
Halverwege dit jaar telde Am-
, sterdam 45.24Lwerklozen, tegen

49.795 een jaar eerder. Gerekend
over een jaar daalde vooral de
{zeer) langdurige werkloosheid.
Het aantal mensen dat langer
dan eenjaar op zoek is naar een
baan, nam af met achttien pro
cent, het aantal rnensen dat al
langer dan drie jaar zoekt, met
bijna negentien procent.

Ook onderjongeren was de af'
name van de werkloosheid hoger
dan gemiddeld: negen procent
voorde groep tot 26jaar. De hetft
van de werklozen in Amsterdam
is op dit moment veertig jaar of
ouder.

cent, onder Surinamers met bij-
na ,zestien procent. Qnder Tur-
ken is de daling iets ohoger dan
gemiddeld, acht procent. De Ma-
rokkanen blijven ver achter: on-
der hen daalde de werkloosheid
met slechts twee procent. Het
aandeel van de etnische minder-
heden in het totale bestand is
ruim veertig procent.

De groei van de Amsterdamse
economie houdt gelijke tred met
de landelijke cijfers, blijkt verder
luit de Werlcmonitor. Volgens de
Amsterdamse Economische Ver-
kenningen van dit voorjaar zal
die voor dit jaar ongeveer 1,5
procent zijn.

beidsplaatsen dan toen het ge-
bied nog haven wap. De in de
woongebieden gevestigde onder-
nemers zljn zeet teweden ovet
het gebied. Dat blijkt uit een on-
derzoek van het bureau OTB van
de Technische Universiteit Delft,
dat is verricht in opdrachtvan de
stadsdelen Zeeburg en Centnrm,
het projectbureau [burg en de
proj ectgroep Zuidelijke IJoever.

De ondernemers die zich heb'
ben gevestigd op IOISM-eiland,
Java-eiland, Sporenburg, Borneo
en de Rietlanden, hebben eigen-
lijk maar 66n ernstige klacht: het
gebrek aan parkeerplaatsen.
Daarnaast hadden winkeliers en
horeca-ondernemers problemen
door strikte beperkingen voor
deze categoriedn die de gemeen-
te van begin af aan heeft gehan-
teerd.

Toch zijn uiteindelijk het aan-
tal kleine ondernemingen 6n het
aantal arbeidsplaatsen veel ho-
ger geworden dan bij de progno-
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darf toen Fet dog echt hqv
het gebied hebben zich m
ondernemers gevestigd, d
werknemers plaats bieder

:
parkeerplaatsen' laat er te

BERT STEINMETZ

se in 1987 was geraamd. Aanvan-
kelijk werd verwacht dat er niet
meer dan achthonderd mensen
zouden komen te werken.

Het gaat bij de bedrijven voor-
namelijk om kantoortjes die zich
bezighouden met communicatie-
technologie, media, advies en
ontwerp. Drielavart van de be-
drijven is zo klein, dat ze zijn
gevestigd in een woning. Deze
bedrijven hebben gemiddeld 31
vierkante meter van de woning
als werkruimte in gebruik. Meer

Stand-up comedian Greg
Shapiro (Bsom Chicago),
ziin vrouw lnez de Goede en
dochter l la ziin naar
Amerika vertrokken om
samen met hun familie de
aanslagen van 11 september
te herdenken. Vandaag
deel 1 van hun dagboek.

Bang om te vliegen
Zatetdag 7 september
Morgen vliegen we naar Chica-
go. Ik ben bang. Bang om te
vliegen. Bang om dood te gaan.
De krant van vandaag durfik
niet open te slaan. Alles herin-
nert aan wat bijna een jaar ge-
leden gebeurde. Ik probeer me-
zelfervan te overtuigen dat die
ene keer dat ik mijn vliegangst
overwin, het vliegluig heus niet
zal neerstorten. Bovendien, we
worden verwacht. En ik kan
Gregs familie niet weer teleur-
stellen.

Ik neem nog een slok Rescue
Remedy en zeg alvast gedag. Ik
ga. En mocht ik als een hoopje
as eindigen in Sears Towers of
een andere wolkenkrabber. dan
doe ik dat tenminste samen
met mijn allerliefsten: mijn
man en mijn kind.

Zondag I september
Nog steeds bang, maar ook
vastberaden. Opstaan, aankle-
den, huis afsluiten, taxi naar
Schiphol - jee, wat is dat duur -
en inchecken. Bagage wordt
steekproefgewij s door j onge,
wolijke mensen met rubber
handschoenen gecheckt. Wij
worden overgeslagen. Omdat
we zo'n schattige dreumes bij
ons hebben. Wat als een zelf-
moordenaar ook zijn spmit
heeft meegenomen als aflei-
dingsmechanisme, schiet door
mijn hoofd. Ik kijk naar de

mensen om me heen. Bijna al-
lemaal wiL Ik verfoei mezelf
om deze geruststellende ge-
dachte.

Lopende banden brengen ons
langs een chaos van shoppende
mensen naar de gate. Ik con-
centreer me op het lobbyen
voor een extra stoel en vermijd
de beelden van crashende vlieg-
tuigen op de verschillende
schermen in de wachtruimte.
Tijdens de vluchqspeel ik met
Ila's klei en kleur ik plaatjes in
haar boeken.

Samen wandelen we langs de
smalle gangpaden. De meeste
mensen hangen slaperig in hun
stoel. Wat zou ik doen als ie-
mand nu wild opstaat en ons
bedreigt? Hem bij zijn strot
Crijpen en met zijn kop tegen
de muur slaan. Zijn ogen uitste-
ken met mijn scherpe nagels
en net zolang tegen zijn hoofd
schoppen tot hij slap op de
grond blijft liggen. Natuurlijk.
Ila ligt wedig op mijn schoot te
slapen.

Een aantal uur later, na een
zachte landing op O'Hare Air-
port, krijgt Ila van Grandpa een
ballon met de Amerikaanse
vlag en eten we een Big Mac.
Onderweg naar de stad zien we
dat bijna elke auto en elk huis
getooid is met sterren en stre-
pen. Welkom inAmerika!

INEZ DE GOEDE

MadeinHolland: \
in zoveel mogelijk
SASKIA TORNOVIST

AMSTERDAM - "Jongens, ik
weet het, jullie willen natuur'
lijk gaan lundren, maar dit
nuillmer doen we eerst nog
€€n keerl" Leoni Jansen
schudt haar blonde manen,
loopt heupwiegend tussen
bandleden en zangenessen en
telt af: "E€n, twee, drie, vierl"

Voor de zoveelste keer zet de
band in. "I wwtna be free!" zingt
Trijntje Oosterhuis extatisch.
Drie wouwen van de Moluccan
Moods Voices vallen haar bij. De
jonge zangeres Sarina, een wulP-
se verschijning met kurkentrek-
kerkrulletjes, wiegt haar prachti-
ge achte$te op het pulserende
spel vdn drums en bas. Met een
feilloos gospelgevoel stort ze
zich in het geweld. "kee kkB o
nver!" brult zij in haar micro-
foon.

Drummer Lucas van Merwijk
kijkt grijnzend toe hoe de wou-
wen elkaar overtroeven met de-
cibels, hoge noten en exclama-
ties. De Senegalees Aly N'DiaYa
Rose staart vanachter zijn Afri-
kaanse trommelcollectie stoi-
cijns in de verte. Hij verroert
geen vin. Ondertussen geeftJan-
sen swrngend aanwlzrngen en
levert zij haar eigen bijdrage.

Hoe lekker alles ook klinkt, de
wouwen lopen steeds in de val
van wijblijvende improvisaties.
Het lukt ze niet een eind aan het
nummer te breien. Jansen heeft
een idee: "Wat denken jullie er-
van als Trijntje aan het slot in
haar eentje zing!: I wannabe... En

dat jullie haar dan bijvallen met:
Free! Die roep om wijheid, d6t is
de clou, ddir gaat het om!"

Onder het keurmerk Made in
Holland 11.09 is van 11 tot en met
15 september in Carr€ een con-
certvoorsteiling waaraan zo'n
vijftig muzikanten deelnemen.
Ze komen overal en nergens van-
daan, spelen pop, klassiek en
cross-overs, maar ddn ding heb-
ben ze gemeen: ze wonen alle-
maal in Nederland.

In studio Focus wordt onder
hoge druk geoefend. Artistiek
leidster Leoni Jansen neemt haar
repetitieschema nog eens door:
"Vandaag werken we aan het
nummerFree van Stevie Wonder,
straks komt zangeres Yesim met
eenTurks nummer en later komt
die groep boventoonzangers, die
jullie vast wel kennen van onder
het Rijksmuseum. Ja, ze hebben
gelukkig een tolk bij zich."

Jansen is gepokt en gemazeld
in het organiseret van multicul-
turele muziekprojecten, zoals Fe-
male Factory en Wereldwijven.
Sinds ruim tien jaar werkt zij
samen met Egbert Fransen van
productiebureau Culruurfabriek.
Met hem bedacht zij de formule
voor dit programma.

De vlammende foldertekst
maakt melding van vijf 'wereld-
concerten' in Carr6 en van 'we-
reldgesprekken' die op 11 seP
tember in diverse zalen van Felix
Meritis zullen worden gevoerd.
Onderwerp: de culturele diversi-
teit in verschillende thema's, zo
als kunst, bedrijfsleven, sport, de
straat, onderwijs, zorg, justitie
en overheid.


