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“Bij Zürich is nu een compleet dorp
gebouwd en wij vallen helemaal
weg. Ik zie graag dat de gemeente
dezelfde bomen in de plantenbak-
ken plaatst. Nu staat Zürich eigen-
lijk los op het plein, terwijl het beter
zou zijn als het plein één geheel
vormt. En die bankjes aan onze kant
zou ik graag weg willen hebben.
Daar zitten allerlei figuren stokbro-
den te eten of blikken bier te drin-
ken. Het afval gooien ze in de plan-
tenbakken. Dat is geen reclame voor
mijn zaak.”

Hij gaat ervan uit dat hij de ver-
gunning van de gemeente zal krij-
gen. “Je krijgt op die manier toch
een prachtig, sfeervol plein. Ik wil
graag samenwerken met andere ho-
reca. We kunnen elkaar alleen maar
versterken. Zo lijkt het me mooi als
er jazzevenementen en klassieke
concerten komen op het Mercator-
plein.”

Een Surinaamse man met een
donkere zonnebril passeert traag in
zijn scootmobiel. Hij steekt joviaal
zijn hand op. Verheul groet terug.
“Was ooit een stamgast.” De stam-
gast rijdt nu echter de deur voorbij,

even goede vrienden, maar Anderz
is ‘zijn tent’ niet meer. Een deel van
de bezoekers van de voormalige
Berlagerie heeft nu zijn heil gezocht
in de nabijgelegen horeca, zoals
’t Baasje op de Hoofdweg en sport-
café Vak West in de Balboastraat.

Daar klinkt wat gemok. Verheul
zou geen vijftigplussers en Surina-
mers meer binnenlaten. “Onzin. Ie-
dereen is welkom, zolang hij geen
overlast veroorzaakt. En mensen
die drie dagen op een sinas zitten:
ja, daar heb ik problemen mee.”

Bij Anderz is het nu op een andere
manier feest. Een gemêleerd gezel-
schap zit op het terras: een groep
jongens die een vrijgezellenfeestje

vieren, een jong gezin, een bejaard
echtpaar en twee vriendinnen met
boodschappentassen.
Marja Rietdijk (47) kwam voorheen
nooit bij Anderz: “Ik vond het altijd
een duister hol. Als je er langs liep,
hoorde je harde muziek en ge-
schreeuw. Geen plek waar ik als
vrouw graag kwam. Nu is het er fris,
verzorgd en gezellig. Het gaat be-
slist de goede kant op met het Mer-
catorplein.”

Binnen wordt druk gemanoeu-
vreerd met rollators. Bij ouderen uit
de buurt is Anderz een geliefd stekje
om een kop koffie of thee te drinken.
Maar de tijd dat ze zo massaal kwa-
men dat Verheul overwoog met
krijtstrepen een paar rollatorpar-
keervakken op de vloer te tekenen,
is voorbij.

Het heeft wat energie gekost, maar
hij trekt nu het veelzijdige publiek
dat hij graag binnen wilde hebben
en hij vindt dat de toekomst weer
rooskleurig uitziet.

Eet- en drinklokaal Anderz zit op
Twitter: @cafeanderz

zes en dranklucht

euro voor een
hoofdgerecht,
‘vriendelijk
geprijsd’
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Tegen de gevel van de Dirk van den Broek leunt een
groepje Bulgaarse mannen in een wolk van nicotine,
regen en mistroostigheid. Damyan (48) haalt zijn
schouders op over Verheul en zijn nieuwe tent, maar
evengoed over Meulstee en Zürich. Zijn vuist om-
klemt een plastic bekertje koffie. “Koffie. Voor mij
belangrijk. Waar ik drink, is niet belangrijk.” En veel
meer wil hij niet kwijt.
Op de stoep voor café ’t Baasje, op de Hoofdweg,
scholen ook wat mannen samen. Binnen draaien de
ventilatoren op volle toeren om wat lucht te schep-
pen in de benauwde ruimte.
Een pokdalige man weidt uit over zijn leveraandoe-
ning, zijn littekens als gevolg van de meest uiteenlo-
pende operaties en de Bekende Nederlanders met
wie hij op goede voet blijkt te staan. “Anita zegt ook
tegen me: je moet ziektes gewoon over je heen laten
komen.” Anita? De man blaast een sliert rook uit:
“Witzier.”
Jerry (46) kwam vroeger vaak bij de Berlagerie. Net
als zijn kroegmaat die naast hem zit en iets weg
heeft van een indiaan. Hij heeft een hondenriem zon-
der hond – “Die komt straks weer terug, hij kent de
weg” – in zijn hand. “De Berlagerie was mijn tweede
huiskamer, maar het is mij nu te netjes geworden. Ga
nu vaak naar Vak West. Daar is het één groot feest.”

‘Het is mij te
netjes geworden’

Schuim is op vakantie

De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven
genomen om het Mercatorplein te verbeteren:
2008: Luifel en puien aan de oostzijde van het plein
verbeterd.
2009: Plein opnieuw ingericht.
2009: Verwijderen van het zogenoemde ezelsoor
boven de ingang van de parkeergarage.
2009-2011: Verbeteren van de uitstraling van de
winkels en het winkelaanbod in Jan Evertsenstraat.
2010: Meer groen en bankjes op het plein.
2009-2011: Stimuleren van vestiging van
‘hoogwaardige’ horeca, zoals restaurant Zürich.
2010/ 2011: ‘Ik geef om de Jan Eef’, een bewoners-
initiatief voor verbetering van de buurt, met daarbij
evenementen, zoals Terrasdag.

Mooier
Mercatorplein

egd en opgeruimd. Voor randfiguren en drugsgebruikers is hier geen plaats.’


