
Mijn city
vragen aan

1 Winnaar van de Prix Veuve Clicquot,  
wat betekent dat voor je? 

,,Voor mij als nuchtere Noord-Hollandse 
was al die aandacht best even wennen! 
Maar het leven gaat door. Ons mooie 
familiebedrijf ‘Kaptein’ zal op koers moeten 
blijven en thuis moet het ook gewoon 
blijven draaien.”

2 Wat staat de komende maanden 
 op het programma? 

,,Sinds een paar weken is er veel op me 
afgekomen. Er zijn aanvragen van schrij-
vende pers, social media, radio en televisie. 
Eigenlijk te veel om op te noemen. In elk 
geval wil ik de komende maanden Kaptein 
nog duidelijker op de kaart zetten.”  

3 Heb je nog een extra doel voor ogen?  
,,Ik wil heel graag opvolgers en  

overdragers van familiebedrijven over  
mijn ervaringen vertellen. Ik denk dat ik  
als ervaringsdeskundige veel situaties 
herken en goed aan de betrokkenen en  
de rest van de familie kan uitleggen hoe  
ík er mee omgegaan ben. Dat is mijn pas-
sie, want familiebedrijven zijn de  
motor van onze economie!”

4 Wat is je advies aan  
burgemeester Halsema? 

,,Mevrouw Halsema kent de stad en heeft 
kwaliteit en ervaring. Het enige advies dat 
ik zou willen geven: vergeet niet te  
genieten van alles wat u al bereikt heeft.”

5 Wat is je favoriete restaurant? 
,,Ik houd van verschillende keukens. Ik 

heb niet specifiek één favoriet restaurant. 
Voor als er echt iets te vieren valt: het 
restaurant Sazanka in het Okura Hotel en 

het nieuwe restaurant 212 aan de Amstel 
in het centrum van Amsterdam.

6 Wat is het grootste verschil tussen 
Akersloot en Amsterdam? 

,,Ik ga graag in het weekend naar Amster-
dam om de drukte op te zoeken. Het bruist 
en ik krijg daar veel energie van. Maar na 
een drukke werkdag is het ook heerlijk om 
de rust van Akersloot te hebben. Misschien 
is het beter om niet over een verschil te 
praten maar over een aanvulling.”

7 Boter of kaas? 
,,Voor mij onmogelijk om te kiezen. Dus 

een lekkere bruine boterham met ‘Echte 
Boter’ en oude kaas: Old Alkmaar.”

8 Hoe typeer je de Amsterdamse 
mentaliteit? 

,,Amsterdammers zijn zeer sociaal,  
hartelijk, rechtdoorzee en eerlijk! Hun  
humor en zelfspot spreekt mij zeer aan,  
net als de bravoure waarmee een Amster-
dammer zich profileert! Amsterdammers 
zijn trots op hun stad en terecht!”

9 Wie verdient er een standbeeld? 
,,Het verbinden van mensen, ongeacht 

afkomst, religie en geslacht vind ik zeer 
belangrijk. Daarom kies ik voor Eberhard 
van der Laan. Een oprecht mens die naar 
verbinding zocht door met duidelijke  
taal de zaken voor iedereen helder  
te verwoorden.”

10 Wat hoop je nog te bereiken? 
,,Ik hoop dat ik mijn passie kan  

uitdragen en andere mensen kan  
inspireren. Ik zou tegen iedereen willen 
zeggen: grijp je kans!” 

Mireille Kaptein is de Zakenvrouw van het Jaar 2019. Ze 
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Arbeid in de city

Als het over Amsterdam gaat, 
wordt er de laatste tijd veel ge-
klaagd. De huizenprijzen te hoog, 
de regeltjes teveel, de toeriste-
naantallen te overweldigend. 
Maar tussen al dat geklaag door 
vergeten we nog wel eens positief 
te zijn. Daarom vroeg ik me laatst 
af; wanneer zijn mensen trots op 
hun stad? Wanneer ben ík trots 
op mijn stad? 
Het kostte me eerlijk gezegd best 
wat moeite om een positieve 
insteek te vinden. Het is toch 
Hollands-eigen om vooral veel 
te klagen en te kijken naar wat 
we niet hebben. Ik wilde het 
anders doen. Weg met de mitsen 
en maren en vooral onvervalst 

trots zijn op wat we wél hebben. 
En zo volgde er langzaam maar 
zeker een prachtig lijstje over 
mijn Mokum. Ik ben namelijk 
vooral trots op mijn stad als ik 
vooruitgang zie: als ik kijk naar 
hoe het Rokin en het Damrak zijn 
opgeknapt, bijvoorbeeld. Of als ik 
in de Noord-Zuidlijn rijd. Ik ben 
trots dat mijn stad een vrouwe-
lijke burgermeester heeft, als 
voorbeeld voor onze dochters. En 
trots op de stad waar mijn zoon 
vriendjes kan zijn met Ahmed uit 
Syrië. Ik ben trots op mijn stad 
als de tramchauffeur met Amster-
damse tongval in een onbenullig 
gesprekje met mijn zoon verte-
derd naar hem kijkt. Maar het 

meest trots ben ik op mijn stad 
als de Stopera en de Westerkerk 
de regenboogvlag hijsen tegen de 
Nashville-verklaring. Zodat  
iedereen weet dat de stad ook 
trots is op óns allemaal. 

#Trotsopmijnstad Suzanne Arbeid is DE Amsterdam-
columniste van City. Ze woont met 

haar vriend (43) en zoon (3) in  
Amsterdam Oost.
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Ik ben trots dat mijn 
stad een vrouwelijke 
burgermeester heeft, 

als voorbeeld voor 
onze dochters

Zakenvrouw van het Jaar 


