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PLEIN ’40-’45 GAAT OP DE SCHOP

Dit soort
buurten
zijn gaaf

05

Bewoners, ondernemers en gemeente willen samen Plein ’40-’45 in
Nieuw-West opknappen. Een sprekerskistje en een grote platte koe zijn
de eerste tekenen van vooruitgang. TEKST KARIN STROO · FOTOGRAFIE PIET HERMANS

D

e rode lakregenjas van Guusje Welsing (80)
steekt vurig af bij het grijze beton van Plein
’40-’45. Al vijftien jaar woont Guusje in deze
buurt. Gepensioneerd lerares Frans is ze, de haren keurig gekapt, een licht Limburgs accent: een sjieke dame
in Amsterdam Nieuw-West.
Plein ’40-’45 wordt opgekalefaterd en daar bemoeit
Guusje zich graag mee. Een jaar geleden introduceerde
zij hier het zogeheten ‘sprekerskistje’, geïnspireerd op
Speakers’ Corner in het Londense Hyde Park.
Ze bestelt een koffie en schuift haar meegenomen
plastic mapje met fotokopieën aan de kant. ‘Kijk’, begint ze. ‘Toen ik hier vijftien jaar geleden kwam wonen
vond ik het hier hartstikke fijn. De verdeling van de
bevolking was zo’n beetje fiftyfifty tussen autochtone
Nederlanders en andere culturen. Maar tien jaar later
waren er eigenlijk alleen nog niet-westerse mensen.
Als ik over de markt liep was ik een uitzondering.’ Ze
neemt een slokje koffie. ‘Ik dacht: ik woon al zó lang in
Amsterdam, maar ik vervreemd hier. Wat raar! Wie zijn
al die mensen? Waar komen ze vandaan? Wat denken ze?
En waarom heb ik geen contact met hen?’
Ineens wordt Guusje feller. ‘En nog iets. De straat
waar ik woon is een witte enclave met veel mensen boven de 65 jaar. Zij zijn zo negatief over andere culturen,
dat vind ik heel onredelijk.’
En zo werd het sprekerskistje getimmerd, om verbindingen in de wijk te kunnen maken, waarbij Guusje
zich haast te zeggen dat ze het zeker niet alleen bedacht
heeft, maar met een groepje betrokken buurtbewoners.
De gemeente sponsorde vijfhonderd euro om flyers te
maken en ze kregen een persoonlijke coach. Het afgelopen jaar heeft het kistje vijf keer op Plein ’40-’45 gestaan met verschillende gastsprekers. Het begon klein,
met een handjevol toehoorders.
‘Maar’, glundert Guusje, ‘de een-na-laatste keer hebben we écht toegeslagen. Toen hebben we een zelfgemaakt lied gezongen met een accordeonist uit de buurt.’
Uit haar mapje haalt ze een kopie met een liedtekst. Op
de melodie van La ballade des gens heureux zong men
hier: ‘Dit grote plein is een rijzende ster, waar mensen
komen van heinde en ver...’ Ze hebben het die ochtend
wel vijf keer opnieuw gezongen, daar op Plein ’40-’45,
met z’n allen.

kunnen er ook weer andere mensen aan gaan meedoen.’
Veranderingen kosten tijd. De grootste inspanning
is geleverd op het gebied van community-vorming.
‘De gemeenschap is veel sterker dan ze was.’ Eens per
vier of vijf weken is er in het Tuinstadhuis een ontbijt
met een gemengde groep mensen uit de buurt. Jonkers:
‘Daar komen best directe en ook wel rauwe dingen uit.
Maar andere mensen reageren daar dan op en daar zit
een grote winst. Want wat er vaak gebeurde: de groepen
leefden langs elkaar heen en er was weinig contact. Dan
is het heel makkelijk om die ene groep tot “de ander” te
maken waar je last van hebt of door wie je je bedreigd
voelt. Er is nu een coalitie die heet: Wij zijn Plein ’40’45, een samenwerking tussen bewoners, ondernemers
én de gemeente. We proberen samen op te trekken voor
deze buurt.’
Jonkers moet even naar een bespreking, straks heeft
hij weer ‘alle tijd’.

GUUSJE

TANTE LOEKOE
Aan het plein grenst het Tuinstadhuis. Pal ervoor ligt
een platte koe van zo’n vijftien meter lang en zestig
centimeter hoog, alsof zij zojuist van de tiende verdieping naar beneden is gesprongen. ‘Dat is Tante Loekoe’,
zegt Jeroen Jonkers (50), ‘een speelpodium waarop je
ook kunt optreden. Hergebruik, want hiervoor lag ze in
Rotterdam.’
Jonkers is sinds twee jaar regisseur stedelijke vernieuwing van Plein ’40-’45. Waarom hij in dit Tuinstadhuis
zit? ‘Deze buurt is de afgelopen vijftien tot twintig jaar
een beetje in verval geraakt. De opgave voor zo’n groot
plein is eigenlijk altijd: hoe maken we hier een kwalitatief goed plein van? Een goed plein is open en besloten.
Je moet je er prettig voelen en er niet verzuipen.’
Jonkers wil samenwerken met de buurt, zoals hij eerder in de Jan Evertsenstraat deed onder het motto ‘Ik
geef om de Jan Eef’. ‘Normaal gesproken werk je eerst
twee jaar lang intern met professionals. Hoe gaan we het
ontwikkelen? Nadenken, schetsen maken en pas dan ga
je naar buiten en gaat de participatie beginnen. Hier zijn
we meteen begonnen met die participatie, al in oktober
2017. Gesprekken voeren met iedereen: projectontwikkelaars, ondernemers en bewoners uit de buurt. Door al die
gesprekken komen er dingen omhoog. Bewoners vinden
bijvoorbeeld dat er te weinig speelplekken zijn voor hun
kinderen als zij naar de markt gaan.’ Jonkers wijst naar
buiten. ‘Nu hebben we hier dat speelpodium liggen.’
Zit hij hier nu twee jaar met als resultaat dat er een
koe ligt en er bloemen zijn geplant?
Onverstoorbaar zegt hij: ‘Die bloemetjes zijn geplant
met de bewoners; als je met een groep aan iets werkt,

dingen gaan veranderen. Ook over veiligheid ging het.
Als ik heel eerlijk moet zijn, ja, ik voel me hier wel eens
onveilig. Zo tegen sluitingstijd, ook omdat het vroeg
donker is. Daarom staan we altijd met z’n tweeën. De
markt zelf zou wel iets meer variatie mogen hebben, dan
komen er misschien nog meer mensen. Ik vind dit wel
de beste markt van Amsterdam. Als we een dag vrij zijn
gaan we vaak van markt naar markt en dan vinden we
deze toch altijd weer de leukste.’

DOOR ELKAAR
Het aanbod op de markt is inderdaad een beetje eenzijdig, zegt men op en rond het plein. Jonkers, terug met
een beker koffie in de hand, antwoordt: ‘De groep die
daarvoor komt, waardeert het zeer. De markt heeft nu
een profiel dat werkt, hij trekt veel kooplieden en klanten. Maar het midden- en hogere segment ontbreekt.
Als je wilt dat de markt een huiskamer is voor je buurt
dan moet je verbreden. Dat er een straatje komt voor
het middensegment waar andere klanten zich ook welkom voelen. Juist op een markt is het toch heerlijk als
mensen allemaal door elkaar lopen?’
Hij blijft terugkomen op het verbinden. Maar is het
aantoonbaar dat dat gebeurt?

JEROEN

‘Dit is een ander soort Amsterdam, lekker gemengd.
Het toeristische Amsterdam is relatief toch saai’
SNEEUWPOP
Boven de markt drijven dikke grijswitte wolken. Het
Vrijheidscarillon glimt van de regen. Aan het einde van
de markt staat een oliebollenkraam. Drie man sterk
achter de toonbank, de vitrine nog maar voor een klein
gedeelte gevuld met oliebollen. Kim (25) veegt het glas
schoon: ‘We staan hier maar drie maanden per jaar,
maar we verkopen hier goed. Nederlanders zijn sinterklaasvierders, die gaan pas na 5 december oliebollen
kopen. Maar kijk, het is een zoet product, net als de
baklava. Er wonen hier veel zoetekauwen. En er is een
levendige ruilhandel. Zij een oliebol, wij een loempia.
Of aardbeien voor oliebollen, ja, dat vind ik heel leuk.’
Dat ze het plein aan het opknappen zijn, daar heeft
Kim nog niet zoveel van gemerkt. Maar er mag best iets
georganiseerd worden voor kinderen. ‘Er stond hier een
keer een sneeuwpop, een joekel. De kinderen wilden
hem knuffelen en ermee op de foto. Dan betrek je vanzelf meer mensen bij het plein. Echt, ik zweer het, een
euro voor een foto en ze staan in de rij hoor.’
In het Surinaamse afhaaltentje hebben twee gezusters
zojuist de boodschappen uitgepakt en nu staan ze uien
te schillen. Saira lacht: ‘Ik weet hoe de markt voelt, ik
heb twintig jaar op de markt gestaan met dameskleding.’ Ze komt net boven de toonbank uit. ‘Laatst waren
hier mensen van het stadsdeel om te vertellen dat er

‘Jazeker’, zegt Jonkers. ‘Kijk maar op Facebook, naar
de groep Toekomst Plein ’40-’45, daar zie je in de tijdlijn heel goed hoe hakketakkerig het in het begin ging
en hoe anders het nu voelt. Er lopen veel lijntjes in de
buurt. Mensen kennen elkaar via best persons.’
Best persons? ‘Ja, natuurlijke verbinders, mensen die
mensen leuk vinden. Guusje bijvoorbeeld. Bruggenbouwers. Die mensen zijn goud waard voor een buurt.’
Zijn er ook jonge best persons?
‘Ja hoor, bij de ondernemers, zzp’ers met allerlei dromen en plannen. Die zijn van nature verbindend en kennen elkaar ook snel. Er is een groep, die noemen ze de
hybride stedeling, die is hier geboren, is ergens anders
gaan studeren en komt nu weer naar deze buurt. Die
groep herkent elkaar goed, dezelfde geboortegrond en
opleidingsstructuur. Ook zij kunnen goed verbinden.’
Wanneer is Jonkers’ missie geslaagd, vindt hij zelf?
‘Als dat samen optrekken van gemeente, ondernemers
en bewoners zo stevig is neergezet dat men dat wil blijven doen.’
Hij leunt achterover in zijn stoel: ‘Dit soort buurten
zijn gaaf. Het is een ander soort Amsterdam, lekker gemengd. Het toeristische Amsterdam is relatief toch saai.’
Guusje van tachtig heeft haar sprekerskistje voorlopig
opgeborgen. Als iemand het van haar wil overnemen,
graag.

