Is er sociaal leven in een
Nobel streven in Jakarta: de social mall
MONIQUE KREMER EN JAN LEPELTAK
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De beroemde Indonesische architect
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appartementen. Op dit moment is de

Indonesische heer. ‘Maar natuurlijk ga
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sociale functies van alle groepen in

school en spa.

een teken van de culturele armoede

de samenleving integreren, zodat er
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worden. Maar het is niet de taak van
de mall om publieke ruimte te creëren.
Dat is een taak van de staat. En we
moeten ervoor zorgen dat de regering
deze taak vervult.’

Talloze malls zijn
spookhuizen geworden waar
klanten wegblijven

zijn geraakt. Die mall mati kunnen

Nu durven veel van de laagste-inkomensgroepen, laat staan de armen,
niet eens binnen te stappen in een
shopping mall: ze voelen zich er niet

goed veranderen in gebouwen met

op hun gemak; ze zijn bang om te

vele functies, denkt Andramatin. ‘We

veel te kopen. Maar ze worden er ook

willen de functie van deze lege malls

überhaupt niet toegelaten. Shopping

optimaliseren.’ Het idee is dat in de

malls zijn het ‘publieke domein’ van op

shopping malls allerlei publieke func-
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ties komen, zoals een bibliotheek, een
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maar om in de parkeergarage eten

malls hebben een fitness en laatst is

waar het verborgen airconditio-
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er een kantoor van de elektriciteits-

ningsysteem voor verkoeling zorgt.

gegoede middenklasse houdt nog

voorziening geopend in een mall’,

Architectenbureau Andramatin

steeds van de saté en gefrituurde

vertelt een jongere medewerker

wil dat er meer verband ontstaat

tempeh die op straat wordt verkocht.

van Andramatin. Wel heeft iedere

tussen de mall en de omliggende

De malls proberen echt een ‘gemeen-

mall een gebedsruimte en sommige

omgeving. ‘De verhouding tussen

schap’ te vormen en hun klanten aan

hebben zelfs een hele moskee –

de mall en de lokale gemeenschap

zich te binden. Blok M Plaza richt zich

want consumptie en religie kunnen

die eromheen woont, ontbreekt. Dit

nu specifiek op young executives, en

heus goed samengaan. Tijdens het

moet verbeteren. Ze hebben nu geen

minder op tieners. ‘Niet alleen kun je

winkelen, wandelen en werken moet je

wederzijds voordeel van elkaar en dat

lid worden met heuse membership-

wel gewoon kunnen bidden.

is verkeerd’, aldus Yogi Ferdinand,

cards en twitterservice en dergelijke,

De nieuwe ideeën van Andramatin

een van de jonge architecten in het

ook willen we een community vormen

komen als geroepen. De afgelopen

dynamische architectenbureau. Hij

voor jazzconcerten op een vaste tijd’,

jaren zijn de shopping malls verwik-

wil dat de malls hun deuren openen

vertelt Stefanis Ridwan, directeur van

keld in een keiharde marketingoorlog.

voor de lokale bevolking. Want die

de Pakuwon Group, en tevens voor-

De concurrentie is moordend. Daarom

moeten de ruimte kunnen gebruiken

zitter van de vereniging voor Indo-

richten de malls zich nu exclusief op

voor hun inspraakbijeenkomsten, voor

nesische shopping malls. ‘Als onze

een bepaalde groep in de samenle-

onderwijs en buurtvergaderingen. Dat

bezoekers jazz spelen, dan kunnen ze

ving. ‘Elke mall heeft een duidelijke
target. De mall FX is voor tieners, Plaza

lijkt een nobel streven. De beroemde

dat ook op een plek in de mall doen.

Indonesische schrijfster Ayu Utami is

In de Gandaria Mall, ook eigendom

Indonesia is voor de topinkomens, en

echter niet erg optimistisch over deze

van de Pakuwon Group, organiseerde

Pondok Indah Mall is voor de bredere

ontwikkeling. Ze verwacht dat social

men “jak-jazz”, met veertig bands.

middenklasse,’ vertelt onderzoekster

malls niet veel zullen veranderen in

Toen kwamen er ongelooflijk veel

Sandra Sunanto.

Jakarta. Utami: ‘We hopen dat de

mensen opdagen.’ Ook heeft Blok M

social malls redelijk gebruikt zullen

Plaza sindskort een fietscommunity.
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De afgelopen jaren
zijn de shopping malls
verwikkeld in een keiharde
marketingoorlog

Wordt de shopping mall in Jakarta
dan toch eindelijk een social mall?
Misschien wel, maar dan niet – zoals
Andramatin hoopt – voor heel Jakarta,
maar toch gewoon voor de eigen
gemeenschap.
Monique Kremer is staflid bij de WRR en
is op onderzoeksverlof in Jakarta,
Jan Lepeltak is freelance journalist
(o.a. voor Elsevier) en is woonachtig in
Jakarta.
Noot

* Deze cijfers zijn afkomstig van de
tentoonstelling die het Erasmus Huis
te Jakarta in augustus 2010 organiseerde.
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