
brul. “Zo is het elke dag,” verzucht
De Leeuw. “Het is niet van ‘kom la-
ten we eens naar Carré of naar de
schouwburg gaan’, zoals in het ech-
te leven.”
Een wrang lachje trekt over haar

gezicht: “Dus eigenlijk leef ik hier
als een kloosterling.”

O
ok op Postjesweg 124, op de
grens van West en Nieuw-
West, zat ooit een rooms-ka-

tholieke kloosterkapel. In 2003
werd die als de Aya Sofiamoskee in
gebruik genomen. De moskee is in-
middels ontruimd. Sinds acht
maanden bewoont Ivo Vegter (26)
een antikraakwoning in het leeg-
staande pand. Van een beetje rauw
moet je wel houden: afgebladderde

muren, pikdonkere, leegstaande
kamers, wasbakken volgepropt met
zand en sigarettenpeuken, galmen-
de voetstappen in het schemerige
trappenhuis.
Achter een paar groezelige witte

lappen is provisorisch een douche-
ruimte gecreëerd. Na zonsonder-
gang heeft het gebouw iets spook-
achtigs. “In het begin schrok ik wel.
Alles is in de oude staat achtergela-
ten. Ikhebniet zo veel aanmijnhuis
gedaan, omdat iknietweet hoe lang
ik kan blijven. Ik heb wel zelf keu-
kenkastjes ingebouwd, van afval-
hout,” vertelt Vegter.
Die eigen keuken vond hij belang-

rijk. “In de gemeenschappelijke
keuken hangt geen goede sfeer. Ik
vind het daar niet prettig.”

Vegter bewoont het pand met vijf
anderen. Ze delen douche en wc en
hebben zichzelf elk nog een ruimte
toegeëigend in het pand. Vegter ge-
bruikt die als magazijn voor zijn
webshop Thisissoul, een speciaal-
zaak in inlineskates.
“Er is ook nog een zolder met een
creepy sfeertje. Het is er heel donker
en rommelig. Meisjes durven er bij-
na niet te komen. Ik heb er expres
een engmasker neergezet. Als je dat
ziet, schrik je je kapot.”
Dat het gebouw eerst een religieu-

ze bestemming had, merkt hij nau-
welijks. Af en toe krijgt hij een Turk-
seman aan de deurmet de vraag: Is
moskee? “Ik zie op straat wel eens
Turkse mensen passeren en kijken
met een blik van: dat was ons ge-
bouw.”
Sommige teksten herinneren nog

aan een islamitisch verleden. ‘Met
sokken aub’ staat op de deur van de
voormalige gebedsruimte. Tiental-
lenmannenprobeerdenernader tot
Allah te komen, Vegter doet er nu
skatetrucjes met vrienden. “We
kondenhier dehelewinter oefenen.
Heel fijn. Paar biertjes erbij en daar-
na nog een skatefilmpje kijken.”
Stuntskaten in een moskee op I

would die for you van Prince: menig
imam zou er hartkloppingen van
krijgen. Maar als Ivo Vegter het ver-
telt,met de zelfbewuste, onderkoel-
de toon waarop skaters het patent
lijken te hebben, klinkt dat hele-
maal niet zo raar.

www.reliplan.nl

I
nNew Jersey,Montpellier of
gewoon in Buitenveldert:me-
galomane projecten vind je
overal. Een select clubje archi-

tectenbureaus faciliteert de ambi-
tie en bouwt gestaag verder aan
een kaartenhuis dat door de crisis
weliswaar nietmeteen is inge-
stort,maar toch vervaarlijk aan
hetwankelen is gebracht.
Met een hoofdkantoor inNew

Haven, een saaie provinciestad in
deAmerikaanse staat Connecti-
cut, enmet grote filialen onder
andere in China enDubai, is het
bureau van de van oorsprongAr-
gentijnse grootheid Cesare Pelli
één van deze spelers. Pelli, in-
middels bijna negentig jaar oud,
was ooit projectleider bij de van
oorsprong Finse architect Saar-
inen toen deze in de jaren zestig
demisschienwelmooiste lucht-
haventerminal uit de geschiede-
nis realiseerde: het TWA-gebouw
op John F. KennedyAirport, de
grote luchthaven vanNewYork.
Toen Pelli hierna zijn eigen bu-

reau begon, sleepte hij op basis
van dat arbeidsverleden de ene
reuzenorder na de andere bin-
nen,met als voorlopig hoogte-
punt de realisatie van de Petronas
Towers, demet een luchtbrugge-
tjemet elkaar verbonden twee-
lingtorens in deMaleisische
hoofdstad Kuala Lumpur, die aan
het eind van de twintigste eeuw
eventjes de hoogste gebouwen
vandewereldwaren. De creatie-
ve lenigheid vanhet bureau toon-
de zich inNederland in het op-
zichtig postmoderne ontwerp van
de Zurichtoren inDenHaag.
Op een enkele naoorlogse opris-

ping nawasMilaan tot nu toe ver-
stoken gebleven vanhoogbouw.
Onder de rook van deDuomo
staat de Torre Velasco, een eenza-
me betonnen bruut en nabij het
Centraal Station ontwierp de le-
gendarischeGio Ponti in de jaren
zestig het slanke Pirellihoofd-
kwartier, eenmoderne klassieker.
Op PortaNuova,net buiten het

historische centrumvande stad
nabij stationGaribaldi – een ge-
bied dat tot voor een paar jaar ge-
leden voornamelijk bekend stond

als het unheimischewerkgebied
voor prostitueesmet een schoen-
maat groter dan 46 –werd door
bureau Pelli, Clarke en Pelli een
stedenbouwkundig plan ontwik-
keld dat voorzag in luxueuze,
maar duurzame appartementen,
een ambitieus voorzieningenni-
veau en enkele topzware voor ad-
vocaten, accountants en bankiers
bedoelde kantoorprojecten, dit
alles gesitueerd in een autovrij
parkachtig landschap.
Het ontwerp vanhet nieuwe

hoofdkwartier van een Italiaanse
bankgigant namPelli zelf voor
zijn rekening.Met zijn 35 etages
niet bepaald een reusmaar door

de als een opgestokenmiddelvin-
ger geplaatste gsm-mast noch-
tans zeer herkenbaar en tegelij-
kertijdmeteen de hoogste gratta-
cielo van Italië.
Het verleidelijk bedoelde con-

ceptwas een opgerolde en vervol-
gens uitgetrokken rol papier,
zoiets alswaar kinderen een fak-
kel van draaien. Ondanks alle
elegante curves en het oneindige
spiegelend glas en dewagonla-
dingennatuursteen heeft alle in-
spanning een clichématig ge-
bouwopgeleverd dat even goed,
ofmisschienwel beter, inDallas,
Shenzen of aan deArabischeGolf
had kunnen staan.
In de toekomst zal dit gebied de

überhippe Corso Como verbinden
met Isola, een opkomendewijk
met veel creatieve inwoners.
Vooralsnog vertraagt de crisis het
bouwproces aanzienlijk, waar-
door het toekomstige park er bij-
ligt als eenwasteland vanweg-
omleggingen, een racecircuit
voor hybride taxi’s.
Vooralsnogwandelt er dus nog

geenhond, laat staan een omge-
bouwde tippelaar op naaldhak-
ken.

RONALDHOOFT
r.hooft@parool.nl
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W=weergaloos,wereldklasse
G = gewoon goed
T = tegenvaller, kan zoveel beter
N = niet best, omrijden
Z = zand erover en aanstampen!N
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Sonja de Leeuw in de gemeenschappelijke ruimte van het Rosaklooster.

in Amsterdam-Noord.

ofmoskee

‘Dit ontwerphadnet
zogoed inShenzen
kunnenstaan’


