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 c Eigenaren Grand Café Buena Vista volgen hun  Portugese droom

‘Iedereen was bij ons welkom, 
ik zal dit vreselijk missen’

Jannelie Bras
Kinderdijk

D
e laatste gerechten zijn 
vorige week uitgeser-
veerd en de laatste 
drankjes getapt. De eet-
tafeltjes staan nu vol 

met verhuisdozen. Ondertussen 
neemt Margaret de tijd om afscheid 
te nemen van de voor haar zo geliefde 
plek. ,,Ik ben in Kinderdijk opge-
groeid en hou van het uitzicht op de 
rivier en de molens. Dat ga ik heel erg 
missen. Het Grand Café is echt mijn 
thuis. We hebben het hier helemaal 
gemaakt, zoals we het vijftien jaar ge-
leden voor ogen hadden. Dat achter-
laten is best moeilijk”, vertelt de on-
derneemster.

Margaret en haar man Jan kochten 
het pand op de hoek naar Werelderf-
goed Kinderdijk in 2007 en transfor-
meerden het chique, moderne res-
taurant tot een gezellig en toeganke-
lijk grand café. ,,We wilden een plek 
creëren waar iedereen welkom is. Ge-
zellig, goed en laagdrempelig.”

Het was een flinke uitdaging voor 
het echtpaar dat nauwelijks hore-
ca-ervaring had. ,,Het zit wel in mijn 
bloed. Mijn ouders waren ook hore-
caondernemers. Zij waren destijds 
eigenaren van café Lammetjeswiel en 
wij waren eigenlijk bezig om dat over 
te nemen. Totdat onze adviseur zei 
dat dit pand te koop stond. Ik reed 
hier bijna iedere dag langs en heb 
werkelijk altijd gezegd ‘je zou dat 
pand maar hebben!’. Ik dacht eigen-
lijk dat het te hoog gegrepen zou 
zijn.” Maar de geschiedenis wijst an-
ders uit.

Mooi team
Het duurde even voor Margaret het 
restaurant naar haar hand had gezet. 
,,Ik kan wel zeggen dat het vanaf 2011 
geworden is zoals ik het bij de koop 
voor ogen had. Er stond een mooi 
team en het interieur was helemaal 
naar onze smaak. We hebben ook het 
terras vergroot, zodat er eigenlijk al-
tijd voor iedereen plaats was. Mijn 
man is altijd graag op de achtergrond 
gebleven, maar is echt onmisbaar ge-
weest. Hij zorgde dat het in en om 
het restaurant altijd netjes was en 
deed alle klussen.”

Als het aan Jan had gelegen, had 
het stel al wel eerder naar Portugal 
verhuisd. ,,Ik kom daar al sinds 1979. 
Het was bijna ieder jaar onze vakan-
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tiebestemming. Zodoende hebben 
we daar veel Portugese kennissen zit-
ten. Het was altijd wel de droom om 
daarheen te gaan, maar ik was er nog 
niet klaar voor. Dat gevoel moest ik 
echt nog krijgen.”

Dat gevoel kwam de afgelopen 
twee jaar steeds meer naar boven. 
,,Het was niet eens zozeer de corona-
periode, al zal die er misschien wel 
invloed op hebben gehad”, vertelt 
Margaret. ,,De doorslag was eigenlijk 
de gedachte: nu zijn we nog gezond 
en wat als dat nou verandert. Van uit-
stel komt afstel.”

Margaret vindt het jammer dat het 
contact met Stichting Werelderfgoed 
Kinderdijk (SWEK) niet altijd even 
vlekkeloos verliep. ,,De waarheid 
mag gezegd worden, vind ik. Ik zou 
er een heel boek over kunnen schrij-
ven...”, verzucht Margaret. ,, En mis-

schien ga ik dat wel een keer doen. Je 
hoopt toch dat je met elkaar kan sa-
menwerken en elkaar versterkt, maar 
we werden voornamelijk tegenge-
werkt. Heel triest.”

De panden - Margaret en Jan zijn 
ook eigenaren van het naastgelegen 
pand Windkracht 4 - zijn opgekocht 
door de gemeente. Ze worden nog tot 
eind 2023 geëxploiteerd door het 
emigrerende echtpaar. ,,Arnold Bou-
lonois, van partycentrum De Klok, 
zou het hier tot die tijd waarnemen, 
maar helaas hebben we zojuist ge-
hoord dat hij niet aan genoeg perso-
neel kan komen; een landelijk pro-
bleem. Het restaurant blijft dus voor-
lopig dicht. Heel jammer, maar we 
staan volledig achter zijn besluit. We 
hopen dat het restaurant toch nog 
voor het zomerseizoen open kan, 
maar niets is zeker.”

Margaret heeft vernomen dat het 
pand vanaf 2024 waarschijnlijk weer 
wordt omgetoverd tot een chique 
restaurant. ,,Dat vind ik zelf jammer, 
want dan sluit je veel toeristen bui-
ten. Het mooie aan deze plek is juist 
dat iedereen hier welkom was en zou 
moeten zijn.”

Diversiteit
Die diversiteit aan toeristen zal Mar-
garet zeker gaan missen. ,,Ik hou van 
de interactie, van het schakelen, de 
verschillende talen en zorgen voor 
mogelijkheden, zodat iedereen het 
naar zijn zin heeft. Of je nu een am-
bassadeur uit Zuid-Korea bent - die 
hier eens met een delegatie marine-
officieren aanschoof - een rondrei-
zende backpacker of een vaste gast. 

Iedereen was bij ons welkom. Voor 
die contacten ben ik enorm dankbaar 
en die ga ik vreselijk missen. Het was 
werelds!”

Toch kijkt ze ook enorm uit naar de 
verhuizing naar Portugal die gepland 
staat voor begin juni. Ze toont foto’s 
van hun nieuwe onderkomen. Een 
okergeel gestucte bungalow op een 
landgoed met tropische bomen en 
zicht op de baai van Lagos. Opnieuw 
een ‘Buena Vista’ (goed uitzicht) dus.

,,Het was sowieso de bedoeling om 
de regio te verlaten als we zouden 
stoppen met het restaurant. We had-
den eerst iets gevonden op Goeree, 
maar dat is niet doorgegaan. Toen 
dachten we: we gaan het gewoon 
doen, niet meer uitstellen en nu naar 
Portugal. Jan kan echt niet tegen 
slecht weer en ik denk dat het Portu-
gese klimaat ook beter is voor mijn 
spieren en botten.”

Ze gaan niet - à la Ik Vertrek - iets 
anders beginnen in het buitenland. 
,,Je ziet dat veel mensen die emigre-
ren bijvoorbeeld een B&B beginnen. 
Maar dat is niets voor mij. We willen 
ons gaan inzetten als vrijwilliger in 
een dierenasiel en vooral lekker gaan 
genieten.”
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nog gezond en wat als 
dat nou verandert
 – Margaret Stierman
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 – Margaret Stierman


