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Het Holocaust Namenmonument van architect
Daniel Libeskind komt toch in het Wertheimpark
te staan. Dat besloot het stadsdeel deze week. Dit
ondanks protest van buurtbewoners en Karina
Wolkers, die in Het Parool liet weten „woest” te
zijn. Het park zou te klein zijn voor nóg een groot
monument en het Spiegelmonument van Jan Wol-
kers zou erdoor in de verdrukking komen.

W E RT H E I M PA R K

Namenmonument komt er
Marcanti, de discotheek en theaterzaal die in 2010
de deuren sloot, is sinds deze week weer in ge-
bruik. ‘De Marktkantine’, zoals het gebouw aan de
Jan van Galenstraat nu wordt genoemd, gaat zich
richten op muziek, eten, evenementen en theater.
De initiatiefnemers willen de sociale cohesie in de
buurt vergroten door een gemengd publiek te
trekken en meer werkgelegenheid te bieden.

W E ST

Marcanti weer geopend

D
e dag daarvoor had ik nog heel stoer ge-
zegd dat ik wel wat gewend was, wat festi-
vals betreft. Ik heb namelijk ooit een week

met een baby op een goa trance-festival in Portu-
gal overleefd terwijl het daar zesenveertig graden
was en ik er na een dag achter kwam dat goa tran-
ce toch niet echt mijn ding was. „Je moet je er ge-
woon aan overgeven”, had ik vriendin Anne met
baby daarom aangeraden toen we ingeklemd
stonden tussen honderdduizend culi-hipsters bij
Rollende Keukens in het Westerpark. Ik wist zelf
ook niet wat deze hippie-esque woorden in de
praktijk inhielden maar het werkte, want wij én
onze kinderen hadden het uiteindelijk enorm
naar ons zin.

„Tot morgen”, gilden we toen we uren later
maar een heel klein beetje aangeschoten naar
huis fietsten. Morgen zouden we iets leuks gaan
doen voor hen, de slapende wezens voorop. In
een folder hadden we gelezen dat er ter gelegen-
heid van het tachtigjarige bestaan van het Am-
sterdamse Bos van alles te doen was „voor de
kids”; optredens van Circus Elleboog, „lam-
metjes aaien”en „met de boswachter op stap”.
Knus. Enig.

Nu stond ik met mijn peuter in het Bos en had ik
al meer kinderen en ouders bij elkaar gezien dan
ooit in mijn leven. We waren nog niet eens bin-
nen. Ik wist ook niet zeker of ik dat nog wel wilde,
maar de peuter op mijn arm riep steeds: „Cir-
c u s! ”en maakte daarbij een soort juichbeweging.
Tussen de massa voelde ik me ineens enorm al-
leen. Ik belde vriend Karel, die er al met zijn
dochter moest zijn. Geen gehoor. Anne, die met
de auto was gegaan, belde om te zeggen dat ze in
een enorme file voor het bos stond. „Wat zou er
toch aan de hand zijn?”vroeg ze. Ik keek om me
heen en had een vermoeden. „Probeer alsjeblieft
te komen, An!”schreeuwde ik in de telefoon.
Mijn paniek werd overstemd door kindergekrijs
aan beide kanten van de lijn. Ineens zag ik Bruno
en Saskia opduiken, inclusief kinderen. Ik vind
het altijd al fijn om ze te zien, maar nu moest ik zo-
wat huilen van vreugde.

Bruno en Saskia keken angstig om zich heen.
„Het was toch gewoon iets van Circus Elleboog?”

vroeg Saskia. Zij had daarbij waarschijnlijk het-
zelfde beeld als ik: een blije zevenjarige die een
balletje hooghoudt, balancerend op een éénwie-
ler van twee turven hoog. Toen bij de poorten
echter een moeder hysterisch werd omdat haar
potjes Olvarit door de organisatie werden inge-
nomen alsof het XTC betrof (glas en blikjes moch-
ten niet het terrein op), realiseerde ik me dat het
menens was. Ik herkende de standjes waar
broodjes warm vlees verkocht werden, de Jupi-
ler-vlaggen en het muntjessysteem van Low-
lands. Circus Elleboog trad op op een gigantisch,
professioneel podium, onder begeleiding van
keiharde melodramatische housemuziek. De op-
tredende jongvolwassenen zagen er beangsti-
gend sexy uit. We wurmden ons op het allerlaat-
ste vrije stukje gras. Karel was nog steeds onvind-
baar en niet te bereiken, Anne ook niet meer; het
netwerk was overbezet. De kinderen zeurden dat
ze niets konden zien. Om ze zoet te houden ging
Bruno maar raketijsjes halen die 1 muntje per
stuk (2,50) bleken te kosten. Hij liep daar Karel te-
gen het lijf die er uitzag alsof hij urenlang gemar-
teld was. In feite was dat ook zo. „Ik wil naar
hui s”, jammerde zijn dochtertje. „Ik ook, mam”,
zei mijn zoontje. Dat deden we toen maar. Voor
de kinderen.

Knus
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Marscha Holman

En weer was het raak in
de Jan Evertsenstraat
O ve r va l

Zaterdag werd juwelier Khalid bruut
overvallen. Hij is er kapot van.
Buurtbewoners ook. „We laten onze
straat niet verpesten door dit soort
criminele gastjes.” 

Door onze redacteur Yasmina Aboutaleb

Z
aterdagmiddag drie uur, Jan Evert-
senstraat in Amsterdam-West, het
drukste moment van de dag. Op een

zwart-witte scooter komen twee jongens
aanrijden, onherkenbaar door hun ge-
zichtsbedekking en capuchons. Ze stoppen
en dringen juwelierszaak Jan Eef binnen, er
vallen schoten. Niemand wordt geraakt, de
juwelier valt en raakt lichtgewond. Zijn
vrouw duikt onder een tafel. Amper een
paar minuten later verdwijnen de jongens
weer, met buit.

Juwelier Khalid Salhi is er kapot van. De
tranen springen hem weer in de ogen als hij
aan de overval terugdenkt. Hij heeft al da-
gen niet geslapen. En echt goed herinneren
wat er is gebeurd, lukt hem ook al niet. Ook
zijn vrouw, die erbij was, is ten einde raad:
„Het was verschrikkelijk.”

Inmiddels is er één verdachte aangehou-
den, meldt de politie. De verdachte zit vast
in volledige beperking. Meer kan de politie

niet zeggen, zolang het onderzoek loopt.
Het is niet de eerste keer dat een winkel

in de Jan Evertsenstraat doelwit is van cri-
minelen. In 2010 werd in hetzelfde pand ju-
welier Fred Hund overvallen en doodge-
schoten. De gemeente nam hierna verschil-
lende maatregelen om de straat veiliger te
maken. Er werden camera’s opgehangen
en een paar zaken zijn beveiligd met zoge-
naamde DNA-spray waarmee verdachten
kunnen worden herkend.

„Het is allemaal niet genoeg”, zegt Karim
Al Kailany, al 14 jaar eigenaar van een juwe-
lierszaak honderd meter verderop. Hij is de
oom van de overvallen juwelier Salhi. „Er
zijn al zoveel mensen in de straat slachtof-
fer geworden van roof: de visboer, de chi-
nees en ik ook. Niet in de zaak, maar wel
voor de deur.”Al Kailany voelt zich niet vei-
lig, ondanks de sluis bij de ingang. „D at
maakt geen verschil”, zegt hij. „Als ze een
pistool hebben, doe je open. Anders schie-
ten ze door het glas.”

Ook een van de talloze kappers die de
straat rijk is, vindt het „niet normaal
meer ”. Hij werd door één van de overval-
lers bedreigd en wil daarom niet met zijn
naam in de krant. „Ik heb nu al drie overval-
len meegemaakt. Het houdt niet op. Er lo-
pen te veel gekken rond.”Wat hij het ergst
vindt: „Khalid verdient dit niet. Het is een
eerlijke en lieve man. Hij werkt keihard.”

Het Iraakse juweliersstel ontving direct
na de overval massaal steunbetuigingen uit

de buurt. Tientallen mensen hingen brief-
jes aan de winkelgevel met teksten als: ‘ge e f
niet op!’En: ‘veel sterkte!’De toonbank
staat vol bloemen. Ook de burgemeester
kwam deze week een boeketje brengen. Za-
terdag houdt de buurt een inzamelingsac-
tie voor de juwelier.

Jeroen Jonkers van bewonersinitiatief ‘Ik
Geef om de Jan Eef ’dat na de dood van ju-
welier Hund ontstond, ziet de overval van
afgelopen weekend als een incident. „De
buurt is zoveel veiliger dan vroeger. Sinds
2010 hebben we veel energie gestoken in
het verlevendigen van de buurt door het
aantrekken van nieuwe, mooie winkels,
eetcafés met terrassen en evenementen.”
De reacties van buurtbewoners op de over-
val ziet hij als een bewijs van de veerkracht
van de buurt. „We laten onze straat niet ver-
pesten door dit soort criminele gastjes.”

De politiestatistieken bevestigen het
beeld dat het, over het algemeen, beter gaat
in de stad. In 2013 werden de eerste 22 we-
ken 119 overvallen gepleegd, dit jaar zijn dat
er 72. En dat is inclusief de vier overvallen
die deze week plaatsvonden. „Het is een
slechte geruststelling, want elke overval is
er één te veel, maar het gaat gelukkig ook de
goede kant op”, zei burgemeester Eber-
hard van der Laan woensdag tegen de ge-
m e e n te ra ad .

Juwelier Salhi is er niet gerust op. Hij en
zijn vrouw overwegen te stoppen met de
z aak .

Talk of the Town

In hetzelfde pand waar in 2010 juwelier en eigenaar Fred Hund werd doodgeschoten vond nu weer een gewelddadige overval plaats.
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Ferdinand Bolstraat gaat op de schop
De rechtbank bepaalde deze week dat stadsdeel

Zuid moet afzien van de sloop van woon- en werk-

pand De Fabriek aan de Van Ostadestraat. Vol-

gens de rechter hield het stadsdeel bij de sloop-

plannen onvoldoende rekening met de belangen

van de bewoners en gebruikers van De Fabriek. In

het in 1989 gekraakte pand wonen veertien men-

sen en er zijn verschillende bedrijfjes gevestigd.

ZU I D

Geen sloop voor De Fabriek

Muzikale ode aan de ‘stad van zijn ziel’
Interview Nihad Hrustanbegovic Als asielzoeker kwam hij naar Nederland. Zijn liefde voor Amsterdam vertaalde hij in muziek.

Door Jonas Kooyman

In de stadsdelen Nieuw-West, Noord,
Oost en Zuidoost zijn de spanningen
tussen bevolkingsgroepen het afgelo-
pen jaar toegenomen. Het gaat daarbij
om spanningen op gebieden als religi-
euze verschillen, overlast door jonge-
ren en het schoonhouden van de
buurt. Dat blijkt uit een rapport van
Bureau Onderzoek en Statistiek, waar-
van deze week de resultaten werden
gepubliceerd. Nieuw-West en Noord
stegen in 2013 één punt op de ‘sp a n -
n i n ge n i n dex’ ten opzichte van het jaar
daarvoor, Oost en Zuidoost stegen
twee punten. Gemiddeld genomen
blijft de spanning in alle stadsdelen sa-
men stabiel.

Voor het onderzoek werden 12.000
Amsterdammers met verschillende et-

nische en sociaal-economische ach-
tergronden bevraagd over stellingen
als ‘in deze buurt wonen bevolkings-
groepen waar ik niet zo positief over
de n k ’. Uit de resultaten blijkt dat voor-
namelijk Antilliaanse, laag opgeleide
en mannelijke Amsterdammers span-
ningen ervaren. Vooral in Noord en
Nieuw-West zijn de spanningen et-
nisch gerelateerd.

Ook op buurtniveau is onderzoek
gedaan. De Indische buurt in Oost is
de wijk waar in 2013 de meeste span-
ningen waren. Deze buurt scoort 120
punten op de spanningenindex (die
sinds 2011 bestaat, met 100 als gemid-
delde; hoe hoger hoe slechter). In Slo-
tervaart daalden de spanningen het
meeste. Het Museumkwartier in Zuid
was met 75 punten de buurt met de
minste spanningen in 2013.

Spanningen nemen
toe in vier stadsdelen

S t e i ge rd o e k Dankzij
Heineken in het donker
DoorMirjam Remie

Het liefst zou ze er een gat in knip-
pen, zegt een bewoonster van de
Overtoom nukkig. „Nog meer
mot” met de huisbaas weerhoudt
haar daarvan. Maar leuk vindt ze
het niet, de gigantische oranje stei-
gerreclame van Heineken die
sinds deze week voor haar huis
aan het begin van de Overtoom
hangt. „Het is echt waardeloos,
het is hier pikkedonker. Ik moet
naar achteren om te zien of de zon
schijnt. En dat in de lente. Ik ben
gewoon niet graag meer thuis.”

‘Open your world’, staat er iro-
nisch genoeg op het 700 vierkante
meter grote reclamedoek van de
biergigant. En: ‘Wij vieren de
Oranjekoor ts’. De bewoners van

de huizen achter het doek zien
echter weinig reden tot een feest-
stemming. „Het is niet leuk”, zegt
één van hen. „Ook niet voor onze
baby; hij keek graag door het raam
naar de trams. Nu ziet hij niks.” 

De verbouwing duurt zes tot
acht weken, schreef de eigenaar
aan de bewoners. De opbrengst
van de reclame, die over een stan-
daard geveldoek hangt, gaat naar
de opknapbeurt. Het oranje doek
hangt er volgens een woordvoer-
der van Heineken tot dinsdag.

In stadsdeel Centrum is grote
steigerreclame sinds 2012 verbo-
den. In West mag het dus wél. Hei-
neken compenseert de bewoners
dan ook niet. Ook niet, zoals een
bewoner had geopperd, in natura:
met een buurtfeestje. Met bier.

Nihad Hrustanbegovic uit Bosnië in de Jordaan, een van de plekken die hij eert op zijn accordeon.
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A d ve r t e n t i e

Dit weekend gaat stadsdeel Zuid maat-

regelen nemen ter verbetering van de

verkeersveiligheid in de Ferdinand Bol-

straat. Tussen de Ceintuurbaan en de

Scheldestraat worden de fietsstroken

deels verbreed en voorzien van rood

asfalt. Gevolg daarvan is dat de fiets-

strook meer onderscheidend wordt en

het autoverkeer zich mengt met het

tramverkeer. Automobilisten en fietsers

moeten dit weekend rekening houden

met omleidingen. In december vorig

jaar overleed een 7-jarig meisje nadat

zij op de fiets werd geschept door een

vrachtwagen op de drukke kruising Fer-

dinand Bolstraat/Cornelis Troostplein.

Door Alfred van Cleef

Trots laat Nihad Hrustanbegovic (41) zijn Neder-
landse paspoort zien. „Kijk, afgegeven door de
burgemeester van Amsterdam.” Sinds kort is de
Bosnische concertaccordeonist, componist en
accordeondocent tot zijn grote vreugde ook offi-
cieel Amsterdammer. Het is de stad van zijn ziel,
vertelt hij. We hebben op zijn verzoek afgespro-
ken op een terras met uitzicht op het Johnny Jor-
daanplein. Hij wijst op het standbeeld van John-
ny Meijer. „Een fenomenaal jazzaccordeonist.
Hij had temperament, net als ik.” Een woning in
Amsterdam heeft Hrustanbegovic nog niet,
maar zijn ode aan de stad is klaar: A m s te rd a m
Anno 2014, een anderhalf uur durende ‘a c c o rde -
o n n ove l l e ’, waarvan volgende week de premiè-
re plaatsvindt in de Tolhuistuin in Noord.

De tien ‘h o o fd s t u k ke n’ zijn ieder gewijd aan
een speciale buurt of straat in Amsterdam, haar
geschiedenis en bewoners. De composities zijn
geïnspireerd door de gebouwen, de mensen,
hun verhalen, cultuur en muziekstijlen. Een
zwoele, impressionistische melodie staat voor
„door bladeren gefilterd zonlicht op de grach-
te n”. Een compositie is gewijd aan het legenda-
rische bezoek aan Amsterdam van Doors-zanger
Jim Morrisson in 1968, die na een overdosis in
een Amsterdams ziekenhuis belandde, een
ander werk, „met veel lange uithalen en specta-
culaire overgangen” aan de Jordaan. De wereld-
p ro m e n a de is gewijd aan het Damrak, Een para-
dijs op aarde aan het Museumplein. Sacrale ko-
raal gaat over „de zwevende liefde in de lucht”
van het Begijnhof, Valerie Party Time over het
Leidseplein, „dat levensvreugde bij de mensen
oproept en waar Amy Winehouse ooit liep, op
weg naar Paradiso”.

Hrustanbegovic groeide op in de Bosnische
stad Tuzla. Op zijn twaalfde wist hij al dat hij be-
roepsaccordeonist wilde worden. „Ik werd met-
een gegrepen door de klassieke muziek, door de
soli sten.” Hij hield zich ver van folklore. „D at
betekent in kroegen spelen voor dronken men-
sen die denken dat ze god zijn.” Hij maakte al

snel furore en won diverse belangrijke muziek-
prijzen in voormalig Joegoslavië. Tijdens de
Bosnische oorlog in de jaren negentig verrichtte
hij aanvankelijk zijn dienstplicht, maar toen hij
een oproep kreeg voor het front besloot hij te
vl u c h te n .

Omdat hij ooit een documentaire had gezien,
„over een land van grachten, vrijheid en fees-
tende mensen in oranje T-shirts” werd Neder-
land zijn reisdoel. Via mensensmokkelaars be-
reikte hij Oostenrijk, „met een paspoort van ie-
mand die op mij leek”. Aan de Oostenrijks-Duit-
se grens lukte het hem om ondergronds Duits-
land te bereiken. „Het was een enorme grens-
overgang. Ik ging aan de Oostenrijkse kant een
trap af naar de toiletten, daar kon je ergens een
deur door en dan via de Duitse toiletten weer
omhoo g.”

Eenmaal in Nederland vroeg hij asiel aan in
Zevenaar. Na vier maanden arriveerde zijn ac-
cordeon, die zijn ouders hadden kunnen meege-
ven met een vrachtwagen naar Duitsland. Daar-
na veranderde alles. Hij speelde op een feest van
het asielzoekerscentrum waar hij verbleef en op
5 mei op een veteranendag. Hoewel hij toen nog
geen verblijfsvergunning had, werd hij een half
jaar na zijn aankomst in Nederland toegelaten
tot het ArtEZ Conservatorium in Arnhem.

Hij volgde masterclasses en studeerde naar ei-
gen zeggen tien jaar lang vier tot twaalf uur per
dag. „Ik wilde de accordeon als klassiek instru-
ment op de kaart zetten”, zegt Hrustanbegovic,
„en tot op zekere hoogte is me dat gelukt”. Hij
bracht in eigen beheer vijf cd’s uit, speelde voor
de koningin, in De Wereld Draait Door en met
Grace Jones, en hij bracht het tot drie solo-op-
tredens in het Concertgebouw.

Na de première van Amsterdam Anno 2014
volgende week staat één volgend optreden al
vast: in Zevenaar, precies twintig jaar nadat hij
zich daar als asielzoeker meldde.

Concert (première ) Amsterdam Anno 2014, zater-

dag 14 juni, 20.15 uur, Tolhuistuin. De cd verschijnt

na de zomer. www.nihad-accordeon.com


