
Van de redactie
Kranten zijn niet meer van 
deze tijd. Nieuws is snel en 
via het internet al bijna niet 
meer bij te houden. Waarom 
dan toch een nieuwe buurt-
krant?
Dit is een buurt met een 
eigen gezicht, een eigen 
tempo, eigen verhalen. Een 
toverkijker van kleuren, met 
ruwe randjes en vergeten 
plekken. Een bijzondere mix 
van mensen, van alle leef-
tijden, uit alle windstreken. 
Zo’n buurt doe je geen recht 
aan met alleen vluchtige  
berichten. Die bestudeer je 
van binnenuit. Op je gemak. 
Van zo’n buurt geniet je. 
Daarom deze krant.
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Een zonnige donderdagmiddag. 
In de binnentuin van Ute  
Kohlmann schuif ik aan de 
grote picknicktafel aan. De 
andere kant van de woning 
kijkt uit over het Mercatorplein. 
‘Mijn tweede woonkamer’, 
noemt Ute het plein. Dit jaar 
organiseert zij er voor de derde 
keer het culturele openlucht-
evenement West’ival.

Hoe het ooit begon
‘Er gebeurde natuurlijk wel al 
heel veel aan culturele zomer-
festivals in Amsterdam, maar 
nog niet echt iets aan deze 
kant van West. Ik wilde iets

organiseren dat onze buurt 
echt bij elkaar brengt. We 
hebben zó’n rijkdom aan natio-
naliteiten en culturen hier in 
De Baarsjes. Dat wilde ik in 
het festival terug laten komen, 
zodat we echt samen kunnen 
genieten van films, muziek, 
kunst en workshops.’ Bij de 
programmering let Ute er dan 
ook op dat er voor iedereen 
iets bij zit. Eerder vertoonde 
films als Intouchables en Rabat 
zijn publiekslievelingen, die
leeftijd en nationaliteit over-
stijgen. Na jarenlang grote 
internationale festivals te 
hebben georganiseerd in onder 

andere Portugal, Frankrijk 
en Duitsland is dat Ute wel 
toevertrouwd. ‘Ik wilde iets 
terugdoen voor de buurt, hier 
iets bijzonders neerzetten dat 
gratis en dus voor iedereen 
toegankelijk is’, vertelt ze. Met 
hulp van de gemeente, cultuur-
fondsen en verschillende lokale 

sponsors is dat haar gelukt. 
‘Uit heel Amsterdam komen 
mensen nu naar het festival 
toe. Daar ben ik blij om, het is 
goed voor onze buurt. Zeker 
voor de beeldvorming. We
komen er vaak beroerd vanaf 
in de media.’

Wat we dit jaar kunnen 
verwachten
‘Voor het eerst bouwen we 
een echt podium met een groot 
filmscherm op het plein. Hier 
vertonen we korte en lange 
speelfilms uit Frankrijk, Neder-
land, Engeland, Libanon, de 
Verenigde Staten en uit Ar-
gentinië. We hebben dit keer
veel muzikanten die met meer-
dere disciplines werken, zodat 
we bij de muzikale optredens 
van de Engelse band Breton of 

de Poolse zangeres Ela Orleans 
ook prachtige videokunst 
en films zullen kunnen zien. 
We organiseren weer een 
workshop stop-motionfilm op 
zondagmiddag. De spiksplin-
ternieuwe stopmotionfilm 
wordt ‘s avonds dan op het 
grote doek vertoond. Verder 

is er ook een fotoexpositie, met 
buurtfoto’s van honderd jaar 
geleden en van nu. En voor 
kinderen zijn er twee circus-
workshops te volgen.’

West’ival: de culturele 
woonkamer van de buurt

Ute straalt. Dat ze al tijden tot 
diep in de nacht doorwerkt om 
alles op tijd rond te krijgen is 
haar niet aan te zien. ‘Ik ben 
er eigenlijk wel het hele jaar 
mee bezig om het festival te 
organiseren. Gelukkig krijg ik 
veel hulp van een fijne groep
vrijwilligers, die zich ook door 
het jaar heen volop inzetten. 
Anders zou ik het nooit voor 
elkaar kunnen krijgen.’

West’ival is van 12 t/m 14 
september gratis te bezoeken op 
het Mercatorplein.

West’ivaltips van Ute

Breton
Engelse band die een sfeervolle mix van popmuziek, elek-
tronica en klassieke muziek uitvoert in combinatie met 
bijzondere videokunst (zaterdag 13 sept, 22u)

Ela Orleans
Poolse zangeres die zorgt voor een complete spectaculaire 
audiovisuele ervaring (zaterdag 13 sept, 20u30)

LIGHT MOTIF
3D animatie van Frédéric Bonpapa (zondag 14 sept, 21u10)

Olympia Circus 
Workshop voor kinderen (zondag 14 sept, 15u30 - 16u & 
16u30 - 17u)

       “Ik wilde iets terug-
doen voor de buurt”



het als een boog over de Jan 
Evertsenstraat liep. Berlage
tekende ook een bioscoop in 
de noordelijke wand van het 

plein, aan de kant van Pearle 
en Blokker. Via de toren kon 
je de verschillende bioscoopza-
len bereiken. Helaas kon dit 
feest voor de arbeiders niet 
doorgaan. De bouwcommissie 
koos voor winkels en wo-
ningen omdat deze meer geld 
opleverden.

30 JAAR IN DE BAARSJES
‘Als ik hier zou kunnen blijven, zou dat fantastisch zijn’

Toen Gré Wams (1934) in de 
jaren ‘80 vanuit Oud-Zuid 
naar onze buurt verhuisde, 
snapten haar vrienden er 
weinig van. Ze verklaarden 
haar zelfs voor gek: het 
zou een gevaarlijke buurt 
zijn. Maar Gré was meteen 
verkocht aan haar woning aan 
de Admiralengracht. Jarenlang 
was ze buurtvrijwilliger voor 
ouderen in De Baarsjes, waar-
van bijna 16 jaar in de Hud-
sonhof. In september wordt 
Gré tachtig. Jan Eef ging met 
haar in gesprek over ouder 
worden in onze buurt.  

Wat vindt u van de Jan Eef 
als winkelstraat? 
‘Ik kom er nog altijd met 
plezier en heb zo mijn vaste 
adressen. Zo kom ik al 28 jaar 
bij groenteboer Marco, de 
notenbar en de kaasboer. Die 
hebben zulke lekkere kaas. En 
ik kom al ik weet niet hoe lang 
bij kapper Jurriaan, tegenover 
Albert Heijn. Er zijn veel  

oudere mensen die minder 
mobiel zijn. Die nemen graag 
de tijd om de kleine winkeltjes 
af te gaan. Voor hen zijn de 
kleine winkeltjes ideaal want 
daar hebben de winkeliers 
binding met de klant. Je moet 
helaas wel tussen de fietsen 
door die breeduit op de stoep 
staan geparkeerd. Ook de 
scooters trekken zich weinig 
van de zebrapaden aan.’

Gaat het goed met de straat?
‘De buurt is wel aan het ver-
anderen. Er komen tweever-
dieners met een klein kindje, 

die allebei werken en op de 
terugweg boodschappen doen 
bij Albert Heijn. Die gaan 
echt niet alle winkeltjes af. Ik 
verwonder me erover dat er zo 
veel restaurantjes bij komen. 
Er is daardoor wel meer  
verscheidenheid in de straat, 
maar eigenlijk mogen de 
mensen die er al jaren zitten 
ook wel eens financieel onder-

steund worden. Niet alleen de 
nieuwelingen. Als mensen het 
zo veel jaar goed doen, mag 
daar weleens iets tegenover 
staan.’

Hoe was de buurt in de jaren 
‘80?
‘Niet al te best. Hoewel, het 
viel toen nog mee. Ik kwam 
hier in 1983 en de slechtste 
periode was in het begin van 
de jaren ‘90. De buurt was 
verpauperd en er waren schiet-
partijen in de Hudsonstraat, 
waar nu het hofje is. Op de 
Jan Eef werd volop gedeald. 
Ik ben als vrijwilliger bij het 
Wijkcentrum begonnen op 
nummer 10, vlak na de verkie-
zing van het eerste stadsdeel-
bestuur. Stadsdeelvoorzitter 
Freek Salm liep ‘s nachts mee 
op straat om te zien wat er 
allemaal gebeurde. Hij zat er 
bovenop omdat mensen zich 
onveilig voelden. Toen is het 
masterplan voor het Merca-
torplein bedacht. Het nieuwe 
Mercatorplein ging tegelijk 
met de Hudsonhof open in 
1998.’

Was het meteen een verbe-
tering?
‘Ja heel erg. Al die winkeltjes 
in de Hudsonhof moesten 
eruit. Er zat een café waar van 
alles aan de hand was, en daar-
naast een slager, een bakker en 
een winkel van Sinkel. Toen 
kwam het landelijke project 

Waardig ouder worden dat in 
vier achterstandswijken werd 
uitgezet. Ja, wij waren toen 
een achterstandswijk. Van het 
geld dat we daarvoor kregen, 
is onder andere de Hudsonhof 
ontstaan: een multicultureel 
ouderencentrum.’

Wilt u hier blijven wonen?
‘Als ik in De Baarsjes zou kun-
nen blijven, zou ik dat fantas-
tisch vinden. Mijn huidige 
woning heeft een steile trap 
waar ik steeds slechter op 
kom. En mijn vrienden komen 
nauwelijks op bezoek. Laatst 
zei een vriendin dat er een 
benedenwoning leeg kwam. 
Duizend euro per maand. Ik 
zei: “Voel je je wel goed?” Nu 
zijn er wel aanleunwoningen 
van De Boeg op de Hoofdweg, 
maar daar wil ik niet zitten. 
Als je daar met een rollator 
loopt, is het doodeng. Halver-
wege het zebrapad staat het 
stoplicht al op rood. Het is 
levengevaarlijk dat ze daar 
niets aan doen.’

Voelt u zich wel eens on-
veilig?
‘Mensen van buiten vinden 
het hier onveilig. Ik voel me 
helemaal niet onveilig. In de 
jaren ‘90 zijn veel mensen 

naar Almere vertrokken. 
Die wilden na de renovatie 
kruipend terug. Ze noemen 
De Baarsjes onveilig, maar in 
Almere en Purmerend gebeurt 
net zo veel. En als ik naar de 
buurten van Brazilië kijk, denk 
ik: mijn grote goedheid. We 
wonen wel in een wereldstad, 
vergeet dat niet. Een kleine 
misschien, dat wel.’

Hebt u tips voor mensen die 
zich wel onveilig voelen?
‘Je moet niet laten merken 
dat je bang bent. Als er een 
opmerking gemaakt wordt, 
moet je er niet meteen dwars 
tegenin gaan maar een beetje 
meegeven. Een tijd geleden 
stond ik bij de Hudsonhof 
buiten een sigaret te roken. 
En er stonden zes jongens bij. 
Ze mogen daar geen stickie 
roken. Een van de jongens 
vroeg: “Mogen jullie hier wel 
staan? Wij niet hoor.” Dus ik 
zei: “Nou wij wel, dit is een 
hangplek voor ouderen.” Daar 
moesten ze erg om lachen. Hij 
zei: “Nou, ik ga toch even de 
politie bellen en melden dat 
jullie hier staan.” We hebben 
in een deuk gelegen. Je kunt 
met veel mensen lol maken, 
zolang je respect hebt voor 
elkaar.’

Hoe was het Mercatorplein 
toen het nog helemaal nieuw 
was? Hiervoor begin ik bij een 
filmpje van het Stadsarchief 
uit 1927. Mannen met bol-
hoeden en petten fietsen door 
de Jan Evertsenstraat. De 
weg is bestraat met klinkers. 
Ik zie paarden met wagens, 
werklui met handkarren en 
een elektrische tram. Hier 
en daar staat een auto langs 
de weg geparkeerd. Een gek 
gezicht, de Jan Evertsenstraat 
zonder aparte parkeervakken 
en fietspaden. En wat een 
ruimte hebben de fietsers! Ze 
rijden dan ook breeduit over 
de weg. Voor Amsterdamse 
begrippen waren de straten in 
Plan West, want zo heette de 

nieuwe wijk, zeer breed.

Plan West
Onze buurt is onderdeel van 
Plan West, het uitbreidings-
plan van de stad Amsterdam 
in 1922. Het gebied liep vanaf 
de Kinkerbrug tot aan de 
Orteliuskade. Plan West is 

gebouwd om woningen te
creëren voor de arbeiders die 
onder slechte omstandigheden 
woonden. Grote arbeidersge-
zinnen woonden in die tijd in 

krappe, vervallen huizen in de 
Jordaan. De architectuur die 
hierbij hoorde werd wereld-
wijd bekend onder de naam 
Amsterdamse School.

Het ontwerp van het plein
De architect Hein Berlage 
kreeg in 1921 de opdracht om 

het Mercatorplein te ontwer-
pen. Zijn ideeën voor het plein 
pasten bij de ideeën in die 
tijd. Men wilde de arbeiders 
‘ver-heffen’ en een beter leven 
geven dan ze gewend waren. 
Berlage wilde dat het Merca-
torplein de centrale ontmoe-
tingsplek van de buurt zou 
worden. Hij noemde het ‘een 
feestzaal voor de arbeiders-
klasse’. Onder de luifels aan 
de gevels konden bewoners 
een praatje maken zonder nat 
te regenen. Ook ontwierp hij 
twee torens. Die gaven het 
plein status en zorgden ervoor 
dat je vanuit elke richting het 
plein kon zien. Zo wist je altijd 
waar je was.

Oase van rust
Het is nu moeilijk voor te stel-
len, maar het Mercatorplein 
was bijna zeventig jaar lang 
een soort parkje met wandel-

paden, bomen, struiken en 
bankjes. Dwars door deze oase 
van rust liep een doorgaande 
weg langs de huidige Dirk 
van den Broek. Eind jaren ‘90, 
tijdens een grote renovatie,
werd dit deel van het plein 
voetgangersgebied. Van de 
kiosken die op de twee hoe-
ken van het plein stonden, is 
er nog één over. Die aan de 
noordkant wordt nu gebruikt 
door IJscuypje. De tweede 
kiosk maakte ruimte voor de 
ondergrondse parkeergarage.

Missende puzzelstukjes
Berlage had nog meer ideeën 
voor het Mercatorplein. 
Uiteindelijk konden die niet 
allemaal doorgaan. Zo stond in 
zijn eerste ontwerp een ‘ge-
zellenhuis’ waar ongehuwde 
arbeiders konden wonen. Het 
huis was zo ontworpen dat 

FEESTZAAL VOOR 
DE ARBEIDERS
Het Mercatorplein van de jaren ‘20 en ‘30

Portretloket van Linda Rusconi
Kunstenares maakt prachtige portretten in opdracht. In 
potlood, fineliner of acrylverf. Fel of zacht, uitbundig of 
strak: u heeft al een portret vanaf 75 euro. 

www.portretloket.nl

       “De noordelijke toren was  
oorspronkelijk bedoeld als toegang 
tot een grote bioscoopzaal”

       “Onder de luifels kon 
je een praatje maken zonder 
nat te regenen”

       “Een benedenwoning 
voor duizend euro per maand?
Voel je je wel goed?”

De Hudsonhof is een multicultureel buurtcentrum voor 
ouderen. Er zijn allerlei gratis activiteiten die zich speciaal 
richten op onderwerpen waar ouderen mee te maken 
krijgen. Goedkoop meelunchen, een kop koffie drinken en 
spelletje bingo meespelen kan er ook.



gluurt. ‘Het is altijd gezellig. Je 
ontmoet nog eens mensen uit 
de buurt.’

Koken voor weinig
‘Mijn dochter Annet is zes 
jaar geleden begonnen in de 
Tagerijn,’ vertelt Mieke. ‘Ze 
begon daar een cursus Koken 
voor weinig, om mensen te 
leren hoe ze voor weinig geld 
toch een gezonde en lekkere
maaltijd kunnen koken. Het 
budget: €1,50 per persoon. 
Mensen geloven vaak niet dat 
je daar lekker voor kunt koken, 
maar dat kan echt gemakkelijk, 

hoor. En alles wat we gebruik-
en is vers. Alleen zout
en peper komen uit een potje.’
Ze pakt een staafmixer en 
haalt de deksel van een grote 
pan die nog op laag vuur staat. 
De pan zit vol met worteltjes. 
‘Die kook je in bouillon en 
vervolgens pureer je ze. Met 
wat kruiden erbij heb je een 
heerlijke soep, die bijna niets 
kost. Hoeveel denk je dat dit 
per persoon kost?’  

Half elf ’s ochtends in buurt-
kamer Bestevaer. Mieke draait 
het gas laag en zet de oven uit.
De driegangenlunch voor van-
middag is klaar. Wortelsoep 
vooraf, dan nasi met kip, en 
ijs toe. Vanochtend om negen 
uur stond ze al in de keuken 
om alles voor te bereiden. 
Voordat de eerste mensen ko-
men lunchen heeft ze nu wel 
even tijd om te vertellen over 
Foor El-Qaar (spreek uit: voor
elkaar). Foor El-Qaar is een 
organisatie die armoede in de 
buurt wil bestrijden, voor en 
met mensen van de voedsel-

bank, legt ze uit. Twee dagen 
in de week is er bijvoorbeeld 
een lunch in buurtcentrum
Tagerijn voor €2,50, en wie 
wil kan daar ook drie keer in 
de week komen dineren voor 
vier of vijf euro. Op woens-
dag kun je er voor twee euro 
onbeperkt pannenkoeken eten. 
Lekker en goed eten voor een 
prikkie, dus. En dat op een 
aantal verschillende locaties, 
volledig georganiseerd door

allerlei spullen. We leenden 
ooit een weegschaal van de 
slager naast ons, de notenbar 
tapte eens stroom van ons 
toen het Mercatorplein een 
stroomstoring had. We hel-
pen elkaar hier, de Jan Eef 
lijkt soms wel een dorp of een 
grote familie. Ik kan haast niet 
wachten op de grote familie-
foto die we spoedig maar eens 
moeten laten maken. Als ik 

Yasin (7),
Bartholomeus Diazstraat
‘Het leukste vind ik tekenin-
gen op de stoep maken. Het is 
ook leuk dat er nu geen tegels 
liggen maar heel veel zand. 
Dan kun je overal spelen. 
Gisteren kwam ik lekker 
helemaal vies thuis van het 
zand. Ik vind het minder leuk 
als kinderen gaan vechten. 
Op het schoolplein gebeurde 
dat gisteren. En mijn zusje is 
niet leuk als ze achter me aan 
loopt. Ze doet de hele tijd wat 
ik ook doe.’

Raoul (37),
Mercatorplein
‘Ik woon nu in Suriname, 
maar ik heb negen jaar in deze 
buurt gewoond. Ik trok de 
winters niet in Nederland. De 
buurt is enorm opgeknapt. De 
aansluiting met de stad is ook 
heerlijk. Als je de laatste tram 
mist, kun je gewoon naar huis 
lopen. Als ik iets aan de buurt 
zou kunnen veranderen, zou ik
zeggen: er moet meer eenheid 
zijn. Je ziet toch veel splitsing 
van geloof en cultuur. Ik vind 
het ook jammer dat sommige 
jongeren als ze dertien of veer-
tien jaar zijn al deelnemen aan 
het zogenaamde “straatleven” 
en problemen veroorzaken. 
Persoonlijk heb ik daar geen 
last van, maar ik zie het wel 
om me heen.’

Zulima (32),
Balboaplein
‘Ik woon hier nu negen jaar 
en de buurt is in ontwikke-
ling. Overal komen nieuwe 
terrasjes en winkeltjes. De 
mengeling van culturen vind ik 
erg mooi. Als ik van huis met 
mijn kinderen naar school
loop, zie ik veel bekende 
gezichten. Mensen groeten 
elkaar, het is gezellig. Ik ervaar 
deze buurt niet als gevaarlijk. 
Nadeel vind ik al die auto’s op 
straat. Toen ze het hier gingen 
opknappen dit jaar dacht ik 
dat alle parkeerplaatsen in de 
Vespuccistraat weggingen. 
Maar helaas, nu staan er weer 
auto’s. In Westerpark heb je 
veel straten die zijn afgesloten 
met paaltjes. Dat mogen ze 
hier ook doen van mij.’

Lekker eten hoeft niet duur te 
zijn. En met een beetje mazzel 
is het nog gezellig ook. Foor
El-Qaar verzorgt betaalbare 
lunches, diners en catering, 
en brengt buurtbewoners met 
elkaar in contact.

vrijwilligers. ‘Het is voor 
iedereen, en speciaal voor 
mensen die niet veel te best-
eden hebben en er niet zo vaak 
uit komen,’ vertelt Mieke, die 
ondertussen nog even onder 
het deksel van de pan soep

Ze schatert bij het antwoord. 
De soep kost maar een paar 
dubbeltjes.

Meer dan eten
Inmiddels is Foor El-Qaar veel 
meer geworden dan de cursus 
Koken voor weinig. Er wordt 
soms een quiz georganiseerd, 
of een darttoernooi, en in 
een hoek van De Bestevaer 
hangt een groot bord waar 
van boven naar beneden Weg 
Geef Hoek op staat. Eronder 
ligt een stapel kleding waar 
mensen iets van mogen kiezen 
als ze nieuwe kleren nodig heb-
ben. Foor El-Qaar organiseert 
ook toneellessen, en Annet 
heeft tegenwoordig een Ape, 
een soort klein vrachtwagentje 
op drie wielen waarmee ze 
eten kan rondbrengen. Want 
zij verzorgt ook de catering bij 
bijvoorbeeld bijeenkomsten 
van bedrijven of organisaties.

Appels
Omdat Foor El-Qaar zelf niets 
verdient aan de maaltijden, 
moet de organisatie creatief 
zijn. Bij het boodschappen 

KOKEN EN ETEN 
VOOR WEINIG

Zelf goedkoop en goed koken?

Tip 1: Goedkope producten liggen meestal onderaan 
in de schappen
Tip 2: Groenten en fruit uit het seizoen zijn lekker en 
goedkoop. Kies in het najaar bijvoorbeeld voor pom-
poen, wortelen, appels of peren. Goedkoop en lekker.
Tip 3: Snij zelf je groenten. Gesneden groenten zijn 
veel duurder.

COLUMN STRAATPANEL

‘Degene die nu als eerste een 
usb-printerkabel te leen langs 
komt brengen krijgt een kus
en een kop koffie’, zet ik op 
mijn Facebookpagina. Ik ben 
koffiebonen aan het branden,
waarbij we informatie over 
tijd, gas-instelling en temper-
atuur registreren middels een 
usbprinterkabel. Zojuist heeft 
deze kabel het begeven en nu 
brand ik de koffie blind.

DE STRAAT 
IS VAN MIJ

WAT VIND JE LEUK,  
EN WAT VIND JE MINDER 
LEUK AAN ONZE BUURT?

doen wordt goed naar de prijs 
gekeken, groenten komen uit 
het seizoen, en de organisatie 
krijgt ook weleens iets toege-
stopt. Deze week kwam de 
appeloogst uit de schooltuinen.
Die appels waren voor klanten 
van de voedselbank, maar het 
waren er veel te veel. ‘We 
komen om in de appels’, zegt 
Mieke. ‘We hebben al appel-
moes gegeten, en appeltaart 
en appelflappen deze week. 

Gisteren heb ik tot drie uur 
’s nachts appelmoes en appel-
stroop staan maken. Wil jij er 
een paar meenemen?’

Foor El-Qaar is actief op ver-
schillende locaties: in de Tage-
rijn, de Bestevaer, de Havelaar, 
en de Boeg bijvoorbeeld. Ook 
een keer langsgaan? Kijk voor 
openingstijden op www.foorel-
qaar.nl

       “Alleen zout en peper
komen uit een potje”

Binnen een kwartier reageert 
de buurt, maar daarvoor al be-
denk ik me dat er in de straat,
bij een collega ondernemer, 
vast wel een kabel ligt. Bij de 
mooie meiden van It’s a Shop
bijvoorbeeld. Ik ren door de 
zaak, over straat, en een paar 
deuren verder mag ik natuur-
lijk een kabel lenen. Wel 
wordt me meteen gevraagd of 
ik op de weg terug een pakje 
met kleding af wil geven bij 
het postkantoor. Returning the 
favour.

Er wordt veel heen en weer 
gezeuld door de straat, met 

een kwartiertje buiten voor de 
zaak sta heb ik zeker vijf korte 
gesprekken, met bewoners, 
vaste bezoekers en vooral met 
andere ondernemers.

Des avonds loop ik door de 
straat. Ik dronk een biertje om 
de hoek en loop nu naar mijn
fiets. ‘Over vijf jaar is dit mijn 
straat’, vertel ik mijn tafel-
genote terwijl ik zwaai naar 
Evert in zijn snackzaak. ‘De 
straat is allang van jou!’ ant-
woordt ze met een lach. En ik 
kan haar geen ongelijk geven. 
Leef, woon of werk in de Jan 
Eef en ze wordt van jou.



JUHANA, EEN 
VEERTIENJARIGE 

DIERENFOTOGRAFE
De koepel zie je al van een 
flinke afstand liggen aan het 
water van de Kostverlorenkade. 
De Westermoskee is een echte 
nieuwe blikvanger in de buurt. 
Jan Eef nam een kijkje.

Binnenvaartschip Nelly vaart 
langzaam over de gracht 
voorbij. Een groep hardlopers 
sprint een rondje om de bouw-
plaats op het Piri Reïsplein. 
Ruim twintig jaar nadat de 
eerste plannen voor de  
Westermoskee gemaakt 
werden, is de buitenkant van 
het gebouw nu bijna klaar. De 
koepel schittert in de zon. De 
Turkse Erdem loopt voorbij. 
Hij stopt en pakt zijn telefoon 
om een foto van de moskee 
te maken. ‘Ik ben verbaasd,’ 
zegt hij. ‘Ik woon hier niet in 
de buurt, maar liep toevallig 
langs. Die koepel is echt groot, 
zeg. Echt mooi.’

Hoe de moskee er kwam
De moskee is inderdaad  
indrukwekkend groot. Fier 
staat het gebouw daar aan 
het water, alsof het er altijd 
al was. Maar niets is minder 
waar. Over de moskee wordt 
al ruim twintig jaar nage-
dacht. Al in 1993 bedacht de 
Turks-islamitische beweging 
Milli Görüş dat er een moskee 
moest komen in Amsterdam-
West. Moslims uit de buurt 
wilden dat ook en zamelden 
binnen twee weken drie  
miljoen gulden in om het 
gebedshuis te kunnen bouw-
en. Maar steeds kwam er iets 
tussen. Buurtbewoners en 
bestuurders maakten bezwaar 
tegen het gebouw of tegen de 
koers van het bestuur, en er 
waren ook financiële proble-
men. In 2012 werd de knoop 

In deze rubriek zien we de 
wereld door de ogen van een 
buurtbewoner met een bijzon-
dere kijk. De veertienjarige 
Juhana heeft een fascinatie voor 
dieren. Met kerstmis 2013 
kocht ze een fotocamera van 
haar spaargeld, waarmee ze 
alledaagse maar ook uitheemse 
dieren op eigen wijze vastlegt. 
Niet lang geleden begon ze haar 

definitief doorgehakt: de 
moskee zou er komen. Als de 
buitenkant dit najaar af is, 
wordt er opnieuw geld in-
gezameld om de binnenkant 
af te bouwen. Eén van de 
grootste projecten is dan het 
beschilderen van de koepel, 
van binnen.

De moskee en de buurt
‘Het komt niet veel voor dat 
zo’n grote moskee middenin 
een woonwijk staat,’ zegt 
buurtbewoner en docu- 

mentairemaker Godfried  
Hartkamp, die vanuit zijn kan-
toor uitkijkt op de bouwplaats. 
Het afgelopen jaar heeft hij 
de bouw van het gebedshuis 
op de voet gevolgd voor zijn 
documentaire Moskee in de 
stad. ‘Er zijn altijd spanningen 
geweest tussen de moskee en 

de buurt,’ vertelt hij. ‘Twee 
groepen bewoners komen hier 
dicht bij elkaar, en dat is heel 
interessant aan dit project. Ik 
was benieuwd hoe de buurt op 
de nieuwe Westermoskee zou 
reageren. Het is geen gebouw 
zoals alle andere gebouwen. 
Mensen die direct aan het Piri 
Reïsplein wonen, kunnen er 
niet meer omheen kijken. Ook 
bij mij in de Van Speijkstraat 
praat op feestjes iedereen over 
de moskee. De Westermoskee 
wordt een onderdeel van het 
leven in de buurt. Het leeft, 
het speelt, je moet er iets
van vinden.’

Als de deuren open zijn
Op de hoek van het Piri 
Reïsplein, pal naast de moskee 
zit grand café en patisserie Piri 
Reïs. Eigenaar Akif is blij dat 
de moskee volgend jaar open 
gaat. ‘Over twee jaar weten 

“WAUW, WAT EEN KOEPEL”

Turken uit heel Nederland
waar het Piri Reïsplein in 
Amsterdam is, let maar op. 
Ik ga er zelf natuurlijk ook 
heen. Nu kan ik vijf keer per 
dag met de imam bidden. Er 
is een hoop gebeurd rond deze 
moskee, maar de mensen die er 
nu aan werken zijn goed bezig. 
Ze werken er keihard aan om 
hier de mooiste moskee van 
WestEuropa te bouwen.’

Moskee in de stad

De interactieve documentaire Moskee in de stad van 
Godfried Hartkamp verschijnt vanaf dinsdag 30 september. 
Iedere week is dan een nieuwe aflevering te zien via  
www.moskeeindestad.nl en de website van Het Parool. 
Wie ook geïnteresseerd is in de geschiedenis en context van 
De Westermoskee, kan doorklikken naar extra fragmenten. 
In november 2014 verschijnt ook het boek De Westermos-
kee, van de hand van Kemal Rijken.

Langs de bouwplaats loopt 
Farida, die van Marokkaanse 
afkomst is. Ook zij zal de 
moskee gaan gebruiken. ‘Of hij 
nou Turks of Marokkaans is, 
dat maakt mij niet uit. Ik vind 
het belangrijk dat mijn kin-
deren weten hoe het er in een 
gebedshuis aan toe gaat. Het 
wordt een prachtige moskee.’ eigen fotoblog.

Juhana houdt van de natuur, 
van felle kleuren en motieven. 
De strepen van tijgers, het 
wollige rood van de kleine 
panda, maar ook van een sim-
pele boomstronk in het gras. 
Vanaf haar woning in de Van
Speijkstraat fietst Juhana elke 
dag door het Vondelpark 

naar school. Maar in plaats 
van de mensen eisen vooral 
de dieren haar aandacht op: 
raven, kraaien, parkieten, hus-
kyhonden en ratten. Omdat 
ze ‘s morgens geen tijd heeft 
om te fotograferen, voert 
ze haar ideeën uit in Artis, 
waar bovendien een van haar 
lievelingsdieren te vinden is: 
de wolf. 

DE BUURT DOOR
DE OGEN VAN

       “Over twee jaar weten 
alle Turkse Nederlanders waar 
het Piri Reïsplein ligt”

Wie naar Juhana’s foto’s kijkt, 
ziet dat er iets bijzonders aan 
de hand is. De dieren lijken 
niet achter een hek te staan, 
maar in vrijheid te leven. 
‘Toen ik net mijn camera 
had, maakte ik dagenlang 
willekeurig foto’s: van een 
muur, een doos. Ze waren 
allemaal wazig. Toen begon 
ik me te focussen op dieren en 
kreeg ik de smaak te pakken. 
Al gauw maakte ik foto’s waar 
ik heel blij mee was. Het is
eigenlijk een kwestie van 
geluk. Je moet je geluk afwa-
chten. Soms hoop ik wel eens 
dat er een tijger uit de dieren-
tuin ontsnapt zodat ik hem in 
de stad kan fotograferen.’

GEDICHT

Weetjes

De Westermoskee heeft elementen uit twee ver-
schillende stijlen meegekregen. Het gebouw heeft 
duidelijk Otto-maanse kenmerken, maar sluit ook 
goed aan bij de Amster-damse Schoolstijl van de 
rest van de buurt. Dat zie je bijvoorbeeld terug aan 
de kleur van de stenen en de vorm van de ramen. 
Zo wordt dit een moskee die opgaat in de buurt. De 
minaret van de Westermoskee is 42 meter hoog. Er 
zal niet worden opgeroepen tot gebed.

De wereld ontdekken

De Westermoskee wordt gebouwd op het 
Piri Reïsplein. Piri Reïs was een Turkse ont-
dekkingsreiziger die in de zestiende eeuw 
leefde. Een tijdgenoot van Gerardus Mercator 
dus, waar het Mercatorplein naar vernoemd is. 
Ook Abraham Ortelius, waar de Orteliusstraat 
naar verwijst, leefde in deze tijd. Eén ding heb-
ben deze mannen met elkaar gemeen: ze waren 
geïnteresseerd in de wijde wereld, en probeer-
den die te vangen in kaarten en plattegronden. 
Zo past het Piri Reïsplein mooi bij de straten 
en pleinen van De Baarsjes.



Breng letters uit de puzzel over 
naar de hokjes met het corre-
sponderende nummer. 

Horizontaal:  
1 erbarmen  6 bekende   
12 uitgestorven vogel   
13 hijstoestel  15 voortreffelijk  
18 getuigschrift  20 genoeg   
21 nageslacht  23 gevangenis  
24 verbond  26 Spaanse titel  
28 pl. in Italië  29 muggenlarve   
31 strijdgewoel  33 honing-
drank  34 eikenschors   
36 retour  38 rijgsnoer   
41 eikschiller  43 opstandeling  
45 allee  47 water in Utrecht  
49 Europeaan  51 beroep   
52 benadelen  55 muziekgezel-
schap  58 lof bewijzen   
59 woest  60 blunder   
61 smaad.

KRUISWOORDPUZZEL

Verticaal:
2 uitgave  3 kloosterzuster   
4 levenslucht  5 Spaanse titel  
7 profeet  8 ternauwernood   
9 troefkaart  10 bedekte spot  
11 bijbelse figuur   
14 Egyptische koningstitel   
16 persoon  17 gezicht   
18 mensenmassa  19 sporen-
plantje  22 voorzetsel   
25 hengselvat  26 eentonigheid  
27 werkelijk  28 zoutig vocht  
30 voordat  32 Europeaan   
35 al  36 bedehuis  37 plezier   
38 schildergerei  39 puinhoop  
40 wijnmaat  42 biljartstok   
44 dierengeluid  46 bloeiwijze  
48 roofdier  50 gezellig   
53 jaartelling  54 een zekere   
56 papegaai  57 gezond.De oplossingszin gevonden? Mail naar redactie@janeef.nl, en misschien wint u wel zo’n mooie Jan Eeftas!
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