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‘Ga shit halen bij Benny' 
 
Lieke van den Krommenacker 
 
Buurtsuper Casper is zijn bestaan niet zeker. Gaat de omzet niet omhoog, dan moet Benny 
Kleiker (51) zijn winkel in de Schildersbuurt sluiten. Wijkbewoners springen voor hem in 
de bres. ,,Ik bedoel: hij verkoopt vanillecola!'' 
 
GRONINGEN   De winkel is een begrip in de wijk. De Casper, de buurtsuper met de verschoten 
kanariegele houten schrootjes boven de etalage en het tot oudroze verworden, ooit rode logo. 
Studenten scharrelen er rustig tot ver in de middag in hun badjas over de met grijze tape aan 
elkaar geplakte vloerbedekking, twaalf wc-rollen uit de aanbieding voor 1,99 euro onder de arm 
geklemd. 

Gapend vegen ze de slaap uit de ogen, terwijl ze buiten het eerste sigaretje van de dag roken 
met eigenaar Benny Kleiker. Buurtbewoners informeren bij het afrekenen van een 
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voordeelverpakking KitKat betrokken naar het welzijn van bordercollie-pup Flo, de olijke 
viervoeter die sinds enkele weken tot het meubilair behoort. 

„Het is hier net een camping, zegt Melanie Laemers (41) lachend. Jarenlang woonde ze bij 
de Casper om de hoek. Ging ze met vakantie, dan bewaarde Kleiker de reservesleutel voor 
Laemers' moeder. 'Moet je weer naar Schiphol', klonk het dan van achter de kassa. Laemers 
lacht. ,,Vervolgens wist de hele buurt dat ik naar Schiphol ging.” 

Wat ze maar zeggen wil: de Casper is veel meer dan een supermarkt. Het is een buurthuis, 
een kruidenier met een sociale functie. Een plek die de wijk verbindt. Waar de laatste nieuwtjes 
en ranzige grappen klinken. Laemers bood dan ook zonder aarzelen haar hulp aan toen ze hoorde 
dat Kleiker en zijn winkel uit het straatbeeld dreigen te verdwijnen. 

Op initiatief van vaste klant Jan Does (65) kropen hij, Laemers en enkele andere (oud-) 
Schilderswijkbewoners om tafel. Het team bedacht een reddingsplan. Does stapte namens 
Kleiker naar de bank. De geldschieter geeft de eigenaar tot september 2015 de tijd om voldoende 
centen binnen te harken. Does: „Met 500 euro meer omzet per week is Benny uit de brand.” 
Anders gezegd: wekelijks 250 pakken voordeeltoiletpapier extra over de toonbank. 

Intussen heeft de winkel ook een bezuinigingsoperatie achter de rug. Architect Jakob van 
Ringen buigt zich over een nieuwe inrichting en er zijn voorzichtige plannen voor een vernieuwd 
concept. Zoals het verhuren van schappen aan leveranciers. „Zij kunnen dan zelf kiezen wat ze 
willen verkopen”, legt Laemers uit. „Zolang het lokale kruidenierskarakter maar behouden 
blijft.” 

Niet alleen buurtbewoners zetten zich in voor Kleiker. Studenten en wijkraadleden 
versterken de reddingstroepen. Gezamenlijk organiseerden ze gisteren een voetbalfeestavond op 
straat, inclusief de verkoop van oranje shirts en versnaperingen. 

Na de zomer volgt een rondgang langs alle Vindicathuizen in de buurt, weet 
geschiedenisstudent en verenigingslid Karel Bosman (25). De boodschap? „Ja, koop shit bij 
Benny, natuurlijk.” In Bosmans studentenhuis komt het avondeten eens per week verplicht van 
de Casper. Huisregel. Voor de student is het verdwijnen van ‘Benny' ondenkbaar. „Ik bedoel: 
deze man verkoopt vanillecola.” 

 
 


