
Nathalie Tingamet vriendMariusz en dochter Lila-Rose in Zoet, dewinkel in deDiamantbuurtwaarachter het gezinwoont.

‘Hier iets kopen voelt als

wonenPS2 VRIJDAG 5OKTOBER 2012

ADVERTENTIE

H
ele generaties midden-
standers zijn opgegroeid
met ‘blijf maar’. Veel Am-
sterdamse winkels had-
den vroeger een woonhuis

achter de winkel. De gezinsleden lie-
pen via de zaak naar binnen en lieten
elkaarmet de uitroep ‘blijfmaar!’ we-
ten dat niemandnaar vorenhoefde te
komen.
Winkelwoningen zijn inmiddels

niet meer zo vanzelfsprekend als in
vroeger jaren. Veel kleine winkeliers
hebben plaatsgemaakt voor vestigin-
gen van grote ketens. Anderen zijn
verhuisd omdat ze hun oude woon-
ruimte bij de winkel konden trekken

Vroeger was het
normaal dat

middenstanders
achter of boven

hunwinkel
woonden. Het
komtminder

vaak voor, maar
ze zijn er nog
wel. Vooral

gezinnen zien
veel voordelen

van een
winkelwoning.
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enopdiemaniermeer ruimte konden
scheppen.
Sommige oudere ondernemers

handhaven hun handel uitsluitend
nog om erbij te kunnen blijven wo-
nen. Hun etalages getuigen soms van
een even aandoenlijke als halfslach-
tige poging hun middenstandsleven
in stand te houden. Ze houden dat in
stand zolang zij zelf nog achter de
schermen rondstiefelen. Sommige ei-
genaren hebben zelfs in bits vooroor-
logs schuinschrift een briefje met
‘Geen verkoop meer’ voor hun raam
gehangen.
Toch zijn er ondernemers die nog

steedsmaarwat graag ineendergelij-

ke constructiewonen.Vooral voor ge-
zinnen kan de situatie ideaal zijn. Zo-
als inhet geval vanNathalie Tinga. Ze
woont met haar dochter Lila-Rose en
vriend Mariusz achter snoepwinkel
Zoet in de Amsterdamse Diamant-
straat. “In de Diamantstraat?! Ge-
vaarlijk!” riepen mensen toen de
Haagse Nathalie haar snoepwinkel
opende. “Ja, maar ik trek een kogel-
vrij vest aan als ik achter de balie sta,
zei ik. Joh, ik ben opgegroeid in de
Schilderswijk in Den Haag en echt
wel wat gewend, hoor. En ik kan je
zeggen: echt niks aan de hand hier.
Alleenmaar leukemensen.”
In 2003 verhuisde Tinga via eenwo-

ningruil met haar toenmalige man
naar het winkelpand in de Diamant-
straat waar jarenlang een kapper zat.
“Mijnex-manhadeenbouwbedrijf en
had de ruimte officieel als kantoor.
Maar eigenlijk gebruikte hij hem
nooit. Toen ben ik begonnenmet een
nostalgisch snoepwinkeltje.”
Kinderen wisten het winkeltje met-

een te vinden. Binnen korte tijd was
Zoet een begrip in de Diamantbuurt.
Toen Tinga en haar man gingen
scheiden, breidde zij haar assorti-
mentuitmet taart, pasteitjes, biologi-
sche sappen en lunchbroodjes. “Van
eensnoepwinkel alleenkon ikniet le-
ven. Ik moest dus iets verzinnen wat
meer geld in het laatje zou brengen.
Ikganuookdagschotels aanbieden.”
In de keuken, die ze ook privé ge-

bruikt, bakt Tinga elke ochtend nieu-
we taarten. Zehoeftmaar vijf stappen
te zetten en staat in haar woon- of in
haar slaapkamer. “Dat is echt een
rijkdom. Vooral in de tijd dat ik in
mijn eentje voor mijn kleine meid
moest zorgen. Als je een baan hebt,
moet je van alles regelen met kinder-
opvang. Dat hoefde ik niet. Lila-Rose
zit aan het eind van de straat op
school. Na schooltijd kan ze gewoon

bij mij zijn, in huis of in de winkel.
Mama is altijd thuis.”
Op rustige momenten draait Tinga

tussendoor een wasje, maakt ze het
huis schoon en kookt ze alvast voor ’s
avonds. “Tegen zessen is mijn huisje
helemaal schoon en opgeruimd en
ben ik niet alleen klaar met mijn
werk, maar ook met het huishou-
den!”
Klanten hoort ze altijd binnenko-

men, waar ze ook is in huis. “Daar
heb ik inmiddels voelsprieten voor
ontwikkeld.”
Haar dochter had als nieuweling uit

Den-Haag meteen handenvol vrien-
dinnetjes. “Ze lopen de deur plat.

Voor kinderen is dit natuurlijk een
heel prettige omgeving met al dat
snoepgoed.”

N
adeel is dat privé enwerk soms
wel erg door elkaar lopen. Af
en toe ontsnapt Tinga aan de

snoepwinkel en gaat ze naar haar ge-
boortestad Den Haag of naar het bui-
tenland. “Danmóet ik er evenuit. An-
ders hou ik het niet vol.”
De woonruimte achter de winkel is

klein en knus, maar ook gehorig.
“Soms zijn er spanningen tussen mij
en mijn vriend en dan is het verve-
lend als klanten in de winkel kunnen
meeluisteren. Je vergeet namelijkwel
eens dat de winkel eraan vast zit. An-
derzijds vinden mensen dat huiselij-
ke juist leuk.Zehebbenhetgevoeldat
ze bijme op visite komen.”
Het gangetje met de privéopgang

staat volmet schoenenen isnietmeer
gebruik. “We komen toch altijd via de
winkel naar binnen.”
‘Blijf maar’ roepen is er niet meer

bij, maar Tinga herkent haar dochter
onmiddellijk als ze binnenkomt.
“Het ismaar éénwoord:‘Mamááá!’”
Ook Florian en Lisa Sabarly hebben

opgroeiende kinderen in hunwinkel-
woning in de Haarlemmerstraat. Ze
wilden tien jaar geleden samen een
kledingzaak beginnen, maar hadden
aanvankelijk niet het plan om er ook
te gaan wonen. Totdat Lisa op een
idee kwam … “Oh, daarboven is een
opslagruimte,” zei deverkoper achte-
loos toen Lisa en Florian het pand in

de Haarlemmerstraat kwamen bekij-
ken. Lisa keek rond in het pijpenlaat-
je op de bovenverdieping, scheurde
wat kartonnen verhuisdozen in stuk-
ken en vouwde daar provisorisch een
paar denkbeeldige meubelen van.
“Ik wilde gewoon eens kijken of het
zou kunnen: een huisje erboven. Ik
riep Florian erbij en hij zag het met-
een helemaal voor zich. Doen!”
Opdeplekwaar Florian en Lisa hun

kinderen kregen en samen een toe-
komst opbouwen, zat veertig jaar
lang een cd-winkel die daar zijn voor-
raad bewaarde.
Lisa en Florian verbouwden de

voormalige opslagplaats tot een ge-
zellig huis. Op de eerste verdieping
hebben ze hun woonkamer en op de
tweede de slaapkamers. “Onze zoons
Rafael en Gregory zijn hier geboren.
De eerste jaren moest ik steeds naar

‘Tegen zessen ben ik niet
alleen klaarmetmijnwerk,
maar ookmet het huishouden’


