‘WIE GAAT ER NOU IN ALMERE WONEN ALS JE UIT AMSTERDAM KOMT?!’

Fajah Lourens

Al meer dan een jaar is ze de resident dj bij Club NYX en deze
zomer zie je haar ook in actie bij onder meer House of Bad
Habits. We mixen er even wat getallen en percentages doorheen
met dj en producer Fajah Lourens (32).
Interview Martijn van Stuyvenberg Foto’s Sacha van Manen
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Het percentage van geboren
Amsterdammers dat hier
nog steeds woont
‘Dat vind ik eigenlijk niet
eens zoveel. Op dit moment
woon ik in een kindvriendelijke buurt in Amstelveen,
maar dat is tijdelijk. Het
liefst kom ik zo snel mogelijk
weer terug, maar dat zit er
voorlopig even niet in. Na
heel wat verhuizingen wil
ik nu eerst mijn kinderen
de ruimte geven om een
vaste vriendengroep op te
bouwen. Pas als de jongste
naar de middelbare school
gaat, wil ik weer terug naar
Amsterdam.’

Het aantal zwakke opleidingen op middelbare scholen in
Amsterdam
‘Pfff, dat is minder. Ik heb
op de montessorischool
in Watergraafsmeer op de
basisschool gezeten en de
middelbare school op het
IJdoorn College. Ik bewaar niet
zulke goede herinneringen
aan school, maar dat komt
ook omdat ik dyslectisch ben.
In mijn tijd werd je dan als
dom afgeschilderd en op een
heel laag niveau tussen vaak
vervelende medeleerlingen
geplaatst. Daardoor kijk ik niet
terug op een leuke of positieve
schooltijd. Op mijn zestiende

kreeg ik vrijstelling
van een leerplichtambtenaar zodat ik kon
werken.’

46 %
Het percentage werkende
vrouwen tussen de 15 en
64 jaar in Amsterdam dat
economisch zelfstandig is
‘Daar behoor ik ook toe.
Het gaat steeds beter met
mijn dj-carrière. Ik focus me
op het draaien en produceren en ook uit het buitenland
is er steeds meer belangstelling. Daarnaast heb ik
FL Agency opgericht, een
boekingskantoor waar jonge
dj-talenten en producers →
MokumMagazine
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‘IK HAD TORENHOGE VERWACHTINGEN VAN MILAAN, MAAR VOND ER DUIZEND KEER NIKS AAN!’
terecht kunnen. Ook organiseren we evenementen, zoals
bijvoorbeeld The Rich Kids in
Panama.’
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De populairste babynamen
in Amsterdam zijn Adam en
Anna
‘Wat een saaie namen! Al
moet ik erbij zeggen dat
ik Hanna en Nicole, mijn
tweede en derde naam, ook
best saai vind. Fajah betekent
vuur en dat komt helemaal
overeen met mijn karakter.
Mijn dochter en zoon hebben
ook geen standaardnamen.

FAJAH OVER AMSTERDAM
‘Amsterdam leeft en bruist
en er is altijd wat te beleven.
Ik ben al op heel veel plekken in de wereld geweest,
maar kom er steeds weer
achter dat Amsterdam de
mooiste stad ter wereld is.
Ik had laatst bijvoorbeeld
torenhoge verwachtingen
van Milaan, maar vond er
duizend keer niks aan! En
ook New York kan niet aan
Mokum tippen!’
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Ze heten Irem en Shai. Irem
is een Turkse naam en is
bedacht door mijn ex. Het
betekent hemelse bloem.
De betekenis van Shai is
geschenk. Die naam hoorde ik
voor het eerst in Israël en dat
heb ik altijd onthouden.’
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Het aantal grote discotheken
in 020
‘Helaas vind ik er niet één
leuk, maar dat komt misschien ook omdat de echte
Amsterdammer wat het uitgaansaanbod betreft erg verwend is. Vroeger ging ik bijna
elke donderdag naar de R&B
feesten in Sinners en daarnaast vond ik De Club in Marcanti heel leuk. Verder ben ik
nooit een Jimmy Woo-ganger
geweest en houd ik ook niet
zo van die grand-café-achtige
tenten als Bubbels. Uitgaan is
er niet meer zoveel bij, ik draai
tegenwoordig liever zelf in een
club als Escape.’

130.000
Zoveel inwoners telt Stadsdeel
West op een oppervlakte van
slechts 10 km2
‘Ik heb in bijna alle stads
delen gewoond. In West is
mijn eerste kind geboren en
daar heb ik het altijd erg naar
mijn zin gehad. Maar als ik
terugkeer naar Amsterdam,
zou ik het liefst wat centraler
willen wonen. In de buurt van
de Utrechtsestraat lijkt me wel

wat, of ergens op de grachten
of dichtbij het Vondelpark.’
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Locaties in de dancesector
hebben een zogeheten 24uurs vergunning
‘Van mij mogen ze zo’n
vergunning ook aan restaurants geven. Waar kun je in
Amsterdam nou laat op de
avond nog eten? Op de tijden
dat de keukens sluiten, gaan
ze in het buitenland pas
open. En wat een belachelijke
maatregel dat shoarmatenten
moeten sluiten voordat de
clubs dichtgaan! Regeltjes, regeltjes en nog meer stomme
regeltjes!’
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Met dit aantal festivals per
jaar is Amsterdam een echte
festivalstad
‘Dat vind ik op zich wel een
gunstige ontwikkeling, maar
het gevaar is dat de clubs
hierdoor minder goed lopen
in de zomermaanden. Veel
mensen sparen om naar een
festival te kunnen, want dat is
ook niet bepaald goedkoop.’
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Populaire plaatsen waar
Mokummers naartoe
verhuizen: Almere, Zaandam
en Purmerend
‘Sorry, maar dat snap ik
echt niet. Wie gaat er nou
in Almere wonen als je uit
Amsterdam komt?!’
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