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Sedari’s in Amsterdam

! Bazar Andalus
Slotermeerlaan 115
www.bazarandalus.nl
! ArtizaraBazaar
De Clercqstraat 111
www.artizara.nl
! Arieka
Postjesweg 46
www.arieka.com
! Asala Interieur
JohanHuizingalaan 177c
www.asalainterieur.nl
!MelianiMeubelmix
Bankastraat 35
www.melianimeubelmix.nl
! Istikbal
Klimopweg 27
www.istikbal.com
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ik dan? En als er bezoek komt? Vaak
worden er stoelen bij geschoven.
Rommelig enonpraktischvind ikdat.
Een sedari is ideaal voor gezinnen.
Hij staat voor familie, samen zijn en
eten.”
De traditionele sedari bestaat uit

houten onderstellen met dikke ma-
trassenen losse, stevige kussens voor
de rug. Meliani maakt een sedari met
een brede, hoge zitting die helemaal
gestoffeerd is. Hij oogt als een bank-
stel en bestaat uit losse elementen.
“Zo kun je hem aanpassen aan aller-
lei situaties. Als je alleen woont,
neem je maar één zitelement, ga je
trouwen, dan koop je er nog een deel
bij, en krijg je kinderen, dan breid je

hemnog verder uit.”
In haar winkel Meliani Meubelmix

in de Bankastraat staat een showmo-
del. Zewil ernogveelmeermaken.De
bedoeling is dat de sedari binnenkort
de Nederlandse woonkamers ver-
overt.
Hoewel geen enkel interieur inwis-

selbaar is en smaken verschillen,
blijkt er behalve de sedari nog een
aantal duidelijke kenmerken vanMa-
rokkaanse en Turkse interieurs te be-
staan. Universeel is bijvoorbeeld de

voorliefde voor hoogglans, voluptu-
euze bankstellen, vitrinekasten,
spiegeldressoirs, gewelfde gordij-
nen,kroonluchters, zijde,messingen
marmer. Die voorliefde verwijst niet
zozeer naar het land van herkomst,
maar meer naar welstand, mode en
status.
Umit Topal (20) herkent dat: “Mijn

ouders houden van hoogglans en
glitter. Omhetmooi te houden ismijn
moeder de hele dag aan het poetsen.
Alsmijn neefjes op bezoek zijn, zit al-
les meteen onder de vingerafdruk-
ken.”
Hij snapt wel dat zijn ouders het

mooi vinden, maar hij zou zijn huis
zelf nooit zo inrichten. “Het ziet er
wel chic uit, maar het meeste komt
gewoonvanLeenBakker,weet je.Het
is vette kitsch. Als ik opmezelf gawo-
nen, wil ik het modern hebben, met
een goede tv en eenmooie hifi-instal-
latie en wat Turkse souvenirs waar-
aan ik gehecht ben. Maar niet met zo
veel glans,want ik benniet zo’npoet-
ser. Ik zal dus eerder naar de Ikea
gaan dannaar Istikbal.”
Istikbal is de ‘Turkse Ikea’, zelfs de

geel-blauwe kleuren in het logo ko-
menovereenmet de Zweedse concur-
rent. De woongigant heeft in Turkije
meerdan tweeduizend filialen. InNe-
derland zijn het er vier, waaronder de
winkel aan de Klimopweg in Amster-
dam-Noord, die –misschien niet toe-
vallig – grenst aan een filiaal van
Leen Bakker. Binnen voeren hoog-
glans,messing en skai de boventoon.
EenTurks echtpaar staat bij eenmet

paars satijn overtrokken tweeper-
soonsbed. De wulpse plooien in de
stofwordenbijeengehoudenmet dia-
mantachtige knopjes. De vrouw gaat
op het verende bed zitten en staart
voor zich uit. Haar beige regenjas
steekt flets af bij het uitbundige
paars.

E
en verkoper sluipt voorbij en
knikt vriendelijk. Haar man be-
gint in een mix van geagiteerd

Turks en Nederlands op de verkoper
in te praten. Hij gebaart naar het bed
alsof het de verroeste carrosserie van
een Mercedes is: “Is niet goed. Is niet
goed. Moet grijs.” Dit bed is ook met
een glimmend grijs overtrek voorra-
dig, verzekert de verkoper hem.
Istikbal oefent niet alleen aantrek-

kingskracht uit op Turkse en Marok-
kaanse Nederlanders. Ook Nel Kwak-
man (63) uit Kadoelen komt er graag.
Haar blonde haar wordt bijeen ge-
houden in eenassertievekuif. Inhaar
oren blinken glinsterende bolletjes
van goud.
“Ik ben dol op deze stijl. Thuis heb

ik veel hoogglans, messing en mar-
mer. Je blijft boenen,maar dan heb je
ook wat. In Nederlandse meubelza-
ken vind je weinig hoogglans, terwijl
ik denk dat veel meer mensen hier-
van houden. Ik heb niet het idee dat
het typisch Turks of Marokkaans is,
hoor.”
Van een sedari heeft Nel Kwakman

dan ook nog niet eerder gehoord. Ze
vraagt: “Is dat niet zo’n Japans
zwaard?”

H
et gerucht gaat dat
groepjes gemaskerde
bouwvakkers in enkele
bovenwoningen ophet

Rokinmet de handschaaf een paar
deuren hebben afgekort. Diverse
omwonendenhebben op een zon-
dagavond–na elven –melding ge-
maakt van ‘ verdachte schaafgelui-
den’. Ook circuleren op Twitter al-
lerlei berichten overmannen in on-
gemerkte kledij, gesignaleerd op
vreemde tijdstippen in en rond de
FerdinandBolstraat, gewapend
met tubesAlabastine en plamuur-
messen.
Hoewel dit nergens is bevestigd

– en van de kant van de gemeente
zelfs expliciet wordt ontkend– gaat
het hier vermoedelijk omdoor de
overheid ingehuurde partijen, die
in het geniep de desastreuze gevol-
gen vanhet boren van deNoord-
Zuidlijntunnel hebbenwillen ver-
doezelen.
Dat er uiteindelijk geen kloof van

GrandCanyonachtige proporties
van het Centraal Station naar de
Munt loopt,maakt kennelijk niets
uit voor alle ostentatieve onheils-
profeten. Ook bij de twee politici
die alleen op basis van hun in het
zand geplaatste hakkenwerden ge-
kozen in de gemeenteraad, en die
vier jaar lang salaris hebben getou-
cheerd door slechts voortdurend,
maarwel heel luidruchtig ‘nee!’ te
roeptoeteren, komt zelfs geen ge-
stameld excuus uit de voorheen
toch zo eloquente strotten.
Met dezelfde negatieve houding

wordt in dit soort kringen gerea-
geerd op elke poging tot hoogbouw
inAmsterdam.Uiteraardwil je
geenwolkenkrabber op deNieuw-
markt.Maar dat er langs het IJ niet
gekozen is voor een beetjemeer de
lucht in, is een onherstelbaar ge-
miste kans.
Hogere en dusminder dichte be-

bouwing, had overigens ookmeer
zicht op hetwater betekend. In ste-
denbouwkundig opzicht straalt de
Piet Heinkademeelijwekkendwei-
nig ambitie uit, zeker als je het ver-
gelijktmet bijvoorbeeld de Kop van
Zuid in Rotterdam.
Vanaf het ensembleMuziekge-

bouw/Mövenpick hotel/Cruise-

terminal staat in oostelijke richting
een aantal logge blokken. Onlangs
werd één van de laatst overgeble-
ven gaten gevuldmet een fors ap-
partementencomplex van de hand
vande Franse architectMarc Breit-
man in samenwerkingmet de
Luxemburger RobKrier. Zij waren
samen eerder verantwoordelijk
voor het ontwerp vannieuwbouw-
projecten op de Baarsjesweg en in
de Staatsliedenbuurt herkenbaar
aan de –hoe zeg je dat netjes? –
nostalgische vormgeving.
Wat in de context van diewoon-

wijken nogal tuttig uitpakt, ziet er
tussen al die vrij eenvormige blok-
ken tussen spoor enwater in eerste
instantiewel aardig uit. Kijk door je
oogharen enhet heeft welwatweg
van de LondenseDocklands, de

waterkant in Brooklyn ofHafencity
Hamburg. Forse fin-de-siècle-
achtige bogen, classicistische hek-
werken enuitkragende stalen er-
kers geven het geheel de uitstraling
van avontuurlijk verbouwde indu-
striëlemonumenten.
Bij nader inzien is het robuuste

karakter bedrieglijk. De ogen-
schijnlijkmassieve betonnen gevel-
lijsten blijken bij kloppenhol en
van kunststof te zijn en de van sta-
len slotbouten en smeedijzeren ro-
zetten voorziene lateien verhullen
de prefab gegoten liggertjes die het
echte constructievewerk doen. De
cannelures op de pilasters en de
bossingdelen opde uitkragende er-
kers zijn van flinterdun gepoeder-
coat aluminiumenniet het gesug-
gereerde zandsteen en gietijzer.
Zelfs hetmetselwerk in de façades
ismachinaal geprefabriceerd, het-
geen te zien is aan het groote aantal
dilataties in de gevelvlakken.
Daar kun je heelwat Alabastine in

kwijt, al dan niet in het geniep.

RONALDHOOFT
r.hooft@parool.nl

Argentinië

De Piet Heinkade
straaltmeelijwekkend
weinig ambitie uit

Argentinië, Oostelijke Handelskade nabij Piet Heinkade. FOTO FLORIS LOK

W=weergaloos,wereldklasse
G = gewoon goed
T = tegenvaller, kan zoveel beter
N = niet best, omrijden
Z = zand erover en aanstampen!N

De belangstelling neemt nooit af.’

sedari

‘Je blijft boenen,
maar dan heb
je ookwat’
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