de buurt.
Stuur je reactie naar: redactie@stadsdorp-olympia.nl

3 foto’s van dezelfde lokatie: Stadionkade

poten in de lucht. Ik weet ook al achter welk praalgraf. Aan de linkerkant
staat ie. Hij is gemaakt van zwart
marmer, hij torent boven alles uit.
Alles glimt en ruikt naar schoonmaakmiddel. Er staan daar altijd potten
met bloeiende planten waar de konijnen op af komen.

Maar plotseling ruik ik een andere
hond. Is dat een teef? Is dat een loopse
teef? In volle draf sta ik stil. Het spoor
is vers, heel vers, die hond moet vlakbij zijn, maar waar? Waakzaam kijk ik
alle kanten op. Daar, daar staat ze,
trillend van opwinding, op mij te wachten. Een prachtig zwartwit teefje,
slank, het witte puntje van haar staart
zwiepend als een propeller in de lucht.
Ze trappelt naar me toe als een dressuurpaardje, wat een vrolijke vogel! Ik
zal je iets vertellen over het liefdesleven
van een hond. Honden houden net als
mensen van seks maar wij scheiden
dat niet van liefde. Daarom schamen
wij ons ook niet. Hoe vaak heb ik mensen niet zien (en horen!) vrijen, in de
bosjes, stiekem, heimelijk, seks ja,
maar liefde ho maar! Daarna komen de
tranen en ik mis je zo. Voor een hond
is dat maar ingewikkeld. Liefde en seks
zijn één voor ons.
lees het gehele verhaal op
www.stadsdorp-olympia.nl/lucky-02/

Woordzoeker

De oplossing van de woordzoeker in
de vorige FANNY is:
TOT ZIENS OP DE BUURTBORREL

