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P
ietermaai Smal is een
gezellige pittoreske
buurt, met veel horeca-
gelegenheden, hotels
en woonhuizen. Som-

mige panden zijn echter nog in
verval, maar worden zoetjesaan
opgeknapt. Jaren terug durfde je
er niet eens te komen. Nu lopen
we overal op ons gemak rond en
wensen de weinige vroege vo-
gels ons een vrolijk goedemor-
gen.

Het Miles Jazz café is dicht op
de zondagmorgen. Op het ge-

bouw is een plakkaat bevestigd
met een foto van het gebouw,
hoe het er toen uitzag, de huidi-
ge status en een stukje geschie-
denis. Fijn voor de bezoeker om
dat zo op het moment zelf te we-
ten te komen.

Tussen Miles en Mundo Bi-
zarro in bevinden zich dertig ap-
partementen die zijn verdeeld
over verschillende gerenoveerde
panden. De huidige bewoners,
meest stagiaires, liggen nog op
één oor. Bij Ginger restaurant
lopen we het steegje in. Op de

muur van het gebouw dat naar
het restaurant verwijst, staat we-
derom de geschiedenis vermeld.
Een supergrote chichi (oudste
zus in het gezin) die al van verre
opvalt, zit lekker te chillen in de
schaduw van de grote boom, ter-
wijl de housekeeping van het
naastgelegen hotel met het
schoonmaakkarretje van deur
tot deur gaat. Bij sommige ge-
bouwen hangt de was buiten aan
de waslijn te drogen. De horeca-
gelegenheden zijn dicht na een
drukke nacht, die tot in de kleine

uurtjes heeft geduurd. We lopen
rond tussen het meubilair, dat
daarvan getuigt en nemen overal
een kijkje.

In feite doen we het op ons ge-
mak, meest in de schaduw 
van de gebouwen en in de bries
die af en toe door de steegjes
waait. Niet al te veel inspanning.
Toch gutst het zweet er vanaf en
zien we er binnen de kortste ke-
ren oververhit uit. Basta! Tijd
voor een verkoelend drankje.
Natuurlijk bij Mundo Bizarro,
waar de deuren ook op de 

Vanwege de extreme hitte kozen we deze 
keer voor de Nieuwstraat in Pietermaai Smal,
een korte afstand en om toch nog een
wandelingetje te kunnen maken met de
camera. De straat is op deze tijd van de dag
nog doodstil, iedereen is op dit vroege uur op
de zondagmorgen nog in diepe rust. Komt ons
prima uit, want er is zoveel te zien, ook in de
steegjes tussen de gebouwen, zoveel waar je
niet zomaar aan voorbij kunt gaan. Doordat
het nu lekker rustig is, krijgen we de kans alles
goed te kunnen observeren. Deze omgeving is
voor fotografen een smulparadijs.

Tekst en foto’s Solange Hendrikse

Restant van een muurtje langs de straat.

Bij Mundo Bizarro is het alsof je een paar decennia in de tijd teruggaat. 

Overal engelen die ons beschermen. Pietermaai leeft weer op.

Schildering bij zwembad. Cubaanse sfeer in Mundo Bizarro.

Met de camera
op stap Slenterend 

Informatie van vóór 1998 ontbreekt over dit pand.


