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I
k had er al een decennium of twee niet meer gegeten, 
maar tóch voelde de aangekondigde sluiting van Broodje 
Meijer als een persoonlijk verlies. Zoals ik ook even moest 
slikken, toen ik las dat Sesamstraat van televisie 
verdween. Niet dat er bij ons thuis naar werd gekeken. 
Maar tóch.

Met mijn ouders kwam ik er nog weleens. Dan parkeerden 
we dubbel, dat bestond toen nog. Vaak was dat na een 
wedstrijd van Ajax in De Meer, ook zo’n uit het leven gerukt 
instituut dat volgens ons valse geheugen het toonbeeld van 
welbehagen was. Ik bestelde altijd hetzelfde: warm vlees. Dat 
kwam met zoveel vocht dat het broodje te papperig was om op 
te pakken. Héérlijk vond ik dat.

Mijn vader had altijd wat te klagen. De broodjes waren 
keiharde deeghompen die naar zijn smaak veel te gierig 
werden belegd. Daartoe stond naast de snijmachine een 
plastic weegschaaltje van Blokker, waarop de vleeswaren 
werden afgewogen: 57 gram per broodje, als ik het wel heb. 
Maar Maurits en Marjan waren vrienden van de familie, dus 
werd er niet hardop geklaagd over de schaaltjes mosterd, die 
zo vaak werden bijgevuld dat onderop de jaarringen waren te 
tellen. Advies, dát kregen ze wel. Dat ze nodig eens wat aan 
het verouderde interieur moesten doen. Dat ze naar 
Buitenveldert moesten verkassen, waar de clientèle woonde 
en waar alle ruimte was. Zodat je niet continu naar buiten 
hoefde te turen of een door jou ingesloten automobilist moest 
worden ontzet.

Zwelgen
Ik fi etste vaak langs en dan kneep ik even in de remmen om 
een blik naar binnen te werpen. De Scheldestraat zag ik door 
de jaren heen veranderen, maar op nummer 45 bleef alles bij 
het oude. Van de ventilator aan het plafond tot de schilde-
rijtjes aan de muur. En altijd stond Maurits uitdrukkingsloos 
op datzelfde plekje achter de glazen toonbank. Hoeveel jaren 
van zijn leven zal hij op die vierkante meter hebben 
doorgebracht?

De kracht van Broodje Meijer was nu juist dat de tijd er stil 
leek te staan. Dat je er kon zwelgen in de goede dagen van 
weleer, toen alles nog beter was. Joden verwelken, synagoges 

vergaan, maar Broodje Meijer bleef altijd bestaan. Zoiets. De 
menukaart, sinds jaar en dag gestoken in dezelfde houdertjes, 
deed er niet zoveel toe. Je bestelde toch altijd hetzelfde: een 
broodje nostalgie.

Zoals dat gaat, zullen de herinneringen aan Broodje Meijer 
allengs zoeter en zoeter worden. ‘Weet je nog?’ zullen we dan 
tegen elkaar zeggen, om vervolgens ons hart op te halen aan 
uitgesneden broodjes halfom en half ware anekdotes.

Er schijnen plannen te zijn voor een doorstart met nieuwe 
eigenaren, op een andere locatie. Wie weet in Buitenveldert, 
waar de clientèle woont en waar alle ruimte is. Vanzelfspre-
kend met een eigentijds interieur en frisse potjes mosterd 
zonder jaarringen. Een heilloos plan. Nostalgie laat zich niet 
verkassen.  ■
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