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Rectificatie

Beste Elisa DÕOnofrio,
Wij van Stichting SIA, inloophuis Makom 
waren erg blij met het goede artikel dat je 
geschreven hebt in het septembernummer!

Jammer is wel dat er 2 kleine onjuistheden 
in geslopen zijn 
1) T.a.v. de subsidie: Wij krijgen ALLEEN  
 subsidie van het stadsdeel voor onze  
 veegploeg. Wij krijgen geen subsidie  
 van Oud-West,zoals je wel vermelde  
 in het artikel. Als SIA worden wij alge 
 meen gesubsidieerd vanuit DMO. 

2) T.a.v.de vermelde openingstijden:
 Wij zijn vaker open dan vermeld ...  
 Openingstijden zijn: ma, wo en vrij  
 10.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur. 
 Op zat 10.00-12.00 uur. 
 Op zon 13.30-16.00 uur.

En, mogen wij dan daarbij ook een 
(nood)oproep doen voor vrijwilligers? Op 
dit moment hebben wij mensen nodig om 
de inloop draaiende te laten houden. Als je 
vragen hebt, je kunt me altijd bellen 
op 66 44 005 (=Makom).

Groetjes,
Teresa Pinto

 We proberen de verkeerssituatie in de 
wijk te verbeteren, waarbij de belangen van 
voetgangers en fietsers voorop staan. 
 We houden het stedelijk beleid goed in 
de gaten, signaleren knelpunten en komen 
met concrete voorstellen tot verbetering. 
 Hiervoor overleggen we natuurlijk met 
bewoners, maar ook met de buurtregis-
seurs, wijkbeheerder en wijkcošrdinator, 
het Stadsdeel Oud Zuid, politieke partijen, 
individuele raadsleden, politie, Dienst 
Infrastructuur en Vervoer, GVB, etc.

Projecten
 Bijwonen van alle buurtschouwen, ook 
door minder validen. We gaan na of be-
loften van wijkcošrdinator, wijkbeheerder 
en wethouder daadwerkelijk worden nage-
komen. Zo niet, dan ondernemen we actie.
 We organiseren bijeenkomsten voor 
buurtbewoners, onder meer over gevaar-
lijke verkeerssituaties in De Pijp. 
 Samen met buurtbewoners kijken we 
naar de indeling van de straten in De Pijp. 
Zo hebben we een enquête gehouden in 
de Frans Halsbuurt, om te komen tot een 
eerlijke verdeling van de openbare ruimte 
tussen de buurtbewoners en bedrijven. 

Geïnteresseerd?
De vergaderingen van de Werkgroep 
Verkeer zijn doorgaans op maandagavond 
om 20.00 uur in het Wijkcentrum Ceintuur. 
Om kennis te maken kunt u een vergade-
ring bijwonen. Laat het ons tijdig weten 
dan sturen wij u de agenda toe. Wilt u lid 
worden van de Werkgroep, of wat meer in-
formatie ontvangen over onze activiteiten, 
neemt dan contact op via onderstaand 
adres.

Werkgroep Verkeer De Pijp / Wijkcentrum 
Ceintuur
Gerard Doustraat 133
1073 VT Amsterdam
Telefoon: 020 40 04 503
E-mail: werkgroep.verkeer@wijkcentrum.nl  

Welkom bij de 
Werkgroep Verkeer de Pijp!
Een werkgroep van buurtbewoners, 
ondersteund door het Natuur- en Milieuteam De Pijp van Wijkcentrum Ceintuur.

Anderhalve week werden op het Gerard Douplein de kaarsen brandend 
gehouden ter nagedachtenis aan de zinloze dood van Anja Joos. 

Foto voorpagina: 
Een monument tegen geweld op de avond van de stille tocht. 

De redactie zoekt… jou!

Heb je altijd al een krant willen maken?
Meld je dan nu bij de Pijpkrant! 
De redactie is op zoek naar enthousiaste redacteuren die het leuk vinden om over onze 
buurt te schrijven. 
Ook mensen met gevoel voor taal zijn van harte welkom voor de eindredactie.
Wil je je aanmelden of heb je nog vragen: 
mail naar pijpkrant@wijkcentrum.nl
of bel Lilian Voshaar, tel. 020 67 64 800.
 Wie weet zien we je al bij de eerstvolgende vergadering.

De redactie zoekt… jou!

Wijkcentrum Ceintuur:
volgend jaar al 35 jaar

Op 6 oktober 2004 bestaat het Wijkcentrum 
Ceintuur 35 jaar! Een goede gelegenheid voor de 
redactie om eens terug te kijken. Hoe kan dat 
beter gebeuren dan middels de Pijpkrant zelf, die 
dan 34 jaar bestaat. De 3.500 paginaÕs die sinds 
de oprichting ervan volgeschreven zijn moeten wel 
bij uitstek de geschiedenis van de jubilaris Ð het 
wijkcentrum dus  Ð weerspiegelen. Alleen É dan 
moeten die kranten wel voor handen zijn en dat is 
helaas niet het geval. Daarom: Wie is in het bezit 
van oude jaargangen van de Pijpkrant? 

Of weet waar die zich zouden kunnen bevinden? 
De redactie is op zoek naar u! Bel, schrijf, mail 
of kom even langs. Vraag naar Gert Meijerink of 
Lilian Voshaar.

Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 131, 
1073 VT Amsterdam, tel: 676 48 00, email: 
pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

De speel-o-theek is op zoek naar vrijwilligers voor minimaal 
1 dagdeel per week. Het gaat om het uitlenen van speelgoed 
voor kinderen van 0 t/m 6 jaar. Je komt in een enthousiast 
team van medewerkers te werken. Kinderen geen bezwaar. 

Buurthuis Quellijn, Quellijnstraat 62-66
Tel.: 66 20 667 vragen naar Len Koomen of 
mail: bc.quellijn@combiwel.nl

 speel-o-theek

Onze doelen:

FOTO: GERT MEIJERINK

FOTO: GERT MEIJERINK
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Vertraging en problemen

ÒOp 6 mei zou begonnen worden met de aanleg en inderdaad, 
dat leek te gaan gebeuren, want de weg werd opengebroken 
en er werden overal hekken geplaatst. Maar tot onze stomme 
verbazing bleef het daar bij en moet het echte werk nog steeds 
gaan beginnen. Er is nog niets gebeurd. terwijl we door alle 
toestanden wel onbereikbaar zijn geworden. Ronduit belache-
lijk, wel eerst de boel afbreken om vervolgens tot de conclusie 
te komen dat je je zaken niet voor elkaar hebt en niet van start 
kan gaan.Ó Aldus een boze Leen Brink, voorzitter van de onder-
nemersvereniging.
De problemen zijn te wijten aan het vernietigen van de mi-
lieuvergunning voor het werkplatform in de Singelgracht. De 
installatie daar is nodig om de diepwanden voor de stations 
Vijzelgracht en Ferdinand Bol te kunnen maken en om de 
enorme hoeveelheid grond van de bouwputten af te voeren. De 
gemeente wil deze grond nu per vrachtwagen afvoeren. Een 
onuitvoerbaar plan vanwege de te verwachten verkeersopstop-
pingen, zo lieten medewerkers van het Projectbureau in het 
verleden weten. Het is dan ook faliekant in strijd met beloftes 
van het gemeentebestuur om de overlast zoveel mogelijk te 
beperken. 

Passeren in de Govert Flinck
Ook bewoners van omliggende straten maken zich boos. 
Tijdens een informatieavond op 23 september kregen ze 
te horen dat het werk in de Bol anders zal gaan dan eerst 
gepland. Er gaat eenzijdig een streep door jaren overleg in de 
Begeleidingscommissie Voorbereiding Uitvoering. Tijdens de 
bouw kunnen de zijstraten niet open blijven, maar worden in 
totaal vier maanden afgesloten. In die tijd moeten de Govert 
Flinck, de Eerste Jan Steen en de Eerste Jan van der Heijden 
twee-richtingsverkeer worden, met uitwijkplaatsen zodat 
twee vrachtwagens elkaar kunnen passeren. ÒMen wil dan aan 
beide kanten van het speelplein aan de Hercules Seghersplein 
de ruimte naast het plein en de stoep aan de bewonerskant 

aanzienlijk versmallen zodat uitgerekend op deze plek vracht-
autoÕs elkaar kunnen passerenÓ, laat buurtbewoner Claudia 
Leenhoven weten. ÒLieve mensen, dit speelplein wordt door 
iedereen van de buurt intensief gebruikt, door bewoners en de 
kinderen, kinderen en begeleiders van de Joriskring (opvang 
voor geestelijk en gehandicapte kinderen), ouderen die even 
willen zitten noem maar op. Kinderen op fietsjes die het speel-
plein in en uit sjezen, achter een bal aan hollen in het vuur 
van hun spel. Dit plan zal dan ook als het uitgevoerd zou gaan 
worden een hoog gehalte aan ongelukken kennen. Daarnaast 
zal de versmalling van de stoep grote overlast opleveren voor 
de bewoners en veel uitlaatgassen in huis omdat de vrachtwa-
gens op nog geen anderhalve meter met ronkende motor staan 
te ÔpasserenÕ.Ó 

Mensen en panden in gevaar
De informatie-avond op 23 september bracht nog meer 
boeiend nieuws. ÒWe beginnen met het aanleggen van 
diepwanden eerst op het Rokin, ver van de huizen. Dit om 
ervaringen op te doenÕ, zo liet contractmanager Salet van het 
Adviesbureau Noord-Zuidlijn weten. ÒMaar het was toch een 
beproefde techniek?Ó vroeg iemand in de zaal. ÒJa, maar zo 
dicht bij bebouwing hebben we nog geen ervaring.Ó Toch wil 
de gemeente nog altijd mensen gewoon vlak langs de enorme 
installaties laten lopen die de 50 meter diepe putten voor de 
diepwanden graven. De bewoners kunnen gewoon blijven 
zitten en de winkels blijven open terwijl op drie meter afstand 
gewerkt wordt. ÒOnverantwoord en onvoorstelbaarÓ, volgens 
De Bovengrondse, de vereniging waarin de tegenstanders van 
de Noord-Zuidlijn zijn verenigd. Zij zijn er van overtuigd dat 
de gemeente heel goed weet dat ze straks winkels tijdelijk 
moet sluiten en bewoners moet uitplaatsen, maar dit nog niet 
bekend wil maken om de pijn te spreiden.
Een recent ongeluk bij het Centraal Station lijkt de vereniging 
gelijk te geven. Daar werd een vrouw die naast het hek liep be-

dolven onder bouwmateriaal toen een kraan tegen een stapel 
staalplaten aan stootte. De vrouw is met zware verwondingen 
opgenomen in het ziekenhuis. Het is dan ook nauwelijks voor 
te stellen dat de arbeidsinspectie akkoord gaat met de werk-
zaamheden in de Ferdinand Bol zoals ze nu gepland zijn.
Overigens liet de heer Salet ook weten dat niet op de hoek met 
de Albert Cuyp begonnen kan worden zoals gepland. De hoek-
panden daar zouden te onstabiel geworden zijn door verster-
king van de fundering van het pand ernaast.

Onveilige stations
Een zware tegenslag voor de gemeente vormde de uitspraak 
van de rechtbank over Station Rokin. De bouwvergunning 
sneuvelde, onder andere vanwege een gebrekkige veiligheids-
toetsing. De Bovengrondse heeft steeds aangevoerd dat het ont-
werp onveilig is omdat er te weinig vluchtwegen zijn. De diepe 
stations kunnen alleen met een beperkt aantal roltrappen en 
twee liften bereikt worden, volstrekt onvoldoende bij brand. 
Zeker omdat de filosofie is dat een brandende metro nooit mag 
stil komen te staan in de tunnel (dan valt er een groot aantal 
slachtoffers) maar door moet rijden naar het volgende station. 
De ontwerpen voor de stations zijn echter in strijd met de 
wetgeving.
De uitspraak geldt voor station Rokin, maar heeft evengoed 
betrekking op Vijzelgracht en Ceintuurbaan. Die bezwaarpro-
cedures lopen nog. Omdat de gemeente de vergunning voor 
de stations in twee stukken heeft geknipt, een casco en de 
inrichting, is de bouw nog niet geblokkeerd. Wel lijkt het ab-
surd om met de bouw van de stations te beginnen zolang niet 
aangetoond is dat het ontwerp veilig is. Als later blijkt dat het 
ontwerp aangepast moet worden is sterk de vraag of dat nog 
kan. De kosten lopen dan torenhoog op.

TJERK DALHUISEN

Actuele informatie vindt u steeds op www.bovengrondse.nl onder 
Ôlaatste nieuwsÕ.

Het gaat niet goed met de Noord-Zuidlijn. De ene tegenslag volgt na de andere, 
het gemeentebestuur kijkt als verlamd toe. Het project loopt minstens een half jaar 
verdere vertraging op omdat verschillende vergunningen zijn gesneuveld bij de rechter. 
Hoeveel dit de gemeente kost is nog geheim. Om toch te kunnen beginnen worden nu 
beloftes aan de bewoners van tafel geveegd. Zo moet straks alle grond met vrachtwagens 
worden afgevoerd. Verkeersopstoppingen, veel overlast en levensgevaarlijke situaties zijn 
het gevolg. Ondertussen ligt de Ferdinand Bol sinds mei volkomen zinloos open, en dat 
kan zeker nog tot februari voortduren. Ondernemersvereniging de Pijp heeft het gemeen-
tebestuur in een brandbrief verzocht tot die tijd de straat weer dicht te maken.

Noord-Zuidlijn:

FOTO: GERT MEIJERINK

FOTO: GERT MEIJERINK
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Al ruim 20 jaar zetelt het Algemeen Maatschappelijk Werk 
in een oud winkelpand in de Van Ostadestraat, tegenover 
het Ostade Theater. Degenen die niet van ons bestaan op 
de hoogte zijn, lopen gemakkelijk aan onze ramen voorbij 
zonder ook maar een idee te hebben van wat zich in die 
voormalige kapperszaak afspeelt. Wanneer iemand door 
de luxaflex naar binnen kijkt, ziet hij mogelijk iemand van 
ons achter de computer of aan de telefoon zitten. Onze 
spreekkamers, die ook aan de straat liggen, hebben wij 
ter bescherming van de privacy van onze cliënten meestal 
geblindeerd.

Wat is maatschappelijk werk?
Het beroep maatschappelijk werker is al meer dan 100 jaar 
oud. Van betuttelende dames uit de betere kringen die arme 
gezinnen vertelden hoe ze hun huishouding moesten voeren 
en hun kinderen moesten opvoeden is de beroepsgroep uitge-

groeid tot een divers 
gezelschap profes-
sionals. Er is specifiek 
maatschappelijk werk 
binnen grotere zorg- 
en dienstverlenende 
instellingen zoals zie-
kenhuizen, scholen, 

bureauÕs voor Jeugdzorg, instellingen voor gehandicapten, 
verpleeghuizen etc. en er is Algemeen Maatschappelijk Werk 
zoals op onze locatie in de Van Ostadestraat. 
Het Algemeen Maatschappelijk Werk is een laagdrempelige 
voorziening voor iedereen en wordt gefinancierd door het 
Stadsdeel. Wij bieden hulp zowel bij praktische vragen als bij 
psychische en sociale problemen. Onze hulp is gratis.
Algemeen maatschappelijk werkers hebben brede, algemene 
kennis op velerlei terreinen: sociale voorzieningen, sociale 
wet- en regelgeving, communicatie, psychologie, psychiatrie, 
verslaving en nog veel meer.

Een dag Algemeen Maatschappelijk Werk in de Pijp
Om een betere indruk te krijgen van wat ons werk nu inhoudt, 
nodigen we u uit een dagje met ons mee te kijken:
Maandagochtend, het is spreekuur. Bij aankomst om 9.00 uur 
staat al een groepje mensen buiten te wachten, meestal is het 
druk. De meeste mensen hebben papieren bij zich en willen 
praktische hulp.

Een willekeurige greep uit de vragen die tijdens zo'n spreekuur 
op ons af komen:
 Hulp bij het invullen van een kwijtscheldingsaanvraag 
voor de Gemeentebelastingen. Dat kan meestal niet in een 
keer, omdat daarvoor  gegevens nodig zijn zoals hoogte van 
huur, huursubsidie en inkomen. Niet iedereen heeft die de 
eerste keer al bij zich.
 Hulp bij het lezen van brieven van instanties. Die brieven 
zijn vaak in formele taal gesteld en moeilijk te begrijpen. Wij 

lezen de brieven, vertellen in 
eenvoudige taal wat de inhoud 
is en wat mensen eventueel 
moeten doen. 
 Hulp bij het in-
vullen van een aanvraag 
Tegemoetkoming 
Studiekosten voor ouders met 
kinderen op de middelbare 
school. Helaas komt het voor 

dat mensen niet weten dat ze er recht op hebben. Zonde, want 
het wordt niet met terugwerkende kracht betaald.
 Een toenemend aantal mensen op ons spreekuur zit zonder 
inkomen. Het aanvragen van een uitkering levert soms erg 
veel problemen op. Wanneer niet helemaal duidelijk is of 
iemand recht heeft op WW, kan de beslissing daarover lang 
op zich laten wachten. Blijkt iemand uiteindelijk geen recht 
op WW te hebben, dan moet alsnog een bijstandsuitkering 
worden aangevraagd. Dat kan ook weer weken duren voordat 
daarover een beslissing is genomen. Intussen lopen de beta-
lingsachterstanden snel op, met de nodige spanning die dat 
oplevert. Wat wij kunnen doen in een dergelijk geval is op zijn 
minst proberen het proces van besluitvorming te bespoedigen 
en, indien mogelijk, te zorgen dat iemand een voorschot krijgt 
om de eerste levensbehoeften te kunnen betalen. Dat kan al-
leen wanneer iemand echt 'broodnood' heeft en dat ook met 
bankafschriften kan aantonen.
 Mensen met schulden verwijzen wij door naar onze col-
lega’s van het Schuldhulpbureau. Wel bekijken we of er eerst 
inkomen geregeld moet worden en of voorliggende voorzie-
ningen zoals huursubsidie en kwijtschelding zijn aangevraagd. 
 Elk spreekuur krijgen wij wel vragen over huisvesting. 
Het wordt steeds moeilijker om in de sociale sector een huis 
te krijgen. Helaas kunnen wij mensen niet anders helpen dan 
zoveel mogelijk informatie te verstrekken en te onderzoeken 
of ze alles hebben gedaan wat ze zelf kunnen doen om aan een 
huis te komen.
 Regelmatig zien wij op het spreekuur vrouwen die worden 
mishandeld door hun man. Huiselijk geweld blijft lang 
binnenskamers, vrouwen hopen tegen beter weten in dat 
hun man wel zal veranderen, dat het na die laatste keer zal 
ophouden. Helaas houdt het pas op wanneer vrouwen zelf 
stappen ondernemen om bijvoorbeeld te vluchten, om de 
politie in te schakelen en andere hulp te zoeken. Zij zullen zelf 
door hun maatregelen heel duidelijk moeten maken dat ze het 
niet langer tolereren. 
Wij zien soms bijzonder schrijnende gevallen. Vooral al-
lochtone vrouwen kunnen helemaal alleen komen te staan, 
doordat zij bij hun familie (als zij die al hebben) of hun schoon-
familie geen steun krijgen. Ze worden soms zelfs verstoten, 
omdat het hun wordt aangerekend. Op die manier worden zij 
dubbel slachtoffer.
 Daarnaast krijgen wij de meest uiteenlopende vragen op 
wat we noemen 'psychosociaal' gebied. Dat varieert van bu-

renoverlast, relatieproblemen, verwerken van het verlies van 
een dierbare tot het vinden van een daginvulling voor mensen 
die niet (meer) kunnen werken.

Hieruit blijkt wel dat u bij het Algemeen Maatschappelijk 
Werk voor alle mogelijke problemen terecht kunt. Schroom 
dus niet met uw brieven naar ons spreekuur te komen, het 
kan u veel ellende besparen. Wanneer u nalaat te doen wat 
de Sociale Dienst, GAK of Cadans u vraagt, kan uw inkomen 
stopgezet worden! Dat maken we maar al te vaak mee. Het is 
veel meer werk om een uitkering weer op gang te krijgen, dan 
op tijd een briefje te laten lezen op het spreekuur.

Telefonisch spreekuur en gesprekken op afspraak
Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 12.00 tot 13.00 
uur. Ook dan krijgen wij uiteenlopende vragen. Andere instan-
ties bellen om informatie of overleg. Cli‘nten bellen om zich 
aan te melden voor begeleiding. Korte vragen beantwoorden 
we zoveel mogelijk direct. Wie niet bij ons op het goede adres 
is, verwijzen wij naar de juiste instantie. 
De middag hebben wij gereserveerd voor gesprekken op 

afspraak. Dan 
gaat het om 
problemen 
die meer 
tijd vragen. 
Tijdens het in-
loopspreekuur 
of het telefoni-
sche spreekuur 

kunnen mensen zich voor een langer contact aanmelden. Zij 
krijgen dan eerst een afspraak voor een intakegesprek, waarin 
onderzocht wordt wat iemand wil, of iemand daarvoor bij ons 
op het juiste adres is en wat wij daarin kunnen bieden. Na 
overleg met de collegaÕs krijgt iemand een aanbod voor een 
aantal gesprekken, gericht op een doel dat samen met de cli‘nt 
wordt vastgesteld.

Een probleem dat wij regelmatig in allerlei variaties voorge-
legd krijgen, is een conflict met een familielid of partner. Een 
ouder die heel graag weer contact wil met een kind, een vader 
die zijn kinderen niet mag zien van zijn ex-vrouw, een vrouw 
die niet weet of ze moet scheiden van haar man die vreemd-
gaat. Als deskundige, onafhankelijke derden kunnen wij 
cli‘nten dan helpen de oorzaak van de problemen te achter-
halen en te onderzoeken wat ze zelf kunnen doen om hun situ-
atie te veranderen. Indien mogelijk en gewenst betrekken wij 
de betreffende familieleden of partners bij de hulpverlening.

NORA GOUD

HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 
VAN STICHTING ZUID 

Heeft u zich  wel eens afgevraagd wat maatschappelijk 

werkers eigenlijk doen? 

Wilt u weten of het Algemeen Maatschappelijk Werk u 

iets te bieden heeft? 

Algemeen Maatschappelijk Werk 
Van Ostadestraat 274, tel. 020 67 39 994

Inloopspreekuur: (wel aanbellen)

 maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur

Telefonisch spreekuur
 dagelijks tussen 12.00 en 13.00 uur, tel. 020 67 39 994.

Verder biedt Stichting Zuid, voor mensen uit heel Zuid trainingen zoals een assertiviteits-
training voor vrouwen en een cursus budgetteren. Wie meer informatie wil, kan contact 
opnemen met ons Centraal Bureau, tel. 020 67 30 753.

In samenwerking met advocaten verzorgt Stichting Zuid het Echtscheidingsspreekuur
elke donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur op het Van Tuyll van Serooskerkenplein 1.

zonder inkomen?

schulden?

huiselijk geweld? 
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Voor welke procedure er ook wordt gekozen: 
een schriftelijke klachtenmelding is essen-
tieel, hoewel de verhuurder natuurlijk ook 
is gehouden op een telefonische melding te 
reageren. De schriftelijke klachtenmelding 
vormt de inleiding van de procedure en is 
daarom het belangrijkste stuk. Vermeld in 
de brief alle gebreken aan de woonruimte en 
geef daarbij aan welke hinder ervan wordt 
ondervonden. Specificeer de gebreken zoveel 
mogelijk en zet erbij op welke plaats in de 
woning het gebrek zich voordoet.

Huurcommissie en kantonrechter
Als de verhuurder de klachten niet binnen 
zes weken verhelpt, heeft u de mogelijkheid 
de zaak voor te leggen aan de huurcom-
missie. De huurcommissie kan dan - afhan-
kelijk van de ernst van de gebreken - de 
huurprijs van uw woning tijdelijk verlagen 
totdat de verhuurder de klachten verhelpt. 
Informeer over deze procedure bij het 
Huurteam (zie voor de bereikbaarheid elders 
in deze Pijpkrant). 

U heeft ook de mogelijkheid om onderhouds-
werkzaamheden af te dwingen bij de kanton-
rechter. Deze kan op uw verzoek bepalen dat 
de verhuurder moet opknappen, op straffe 
van een dwangsom. Ook kan de kanton-

rechter besluiten de huurovereenkomst 
(deels) te ontbinden: de verhuurder komt im-
mers zijn verplichtingen niet na (uitvoeren 
onderhoud), zodat ook u de verplichtingen 
(betalen huur) niet hoeft na te komen. U mag 
dan natuurlijk gewoon de woning blijven 
huren, maar hoeft de volledige huur niet 
meer te betalen. Deze laatste mogelijkheid 
lijkt erg op de procedure bij de huurcomissie.
Het is raadzaam voor deze procedures 
rechtshulp te zoeken. Ook dat kan via het 
Huurteam: het team werkt samen met in 
huurzaken gespecialiseerde advocatenkan-
toren en beschikt bovendien over een juri-
disch fonds, waar in veel gevallen een beroep 
op kan worden gedaan. 

Bouw- en Woningtoezicht
Ook de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
van het stadsdeel kan de verhuurder onder 
druk zetten iets aan de klachten te doen. 
De dienst kan een zgn. ÔaanschrijvingÕ doen 
op het pand, waarin de eigenaar wordt 
gedwongen bouwtechnische gebreken op te 
lossen. Als de verhuurder dat weigert, heeft 
de gemeente de mogelijkheid het zelf te doen 
(Ôvan gemeentewegeÕ) waarna de eigenaar de 
rekening krijgt toegestuurd. Een dergelijke 
aanschrijving is ook handig wanneer de pro-
cedure bij de huurcommissie of de 

kantonrechter wordt gevoerd. Het is immers 
een bewijsstuk, waaruit blijkt dat de woning-
klachten inderdaad ernstig zijn.

De aanschrijvings-procedure vindt echter 
alleen plaats als de klachten urgent en 
ernstig zijn. Wanneer sprake is van Ôgevaar 
en ernstige hinderÕ heeft het stadsdeel een 
wettelijke plicht om op te treden. In alle an-plicht om op te treden. In alle an-plicht
dere gevallen (bij ÔgewoneÕ woningklachten) 
zal het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid uw 
klacht verwijzen naar het Huurteam, die de 
procedure bij de huurcommissie in gang zet.

Zelf opknappen
Misschien heeft u er iets over gelezen: met 
ingang van 1 augustus 2003 is het huur-
recht uitgebreid met een nieuw artikel. De 
nieuwe wet geeft de huurder de mogelijk-
heid zlf onderhoudsgebreken op te heffen, 
en de kosten daarvan te verrekenen met de 
lopende huurbetalingen. Vroeger kon dit al-
leen als de kantonrechter hier toestemming 
voor gaf, maar de wetgever heeft nu dus 
bepaald dat u dat recht zondermeer heeft.

U zult er echter wel voor moeten zorgen dat 
achteraf is aan te tonen dat de verhuurder in 
verzuim is geweest en hij ondanks herhaal-
delijk aandringen niet in actie is gekomen. 
Daarnaast moet u achteraf kunnen aantonen 
dat het gebrek u daadwerkelijk in het woon-
genot heeft geschaad (bijvoorbeeld door fo-
toÕs) en dat de verhuurder verantwoordelijk 
was voor het opheffen daarvan (bijvoorbeeld 
door een technisch rapport). Ook moet u erop 
letten dat de kosten die u maakt ook echt 
noodzakelijk waren. Kortom, er zitten haken 
en ogen aan deze procedure, omdat de kans 
bestaat dat de verhuurder achteraf moeilijk 
gaat doen en u aanmaant wegens huurach-
terstand omdat u een gedeelte van de huur 
niet hebt betaald. Het is belangrijk dat u dan 
over een goed dossier beschikt. Als u twijfelt 
is het raadzaam eerst contact te zoeken met 
het Huurteam of met een advocaat. 

GUIDO ZIJLSTRA

AANPAK 
ACHTERSTALLIG 
ONDERHOUD
Wie het achterstallig onderhoud aan de woning zat is had altijd al wat mogelijkheden hier 
iets aan te doen. Vaak is een lange adem vereist, maar resultaat is vaak wel te behalen. 
Zolang het maar duidelijk is dat het woongenot geschaad is en de verhuurder weigert 
hier iets aan te doen. Het nieuwe huurrecht, dat sinds 1 augustus 2003 van kracht is, biedt 
de huurder een nieuw wapen in de strijd tegen achterstallig onderhoud: zelf de klachten 
verhelpen en de kosten daarvan verrekenen met de huur.

Nieuw huurrecht verstevigt de positie van de huurder Achterstallig onderhoud leidt tot verkrotting en sloop. 
De enige monumenten van de Kuipersstraat, 
de dijkhuisjes, vielen in 1994 onder de slopershamer.
Zie ook het artikel Quartier Latin in de Kuiperstraat?
op pagina 11.

ONGEWENST VERHUURGEDRAG ZWAAR BESTRAFT
Gerechtshof: 18 maanden celstraf voor Amsterdamse huisjesmelker

FOTO: BRAM DE HOLLANDER

De directeur van De Zilveren Stroom BV 
zal zich achter de oren hebben gekrabd 
na het lezen van het arrest van het Hof. 
Deze vernietigde onlangs het vonnis van 
de Rechtbank, waarin Van M. werd ver-
oordeeld tot 6 maanden voorwaardelijke 
celstraf. Op het door hemzelf ingestelde 
beroep wordt nu geoordeeld dat een straf 
van 18 maanden onvoorwaardelijke celstraf 
gepaster is voor het stelen van post van 
huurders en het overleggen van valse fac-
turen aan de huurcommissie. Het Hof heft in 
haar arrest de waarschuwende vinger naar 
andere particuliere verhuurders: ongewenst 
verhuurgedrag kan je duur komen te staan!

De Zilveren Stroom BV, een van de grotere 
particuliere verhuurders in Amsterdam, heeft 
al langer een bedenkelijke reputatie onder de 
Huurteams. De teams begeleiden huurders bij 
de gang naar de huurcommissie. Veel huur-
ders zijn het niet eens met de servicekosten 
die het bedrijf de huurders in rekening brengt. 
Zo worden kosten in rekening gebracht voor 

het schoonmaken van de trap terwijl nog 
nooit een schoonmaker is langs geweest, 
wordt betaald voor een serviceabonnement 
voor de CV-installatie terwijl geen service 
wordt verleend en moeten huurders schilder-
kosten betalen, terwijl hiertoe nooit opdracht 
werd gegeven.

Toen een aantal huurders zich tot de huur-
commissie wendden met het verzoek om de 
kosten op redelijkheid te beoordelen, over-
legde de verhuurder facturen van schoon-
maak- en onderhoudswerkzaamheden. Met 
deze facturen bleek geknoeid: data en de 
adressen waar de facturen betrekking op 
hadden waren vervalst. De huurcommissie 
deed hiervan aangifte bij de recherchedienst 
van het Ministerie van VROM. 
Intussen werden poststukken van de 
Huurdersvereniging Amsterdam, die huurders 
opriep om zich te verenigen om collectieve 
civiele procedures tegen de verhuurder te 
starten, in opdracht van de verhuurder 
ontvreemdt uit de trappenhuizen.

De Rechtbank achtte dit gedrag zeer laakbaar 
en veroordeelde de verhuurder tot een voor-
waardelijke gevangenisstraf van zes maanden, 
een taakstraf van 40 uur en Fl. 250.000,- boete. 
De verhuurder kwam hiertegen in beroep 
maar het Hof is onverbiddelijk: uit het arrest 
blijkt dat ongewenst verhuurdergedrag niet 
getolereerd en als ernstig strafbaar wordt 
gekwalificeerd. ÒVerdachte bekommerde zich 
blijkbaar uitsluitend om het vullen van zijn 
eigen zak. (É) Verdachte moet boeten, maar 
het is ook van belang dat anderen door deze 
strafoplegging wordt duidelijk gemaakt dat 
dergelijk gedrag niet door de beugel kanÓ, 
alsdus het Hof, die de verhuurder nu veroor-
deelt tot een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf van 18 maanden.

Het Hof wijst in zijn arrest op de bijzondere 
verantwoordelijkheid die het verhuren van 
woonruimte op de schaarse Amsterdamse 
markt met zich meebrengt. ÒDe handelswijze 
was niet alleen oneerlijk en (mogelijk) nadelig 
voor de desbetreffende huurders, zij gaf ook 

blijk van weinig respect voor de huurcom-
missie zelf en voor de taken waarmee dit 
overheidsorgaan belast is. (É) Verdachte heeft 
zich niets gelegen laten liggen aan de maat-
schappelijke verantwoordelijkheid die het 
exploiteren van woningen die onder toezicht 
van de gemeente en huurcommissie met zich 
meebrengt.Ó

Ook moet de verhuurder de 
Huurdersvereniging Amsterdam een schade-
vergoeding van 900 euro betalen. Poststukken 
van de vereniging bereikten de huurders niet, 
omdat Van M. ze uit de trappenhuizen weg 
liet halen.

GUIDO ZIJLSTRA

Ook last van ongewenst verhuurgedrag? 
Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag
NZ Voorburgwal 32, 1012 RZ Amsterdam
Tel.: 020 52 30 199, meldpunt@huurteams.nl
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De moskee is het afgelopen jaar in de 
media in opspraak geweest: de imam 
zou opruiende preken houden, er waren 
geruchten over het ronselen van jongeren 
voor terroristische activiteiten en er is een 
machtsstrijd gaande tussen het bestuur, 
aanhangers van de orthodoxe Tabligh-be-
weging, en een groep ‘gematigder’ moslims 
die de Tabligh uit ‘hun‘ moskee wil hebben. 
De bewuste imam is inmiddels ontslagen. 
De Tabligh is een moslim-organisatie die zijn 
oorsprong vindt in voormalig Brits-Indië. 
Ze proberen op straat en in gevangenissen 
verloren schapen weer op het rechte pad te 
krijgen. De open dag is georganiseerd door 
het Tabligh-bestuur dat op deze wijze wil 
tonen dat ze vredelievende mensen zijn die 
niets te verbergen hebben.

Bij binnenkomst wordt ons vriendelijk 
verzocht onze schoenen uit te doen. Onze 
gastheren zijn vrijwel allen bebaarde mannen 
in lange gewaden en hebben een rustige en 
vriendelijke uitstraling. We worden naar de 
grote gebedszaal op de eerste etage geleid. Aan 
n kant van de overigens vrijwel lege ruimte 
staan tafels met schalen vol dadels, noten en 
hapjes. Helaas hebben slechts een beperkt 
aantal buurtbewoners, waarvan bijna de helft 
ook nog uit deelraad-politci bestaat, deze och-
tend hun weg naar de moskee gevonden. De 

uitgestalde lekkernijen zijn op heel wat meer 
bezoekers berekend. De gastheren weten raad: 
ze bellen bij een aantal  buren aan, die de kans 
de moskee eens van binnen te bezichtigen 
niet aan zich voorbij laten gaan. Met de media 
hebben ze niet zulke goede ervaringen: in 
eerste instantie mogen we geen fotoÕs maken 
en menigeen wil niet met zijn naam in de 
krant, bang dat zijn woorden Òweer verkeerd 
worden weergegevenÓ.

In een kort welkomstwoord vertelt woord-
voerder Abdeljalil Sayfaoui uit Utrecht ons 
hoe belangrijk het is om, als we samen 
leven, elkaar ook werkelijk te ontmoeten. 
Hij citeert Mohammed, die zegt dat Allah 

mannen, vrouwen en vol-
keren geschapen heeft, opdat 
wij elkaar leren kennen. 
Vervolgens mogen we de rest 
van de moskee zien. Of het 
nu om een vergaderzaal of 
een gastenverblijf gaat: alle 
ruimtes zijn naar westerse 
maatstaven opvallend leeg. We 
komen door een ruimte waar 
een groepje mannen in een 
hoekje op de vloer zit. Een van 
hen reciteert uit de Koran, de 
rest luistert aandachtig. Onze 
aanwezigheid lijkt totaal aan 
hun voorbij te gaan. Met hun 

baarden, gewaden en petjes doet het denken 
aan een bijbels tafereeltje uit lang vervlogen 
tijden. Helemaal beneden is de wasruimte. 
Abdeljalil doet voor hoe een rituele wassing 
van handen, gezicht en voeten eruitziet. 
Er is een speelruimte voor kinderen en een 
klaslokaaltje waar kinderen in het weekend 
les in Arabisch en korankennis krijgen. Voor 
vrouwen is er een aparte gebedsruimte.

We zijn weer terug in de grote gebedsruimte. 
Het is tijd voor meer eten en drinken. Met 
de spreekwoordelijke Arabische gastvrijheid 
worden we overladen met broodjes shoarma 
en andere verwennerijen. Sa•d uit Roosendaal 
vertelt me wat het geloof met hem doet: ÒIk 

was vroeger niet zo positief over Nederlanders 
en blanke mensen in het algemeen. Als je naar 
de wereldgeschiedenis kijkt hebben ze veel 
ellende op hun geweten. Ze hebben de halve 
wereld gekolonialiseerd en  volkeren uitge-
moord. Juist door mijn geloof heb ik geleerd 
van hen te houden.Ó Een andere moslim 
meent: ÒEr wordt gezegd dat een veroordeelde 
terrorist in onze moskee geweest is, maar wat 
zegt dat over ons? Een moskee is een openbare 
ruimte, net als het Centraal Station, iedereen 
kan hier binnenwandelen.Ó Patricia Wunnink 
woont met haar moeder naast de moskee: ÒIk 
vind het heel goed dat ze dit doen. Wij hebben 
altijd goede ervaringen met de moslims 
gehad, soms komen ze zelfs een pan met eten 
brengen. Op vrijdag (de wekelijkse feestdag 
van moslims, red.) is het heel druk hier. Als ze 
uit de moskee komen, gaan ze vaak nog op het 
bankje voor ons huis zitten om hun veters vast 
te maken. De media scheren vaak alles over 
een kam, maar het merendeel heeft toch het 
goede voor. Ik bekijk een mens liever afzon-
derlijk dan dat ik een hele cultuur beoordeel. 
Natuurlijk, je weet het nooit zeker, maar als 
je de vriendelijkheid ziet waarmee we hier 
ontvangen worden, terwijl ze in werkelijkheid 
iets slechts in hun schild zouden voeren, dan 
kunnen ze net zo goed naar Hollywood gaan.Ó 

Er stromen nu steeds meer mannen binnen. 
Moslims bidden vijf maal per dag, het is tijd 

Ik ben te gast bij Pierre Valkering, die er met zijn don-
kere krullen opvallend jong uitziet voor zijn drieën-
veertig levensjaren. Sinds de zomer van 1994 is hij als 
pastor verbonden aan de katholieke Vredeskerk, aan de 
Pijnackerstraat. Het buurtje rond de Vredeskerk is in de 
twintiger jaren door katholieke woningbouwverenigingen 
gebouwd en wordt daarom ook wel ‘het Papendorp’ ge-
noemd. Vandaag de dag gaan niet alleen mensen uit De Pijp 
en Rivierenbuurt naar de Vredeskerk, maar ook uit de rest 
van Amsterdam en zelfs van buiten de stad.

Hoe komt een man die is opgegroeid in de tijd van de Beatles en de 
Rolling Stones ertoe om voor het priestervak te kiezen?
ÒDe wortels liggen in mijn kindertijd. Wij gingen vanuit 
Santpoort naar IJmuiden naar de kerk. Als kind ging ik met 
zekere tegenzin: het was zondag, je was lekker aan het spelen 
en dat werd dan onderbroken voor kerkbezoek. Mijn vroegste 

herinne-
ringen zijn 
de ruggen 
van donkere 
regenjassen 
waar je als 
kind te-
genaan zat 
te kijken, het 
rook niet zo 
lekker.
Later ver-
huisden wij 
naar een 
Apeldoornse 
nieuwbouw-
wijk. De kerk 

lag in het boerenland. Ik werd daar misdienaar. Dat je daar van 
die geheimzinnige verheven dingen ging doen die met God en 
de Heilige Geest te maken hadden, dat is bij mij wel binnenge-
komen. Het was een prettige plek, waar ik graag kwam. Toen 
ik naar de middelbare school ging zijn we naar Purmerend 
verhuisd. Ik ging naar een openbare middelbare school, waar 
ik niemand kende en  voelde  me daar best verloren. Het was 
volop jaren zeventig: de grote uittocht uit de kerk was gaande, 
ook het kerkbezoek van ons gezin werd duidelijk veel minder. 
Ik ben in ons gezin degene geweest die op een gegeven mo-
ment zelf de kerk weer op ging zoeken. Op zaterdagavond ging 
ik heel trouw in mijn eentje naar de avondmis in de kerk in de 
binnenstad van Purmerend. Het had ermee te maken dat ik me 

eenzaam voelde en met allerlei moeilijke dingen in het leven 
zat, die ik eigenlijk niet goed kon uiten en delen, behalve met 
Onze Lieve Heer. Ik heb me daarmee echt tot God gewend en 
dat was een positieve stimulerende kracht: ga je eigen leven 
leiden, doe het op je eigen manier. Toen ik ging studeren wist 
ik al: ik wil eigenlijk wel priester worden.Ó
 
Hoe vinden de bewoners van De Pijp hun weg naar de Vredeskerk? 
ÒWe hebben de dagelijkse kerkopenstelling. De beste dienst die 
de kerk aan de buurt kan bewijzen, is ze de gelegenheid geven 
om er binnen te wandelen. Voor wie een kaarsje wil branden, 
of als je met je ziel onder je arm loopt of  voor wie alleen maar 
het gebouw wil bekijken. Twee keer in de week heb ik een 
spreekuur. Het staat open voor iedereen. Regelmatig maak ik 
daar kennis met mij volstrekt vreemde mensen. 
Daarnaast is er de alpha-cursus, die wij nu voor de tweede keer 
organiseren. Hij is bedoeld voor mensen die over het christelijk 
geloof van toeten nog blazen weten. De cursus bestaat uit tien 
bijeenkomsten en een weekend op de hei. We beginnen met 
een gemeenschappelijke maaltijd, waar ruim dertig mensen 
mee-eten. Zelf kook ik ook een keer, ——k om parochianen te 
enthousiasmeren hetzelfde te doen. Daarna vertelt iemand 
iets over een bepaald thema bijvoorbeeld: wie is Jezus, wie is 
de Heilige Geest, waarom stierf Jezus aan het kruis. Vervolgens 
is er in werkgroepen een uitwisseling van gedachten. De hele 
cursus is een gemeenschapservaring, waar zoÕn twintig, vijfen-
twintig mensen per toerbeurt aan meewerken. We willen geen 
club zijn van navelstaarders, die alleen met zichzelf bezig zijn  
We zoeken bewust naar contacten buiten de kerk.Ó

Heb je contact met andere religies of wereldbeschouwingen?
 ÒVorig jaar hebben we de manifestatie ÔAmsterdam met hart 
en zielÕ gehad, een initiatief van mij, inmiddels gedragen 
door vele mensen. Het waren twee dagen waarop zo veel 
mogelijk kerken, tempels, moske‘n en synagogen hun deuren 
hebben geopend. In Amsterdam zijn, de New Age beweging 
meegerekend, vijfhonderd plekken waar iets godsdienstigs 
of levensbeschouwelijks gebeurt. Die hebben we allemaal 
aangeschreven. Uiteindelijk hebben honderdenveertig plekken 
er aan meegedaan. Volgend jaar gaan we dat, hopelijk met 
nog meer deelnemers, herhalen. Er wordt dan ook een boekje 
uitgegeven: ÔGeloven in je burenÕ. Dat gaat over hoe allerlei 
Amsterdammers hun geloof beleven en vorm geven aan hun 
geloof. Je hoeft niet perse het geloof van je buren te delen, 
maar je kunt wel geloven in de mensen die ze zijn. Op heel 
veel plekken op aarde kan geloof een groot probleem zijn. 
Tegenstellingen tussen mensen zijn vaak religieus ge•nspireerd 

of worden zo vertaald. Hier in Amsterdam valt dat gelukkig erg 
mee en dat geeft de mogelijkheid, maar ook de verantwoorde-
lijkheid om hier te experimenteren met andere vormen van 
met elkaar omgaan: kijken wat de overeenkomsten zijn, niet 
het accent leggen op de verschillen. De levensbeschouwelijke 
dimensies van de stad op een verbindende manier zichtbaar 
maken. Verschillende vormen van geloof kun je zien als een 
probleem. Ik zie dat liever als een rijkdom. Je kunt je door 
elkaar ook verrijkt voelen. Hier vlakbij zit een Hare Krishna 
tempel daar hebben we wel enig contact mee. We hebben 
die gemeenschap wel eens op een zondagmorgen ontvangen 
bij een 
Eucharistie 
viering. 
De zondag 
na 11 
september 
hebben we 
de viering 
in het teken 
gezet van 
die afschu-
welijke ge-
beurtenis. 
Een aantal 
moslims 
waar wij al 
wat contact 
mee hadden, zijn die dag uit eigener beweging naar ons toege-
komen. Ze hebben na de viering een verklaring voorgelezen, 
waarin ze onderstreepten dat wat daar in Amerika gebeurd was 
niets met hun geloof te maken heeft.Ó

Hoe sta je tegenover de traditionele opvattingen die de katholieke kerk 
heeft over kwesties als anticonceptie, abortus, homoseksualiteit en 
euthanasie?
ÒHet maakt me treurig voortdurend met deze ethische vragen 
geconfronteerd te worden. Het fungeert vaak als een liniaal 
waar je mee wordt opgemeten: ben je ok of niet. Ik ervaar dat 
als heel erg reducerend: de kerk is veel meer dan deze kwesties. 
Het zijn ook hele moeilijke vragen. Iedere tijd heeft ook zijn 
blinde vlekken. De kerk heeft heldere opvattingen. Dat heeft 
ook iets goeds, het behoedt je ervoor dat je met de waan van de 
dag meegaat. De opvattingen van het hele liberale Nederland 
van 2003 zijn niet zaligmakend, zijn niet het laatste woord. 
Van de kerk krijgen we van alles aangereikt. We luisteren naar 
de bijbel. We bidden. We hebben de paus en de biss choppen 

Pastor Pierre Valkering doet 

Arrahmane moskee toont vriendelijk gezicht op open dag.

Tempels, kerken en gebedshuizen

De Pijp herbergt vele religieuze en spirituele centra. 
Soms staat er een heuse kerk, maar menige tempel 
gaat schuil achter een anonieme gevel of winkelruit. 
Van buiten kun je slechts gissen wat er binnen ge-
beurt. Ik wil het fijne ervan weten en ga binnen bij…

Zaterdag 11 oktober hield de Arrahmane moskee in de Van Ostadestraat een open dag voor buurtbewoners. 

Foto: Peter Bosland

FOTO’S: WOLFRAM MEYER
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Afgelopen dierendag (4 oktober) stelde de Vredeskerk huis-
dieren in staat een dierenzegening te ontvangen. Dat het nog 
mooier kan bewees de begeleidende folder waarin het lam 
biddend werd opgevoerd in ÔGebed van het lamÕ: ÒGoede God, 
ik dank u dat ik zoveel genoemd word in uw heilige boek (É)Ó

voor het tweede gebed. Het motief van de vloer-
bedekking is, heel handig, zodanig schuin neer-
gelegd, dat zich heel gemakkelijk rijen vormen 
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goede doen. Daarmee is de eerste 
open dag ten einde. Het ligt in 
de bedoeling van de Arrahmane 
moskee regelmatig dit soort dagen 
te houden. 

HANS-WOLFRAM MEYER

naam Vredeskerk eer aan

die er gezag-
hebbend hun 
licht over laten 
schijnen, met 
de pretentie 
zelfs dat dat 
een authentieke 
interpretatie is 
van wat God ons 
mee wil delen. 
Dat komt al-
lemaal op ons af 
en daar moeten 
we onze keuzes 
in maken. Het is 
goed om het se-
rieus te nemen, 
er kennis van te 
nemen. Wat zegt 
het mij, wat kan 
ik ermee? Ik vind het heel belangrijk dat wat ik zeg, dat ik dat meen 
dus ik ga zelf geen standpunten naar voren brengen waar ik moeite 
mee heb, die ik niet kan delen, waar ik niet in kan geloven. Dit ben 
ik en mijn geloof is zeker te klein. Over bepaalde dingen kun je dan 
soms maar beter zwijgen. Als iemand raad wil hebben van mij, dan 
is dat een andere situatie dan het preken in de kerk op zondag. Voor 
mij is het, zeker in concrete omstandigheden, vaak helemaal niet zo 
eenvoudig. Wat is voor deze mensen nu goed?  We moeten allemaal 
onze weg gaan. Het is denk ik de bedoeling dat je steeds dichter 
komt bij de kern van wie je bent, dat je steeds dichter bij onze Lieve 
Heer, bij jezelf en bij andere mensen komt en dat dat steeds meer 
gaat  samenvallen, dat je steeds meer een eenheid wordt. Wat voor 
mij het goede is om te doen en ten diepste gelukkig makend is dat 
weet ik lang niet altijd, dat is ook een zoekproces.Ó

Spreekuur Pastor Pierre Valkering:
Maandag  6:00-17:00 uur 
Vrijdag   14:00-16:30 uur
Meer info www.amsterdam.vredeskerk.nl

WOLFRAM MEYER
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ADVOCATENSPREEKUUR
Voor korte juridische vragen over werk, sociale zekerheid, procedures 
bij kantongerecht, rechtbank en familierecht (echtscheiding, kinderen).
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, tel 676 48 00
 inloopspreekuur: di 20 - 21 uur
 

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK (AMW)
Voor problemen op het gebied van relaties, geld, verslaving, werk, 
rouwverwerking of gezondheid. Het AMW is volledig onafhankelijk; 
iedereen kan hier zonder voorwaarden of verwijsbriefjes gratis terecht. 
 telefonisch spreekuur: ma-vr 12 - 13 uur
 tel 673 99 94
  inloopspreekuur: ma, wo, vr 9 - 11 uur 
 Van Ostadestraat 2 74
 spreekuur voor Arabische vrouwen: vr 13 - 14 uur: 
 Vrijheidslaan 92, tel. 66 46 496

BURENHULP IN DE PIJP
Voor ouderen en gehandicapten.
 telefoonisch spreekuur: ma - wo - vr: 
 tel 67 94 441

BUURTMAATSCHAPPELIJK WERK
Voor hulp, begeleiding en ondersteuning bij onder meer 
problemen omtrent stadsvernieuwing, wonen en huurschulden.
Buurtcentrum De Pijp, 2e van der Helststraat 66
 telefonisch spreekuur: ma - do: tel 57 09 640
 inloopspreekuur: ma 14 - 15 uur; wo 9.30 - 10.30 uur 
 
WIJKPOST VOOR OUDEREN
Informatie, advies, ondersteuning, begeleiding en bemiddeling 
op het gebied van welzijn, zorg, huisvesting en financi‘n voor 
ouderen vanaf 55 jaar
Buurtcentrum De Pijp, 2de v/d Helststraat 66, tel 57 09 640
 Inloopspreekuur: di en do 10 - 12 uur 
 andere dagen op afspraak thuis of op kantoor
   
OUDERENCONCIèRGE DE PIJP
Voor kleine technische klusjes, woningaanpassingen, tuinonderhoud en 
behang- en schilderklusjes voor ouderen (55+) en gehandicapten.
Lutmastraat 175
 telefonisch spreekuur ma - vr 9 - 10.30 uur: tel 67 92 322
 buiten deze uren inspreken boodschap

BUURTSERVICETEAMS
Op diverse locaties in De Pijp werken buurtserviceteams. Ze zijn 
dagelijks op straat tijdens hun buurtrondes om te signaleren wat er 
niet in orde is, zoals vervuiling, vandalisme en kapotte bestrating. Ze 
doen kleine klussen voor ouderen en gehandicapten, zoals het buiten 
zetten van een vuilniszak of het vervangen van een lampje. U kunt bij 

hen terecht als het gaat om kapotte straatverlichting, een burenruzie 
die het woonplezier bederft, maar ook als u een goed idee heeft voor uw 
straat of plein zoals een extra fietsenrek, speeltoestellen voor kinderen 
of een buurtfeest. 
De teams onderhouden contact met woningcorporaties, stadsdeel en po-
litie. U kunt ze op straat aanschieten of  telefonisch contact opnemen. 
Ook kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat.

De spreekuren voor informatie, vragen en klachten zijn: 
Buurtservicepunt Smaragd Smaragdplein 8, tel/fax: 471 26 68 
 spreekuur: 9 - 11 uur en 15.30 - 17 uur

Wijkservicepunt Ruysdaelkade, Ruysdaelkade 163, 
 tel: 672 05 38, fax: 670 65 01
 spreekuur: dagelijks 9 - 11uur en 15.30 - 17 uur; 
 do 17 - 18 uur

Buurtservicepunt Ceintuurbaan, Ceintuurbaan 72, 
 tel: 379 58 24
 spreekuur: dagelijks 9 - 12 uur en 16 - 17 uur

HUURTEAM
Voor vragen over huurprijzen, servicekosten en onderhoudsproblemen.
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133; tel: 664 53 83
 inloopspreekuur: wo 9 - 12 uur

KRAAKSPREEKUUR
Voor praktische hulp en informatie over kraken.
De Molli, Van Ostadestraat 55 hs, tel: 676 14 27
 inloopspreekuur: ma 19 - 20.30 uur

NATUUR- EN MILIEUTEAM
Bewonersondersteuning natuur, milieu, en verkeer.
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, tel: 40 04 5 03
 inloopspreekuur: do13.30 - 17.00 uur

OPBOUWWERK
Voor vragen over renovatie, sloop, huurverhoging na woningverbete-
ring en plannen voor de woning en de wijk.
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133: tel 676 48 00
 inloopspreekuur: wo 9 - 12 uur

SOCIAAL RAADSLIEDEN
Voor vragen over werk, uitkeringen, formulieren, belastingen en 
geldzaken. De Sociaal Raadslieden houden afsprakenspreekuur in de 
Buurtcentra in De Pijp: 

Buurtcentrum De Pijp 2e van der Helststraat 66, tel: 57 09 640
 inloopspreekuur: do 10 - 13 uur. ma en di op afspraak
Buurtcentrum Quellijn Quellijnstraat 66, tel: 66 43 760

 inloopspreekuur: ma 9 -12 uur. di en do op afspraak

Buurtcentrum Community School, 
2e Jan van der Heijdenstraat 75-77, tel: 676 29 86
 inloopspreekuur: di  9 - 12 uur. ma en do op afspraak

RECHTSHULP AMSTERDAM
Voor vragen over arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, vreemdelingen-
recht of consumentenrecht. 
 Avondspreekuur Spuistraat 
 Spuistraat 10, tel: 520 51 00
 spreekuur op afspraak: do 17 - 19 uur

 Avondspreekuur Oosterparkstraat
 Oosterparkstraat 274, tel: 520 51 00
 spreekuur op afspraak: wo 17 - 19 uur 

 spreekuur met Turkse en Arabische Tolken
 Spuistraat 10, tel: 520 51 00

WIJKBEHEERDER/ WIJKCO…RDINATOR
De wijkbeheerder, Sanne Koolwijk, beantwoordt vragen over het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De wijkcošrdinator, 
Jeannette Swaab, geeft informatie over plannen en activiteiten in 
de buurt. Zij houden spreekuur op twee lokaties:

Wijkservicepunt Gerard Dou, Gerard Doustraat 86
 tel: 6781928 (wijkbeheerder), 
 tel: 6781624 (wijkcošrdinator)
 Wijkbeheerder: 2e di van de maand 14 - 15 uur
 Wijkcoördinator: di 13 - 15 uur

Wijkservicepunt Ruysdaelkade, Ruysdaelkade 163
 tel: 6781928 (wijkbeheerder), 
 tel: 6781624 (wijkcošrdinator)
 Wijkbeheerder: 2e di van de maand 15 - 16 uur 
 Wijkcošrdinator: di 15 - 17 uur.

WOONSPREEKUUR
Voor vragen over huurprijzen, woonruimteverdeling, huurbescherming, 
onderhoud, renovaties, huursubsidie, kamerhuur en onderhuur.
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, tel: 664 53 83
 inloopspreekuur : do 19.30 - 21.00 uur.
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24 uur per week
(afhankelijk van acquisitie is uitbreiding van uren mogelijk)

Tot de taken van de opbouwwerker behoren het reguliere en bilaterale 
overleg met partners in het kader wijkgericht werken: stadsdeel, woning-
bouwcorporaties, politie, stichting welzijn e.a. 
Het, op projectbasis, stimuleren en begeleiden van bewonersgroepen. 
Het plegen van interventies met als doelen het vergroten van de sociale 
cohesie en het bevorderen van zelfredzaamheid. 
Ook zal het opbouwwerk worden ingezet om initiatieven tot zelfbeheer 
van de openbare ruimte te stimuleren. De opbouwwerker zal nauw 
samenwerken met de andere in het wijkcentrum aanwezige diciplines: 
natuur- en milieuteam, buurtschouwen, opbouwwerk stadsvernieuwing 
en huurteam.

Wijkcentrum Ceintuur vraagt een opbouwwerker met
 ervaring en kennis van methodieken.

Inschaling SCW III of IV. 

Voor informatie en/of sollicitatie:
Bestuur Wijkcentrum Ceintuur t.a.v. Fred Gersteling
G. Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam.
bestuur@wijkcentrumceintuur.nl
020-67 64 800

Sollicitatiebrieven insturen (mailen) voor: 24 november. 

opbouwwerker wijkgericht werken / leefbaarheid
Wijkcentrum Ceintuur vraagt:
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Voor de prijswinnaars van de zonne-
bloemwedstrijd in De Pijp was het tot 
op het laatste moment spannend wie 
de eerste prijs zou krijgen, want de 
zonnebloemen oogsten in hun buurt 
veel bewondering voor hun hoogte. 
De eerste prijs was voor de zonne-
bloem die een hoogte van ruim 3.40 
meter had bereikt! Deze stond tot eind 
september in een geveltuin in de 2e 
Jan Steenstraat. Ter ere van de prijs-
uitreiking op de geveltuinendag van 
28 september hadden de winnaars de 
enorme zonnebloem afgesneden en 
meegenomen. 

Sjaak (9 jaar) en Waas (8 jaar) vertelden 
dat ze de zonnebloemzaadjes vier 
maanden geleden in een potje hebben 
gestopt en opgekweekt. Toen de plantjes 
groot genoeg waren, hebben ze ze buiten 
in de geveltuin geplant. Daar groeide 
de zonnebloem de hele zomer door en 
werd bijna drie en een halve meter hoog. 
Sjaak en Waas ontvingen de eerste prijs 
voor de hoogste zonnebloem van De 
Pijp uit handen van wethouder Laurien 
van den Hoven. In het prijzenpakket zat 
ook een mooie foto van de winnaars en 
hun enorme zonnebloem. De wethouder 
probeerde het geheim van de jongens los 
te krijgen. Maar, behalve af en toe water 

geven, hebben 
ze het niet prijs 
gegeven!
Ook de tweede 
prijswinnaars 
namen hun 
pronkstuk mee. 
De zonnebloem 
van Wouter en 
de familie Smit 
werd 3.27 meter 
hoog. Het bijzon-
dere aan deze 
zonnebloem was 
dat de diameter 
van de bloem 

maar liefst 29 centimeter bedroeg! en 
dus ontzettend veel zaden in de bloem 
had. De eerste en tweede prijswinnaars 
hebben hun superzaden uitgewisseld om 
volgend jaar een zonnebloem te laten 
opgroeien, die hoog wordt en een ontzet-
tend grote bloem krijgt.   
De derde prijs werd gewonnen door Iris 
en Mike uit de Rustenburgerstraat. Hun 
zonnebloem werd 2.91 meter hoog, maar 
knakte kort voor de prijsuitreiking, viel 
op de stoep en kon er daarom niet bij 
zijn. 
De jury van de wedstrijd heeft De Pijp 
rond gefietst om bij meer dan 160 
adressen zonnebloemen op te sporen 
en te meten. In tal van straten waren 
grote zonnebloemen te zien: een greep 
uit de opgespoorde zonnebloemen 
staat of stond aan de Ruysdaelkade, in 
de Talmastraat, Govert Flinckstraat, 
Henrick de Keyserstraat, Kuiperstraat, 
Lutmastraat, St. Willibrordustraat, 
Cošperatiehof en de 2e Jacob van 
Campenstraat.  

Uitslag zonnebloemwedstrijd

Voorlichtingsavond

Vleermuizen
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133
Donderdagavond 13 november 2003, 
De avond begint om 20.00 uur

ThemaÕs van de avond:
¥Voorkomen, levenswijze en bescherming van vleermuizen
¥Hoe ga je om met een bat-detector?
¥Hoe inventariseren we vleermuizen in ons stadsdeel?
De avond wordt verzorgd door Peter van der Linden, voorzitter 
Nozos (Nederlands Onderzoeksinstituut voor zoogdieren).

Voor meer informatie:
Natuur- en milieuteam De Pijp
p/a Wijkcentrum Ceintuur,
Gerard Doustraat 133
Tel: 400 45 03 (Thea Dammen)

De in september geopende tentoonstelling Aardse 
Paradijzen kan ook in uw organisatie of bedrijf hangen. 
Voor een periode van 4 tot 6 weken is deze tentoonstelling 
in bruikleen te halen bij het Platform Milieu Oud Zuid.

De 17 panelen van verschillend formaat geven samen 
overtuigend weer Ñ in woord en beeld Ñ wat het belang van 
een park is voor de bewoners van een stad, hoe ze er gebruik 
van maken en wat de verschillen n overeenkomsten zijn 
tussen Managua, Beira en Amsterdam.

Bij de tentoonstelling horen ansichtkaarten waarmee u 
mensen kunt uitnodigen en een boekje met achtergrondinfor-
matie over het Sarphatipark incl. de complete teksten.

Voor meer informatie bel
Platform Milieu/Lokale Agenda 21 p/a Wijkcentrum Ceintuur 
tel. 40 04 503 op werkdagen tussen 13.oo en 17.oo uur en vraag 
naar Lilian Voshaar.

Uw gevelplanten kunnen na een zomerseizoen groeien wel 
wat onderhoud gebruiken. In de beperkte ruimte van een 
geveltuin worden klimplanten en heesters soms te groot.
Puristen zeggen wel dat een plant de ruimte inneemt die erbij 
hoort. 
Maar geveltuinen horen nog steeds bij de openbare ruimte 
en overlast voor voetgangers, zoals overhangende takken en 
prikstruiken, dat kan gewoon niet. Snoeien dus!
Op zaterdag 15 november a.s. helpen wij u op weg in de kunst 
van het snoeien. We starten met een stukje theorie gevolgd 
door een vragen halfuurtje, om vervolgens aan de slag te gaan 
in de buurt. Dus neem uw snoeischaar mee!
Aanmelden? Bel 400 45 03 of mail naar 
natuur-enmilieuteam@wijkcentrumceintuur.nl

Snoeien voor het groeien

Lang geleden als kind heb ik vele uurtjes doorgebracht 
met dammetjes bouwen, kikkervisjes vangen en overstro-
mingen veroorzaken in de plaatselijke sloot. Heerlijk!

In een stad is dat soort vertier voor kinderen ver te zoeken.
Vandaar het initiatief om een waterspeelplaats aan te 
leggen in De Pijp. Vorig jaar is er in het kader van de 
Watermanifestatie in Oud Zuid een ontwerpwedstrijd uitge-
schreven. Het ontwerp van de beheerders van het Henrick de 
Keyserplein heeft gewonnen.
Een circulerende stroom van water met allerlei leuke klepjes 
en radertjes waar kinderen mee van de gang kunnen gaan.
Zaken als gebruik van regenwater, zonnecellen en een fil-
tersysteem worden in de uitvoering van dit ontwerp mee-
genomen. Veiligheid en gezondheid van de kinderen staan 
daarbij voorop. 
Maar het belangrijkste doel van dit project is om stadskin-
deren in eigen omgeving weer te laten genieten van water.
Op het Henrick de Keyserplein is ruimte en beheer voor-
handen. Nu nog kennis bundelen, een begroting maken en 
subsidiefondsen enthousiast en gul krijgen.
Het zal wel enige tijd gaan kosten, maar de aanhouder wint. 
Wij gaan ervoor!

Wilt u meehelpen? U kunt zelf aangeven wat dat kan zijn. 
Bel Lilian Voshaar 400 45 03 op werkdagen tussen 13 en 17 
uur of mail l.voshaar.nmt@wijkcentrumceintuur.nl

Wat is er nou leuker voor een stadskind?

Spelen met water!

Haal gratis paradijzen in huis
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Al lange tijd was ik op zoek naar een echt Italiaans 
restaurant in De Pijp. De vele Italiaanse restaurants die 
er zijn worden vaak gedreven door mensen uit andere 
Mediterrane landen en daardoor ontbreekt het nog 
wel eens aan de afwerking van de gerechten. Niet lang 
geleden stuitte ik op l’Angoletto. Deze gelegenheid, 
gedreven door drie generaties van de familie Ranieri, oogt 
als een pretentieloze trattoria. Op aanwijzingen van de 
staf mag de gast aanschuiven  aan kleine houten tafeltjes. 
Hier gaat men niet naartoe voor luxe en comfort, maar 
dat gemis wordt meer dan goed gemaakt door aange-
name couleur locale. Door de vrijpostige doch vriendelijke 
en ter zake kundige bediening, interieur en het lekkere 
eten  waant men zich even in Napels!

Pasta & Pizza
Voor mijn bezoek aan lÕAngoletto bereikten me verhalen 
over de misschien wat al te voortvarende manier van gas-
tenbehandeling van i Ranieri, dus ik was benieuwd. Toen 
ik aankwam was de eigenaar druk in de weer om de tafels 
buiten te zetten. Ik vroeg aan hem of wij ergens mochten 
gaan zitten en hij wees ons een tafeltje aan met twee stoelen. 
Dat viel best mee. Ik heb me de hele avond kostelijk vermaakt 
door te bekijken hoe Aldo zijn gasten dirigeerde. Onder het 
motto van ÔZo werken wij hierÕ, kan men een tafeltje krijgen 

en mag je eten, ergens krijgt men het gevoel dat het niet niks 
is om daar te mogen eten, je moet er iets voor over hebben.  
Wat u ook doet; vraag niet om geraspte kaas op visgerechten. 
In lÕAngoletto is dat erger dan vloeken in de kerk. Groepen 
kunnen alleen plaatsnemen als iedereen er is, men heeft ken-
nelijk een hekel aan lege stoelen. Gelukkig is er boven in het 
restaurant een wachtruimte. Het is even wennen aan deze 
manier van met je gasten omgaan, maar de moeite waard om 
daarna heerlijk te kunnen eten. 

Verschillende soorten pastamaaltijden gaan af en aan, de 
geur maakt de wachtende bezoeker nieuwsgierig naar de 
smaak. Ik had een heerlijke tonijnbiefstuk en mijn metgezel 
een voorgerecht van ansjovis met gepureerde rucola. De 
smaak van de tonijn werd versterkt door enkele wel gedo-
seerde druppels olijfolie. Samen met wat rucola en een groen-
temelange van courgette, aubergine en asperges was dit een 
voortreffelijke opening. De ansjovis, natuurlijk altijd wat aan 
de zilte kant, werd een heel ander visje in combinatie met de 
rucola-mousse. Als secondo piatto  nam ik fettucine en mijn 
metgezel de traditionele pizza Margherita. Pizza zonder 
flauwekul,  de Ôoer-pizzaÕ, uitgevonden door de arbeiders 
in de zwavelgroeven van Pozzuoli, een plaatsje even ten 
noorden van Napels, die dit lunchgerecht  al eeuwen lang 
bereidden op keien boven gaten in de aarde waaruit vul-

Culinaire hotspots in De Pijp

Kunstwerkgroep De Pijp organiseerde 
afgelopen 24 september de ‘Kunsttafel’, 
een netwerkbijeenkomst voor kunstin-
stellingen uit De Pijp. Een 25-tal orga-
nisaties gaf aan de uitnodiging gehoor 
waaronder De Badcuyp, de Kunstzaak, 
The Tube.nl en de Kunstadviescommissie 
van Oud Zuid. 

De bijeenkomst, die in De Kunstzaak werd 
gehouden, was een groot succes. Kennelijk 
boorde de Kunstwerkgroep een behoefte 
aan die al langer bestond. Daarom werd ook 
ter plekke besloten om van de Kunsttafel 
een terugkerende gebeurtenis te maken, 
iedere keer bij een andere instelling. De 
tweede Kunsttafel is nu gepland voor eind 
november. Wilt u als kunstinstelling bij 
een Kunsttafel aanwezig zijn of wilt u op 
de hoogte gehouden worden stuur dan een 

mailtje naar of neem contact op met het 
Wijkcentrum Ceintuur.
Kunstwerkgroep De Pijp is behalve orga-
nisator van de Kunsttafel ook onder meer 
initiatiefnemer van de Kunstcuyp (de 
jaarlijkse Ôlaagdrempelige kunstmarkt van 
hoog niveauÕ op de Albert Cuypmarkt). Ze is 
nog steeds op zoek naar enthousiaste leden. 
Bent u ge•nteresseerd neem dan contact 
met ons op.

Kunstwerkgroep De Pijp
t.a.v. Gert Meijerink
Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam
tel: 020 6764800.
kunstwerkgroepdepijp@wijkcentrumceintuur.nl 

‘Quì mandiamo noi’* 

Succesvolle eerste Kunsttafel

kanische hitte opstijgt. Deeg met tomatensaus, mozzarella en 
basilicum, meer moet pizza niet zijn. De pizza was lekker. Niet 
zo lekker als die uit de houtoven van pizzeria Brandi, in de 
Quartieri Spagnoli in Napels, maar die afficheren zich misschien 
niet voor niets als Ôla Fonte di MargheritaÕ. Aan de andere kant, 
probeer maar eens een vergunning voor een houtoven te krijgen 
in onze door Europese, landelijke en plaatselijke wetgeving 
geteisterde stad. De pasta  was naar behoren. 

Bij lÕAngoletto eet je eenvoudige en tradionele gerechten uit de 
Zuid-Italiaanse keuken. Men gebruikt biologische olijfolie en 
men serveert wijn uit de streek. De verse ingredi‘nten, zoals vis, 
vlees en andere lekkernijen kun je in de vitrine bekijken. 

Waar zijn ze te vinden?
Je kunt er niet reserveren als men met minder dan met zes man 
komt. Het is verstandig als je een afhaal pizza wil bestellen, om 
een half uur van tevoren te bellen. Om wachttijden te voor-
komen kun je het beste meteen om 18.00 uur voor de deur staan. 
En vraag vooral of er een tafel vrij is om te voorkomen dat je 
ongevraagd gaat zitten. 

Buon appetito e arrivederci!

Pizzeria lÕAngoletto
Hemonystraat 18/hs
Telefoon: 020  67 64 182

ELISA D’ONOFRIO/PETER BOSLAND

*Dit betekent zoveel als*Dit betekent zoveel als*  zo dan wij dat hier
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De Kuipersstraat die van de Amstel tot de Verbindingsstraat 
loopt, is een straatje dat niet opvalt. Dat niet genoemd is 
naar een held of beroemde schilder, maar gewoon naar het 
kuiperspad, waar kuiperstonnen over heen rolden, toen het 
pad nog liep van de Amstel tot aan de Boerenwetering. Het 
heeft geen monument, je treft er geen Amsterdamse School 
in aan. De Kuipersstraat kent een geschiedenis van bedrij-
vige bedrijfjes, van schilders en drukkers, van verdwenen 
ambachten in panden met gevels met gebeeldhouwde 
kopjes erin gemetseld. Oude mensen uit de buurt kennen 
het nog uit de crisis-en oorlogsjaren als een rommelig 
straatje met veel werkplaatsen en drukkerijen. 

Toen eind jaren tachtig de vernieuwing toesloeg, werd het tijd 
om de niet meer rendabele bedrijfjes af te breken, om plaats 
te maken voor nieuwbouwhuizen.  De Kuipersstraat is sinds 
10 jaar niet meer wat het geweest is. Geef toe, de oude huizen 
waren slecht en verrot. De vier 100-jarige dijkhuisjes, waarvan 
ik er n bewoonde, zijn sinds 1994 ook weg. Ze waren te 
scheef en te ver in de grond weggezakt om te renoveren. Ik heb 
er wel tegen geprotesteerd, maar ophoging ervan zou kapitalen 
gaan kosten. We hebben er ruime, lichte nieuwbouw voor in de 
plaats gekregen 
Bijna de hele Kuipersstraat is vernieuwd en verbeterd.

Quartier Latin
Sinds een paar maanden prijkt er op het gebouw van de oude 
school in de Kuipersstraat en Rustenburgerstraat een grote 
vlag, een banier. ÔQuartier LatinÕ zal de school voortaan gaan 
heten. Dat op deze plaats eerder de Mercuur-Stoomdrukkerij 
van J.H. de Bussy zat en daarna de Sociale Akademie CICSA, de 

Schrijversschool en de Kunstakademie, hoeft kennelijk geen 
naam meer.
Op de vlag prijkt een geflatteerde tekening van een  vernieuwd 
appartementencomplex, met de al even geflatteerde tekst: 
Appartementen te koop voor 198.000, af te betalen voor 575 per 
maand. Met een sterretje achter het bedrag, voor wie de kleine 
lettertjes  moet lezen.
Ik fiets er zowat elke dag langs, dus kijk ik er naar. En zag en 
zie er allerhande mensen van buiten de buurt ook naar kijken. 
Sinds september is de helft van Kuipersstraat/Rustenburger-
straat afgezet met ijzeren hekken. Werkers in oranje overalls 
zijn begonnen met graven rondom het gebouw. Grote zand-
hopen en stoeptegels stapelen zich op in de net opnieuw bete-
gelde straat. Enorme vrachtwagens werken zich door de nauwe 
straat heen. Õs Avonds kan ik mijn autootje nog net op tijd uit 
het zand vanachter een hek vandaan redden. 
Dan valt er een ongedateerde brief zonder enveloppe in de 
brievenbus, afkomstig van Hillen & Roosen. 
Onderwerp: start uitvoering werkzaamheden in uw straat. 
ÒIn week 36 (september 2003) beginnen, ten behoeve van 
het project Quartier Latin werkzaamheden in zowel de 
Kuipersstraat als de Rustenburgerstraat. Hierdoor zal de 
verkeer/parkeersituatie gedurende de bouwperiode worden 
gewijzigd. 
Project Quartier Latin. Het project Quartier Latin omvat de 
sloop van het leegstaande schoolgebouw en realisatie van 88 
woningen, maatschappelijke ruimtes en parkeergelegenheid.Ó 
      
Sloop?!
Wordt het bestaande gebouw dan niet omgevormd in een ap-
partementencomplex? Ik blijk niet de enige te zijn in de straat 
die zich daarin zo vergist heeft. We hebben allemaal gedacht 
dat het gebouw gerenoveerd zou worden. In dat geval hadden 
we ertegen geprotesteerd dat deze ooit legendarische Sociale 
Akademie, dit bolwerk van de jaren zeventig, dit solide, lelijke 
gebouw uit de jaren zestig, waar nog heel wat van te maken 
viel, gesloopt zal worden. 
ÒIngrijpende werkzaamheden als deze kunnen overlast met 
zich meebrengenÓ.
Ò Fase 1: Kabels omleggen: vanaf september 2003
 Fase 2: Sloopwerkzaamheden: vanaf oktober 2003
 Fase 3: Realisatie nieuwbouw vanaf december 2003 tot en met 
juli 2005.Ó
Dit zal betekenen geraas en gedonder, gebonk en gebeuk van 
heien, geblokkeerde straten door hijskranen en vrachtwagens, 

die nauwe-
lijks de straat 
door kunnen. 
Dat zou ook 
wel gebeuren 
als het zou 
zijn gereno-
veerd. We 
zitten nu al 
in de rotzooi. 
Mijn telefoon 
werkte begin 
oktober al 5 
dagen niet, 
vanwege de 
kabelom-
legging. 
KPN krijgt 
de schuld. 
Hillen & 
Roosen weet 
van niks, 
maar is 
toevallig wel 
begonnen. 
En waarom? Om een gebouw in 19e eeuwse bouwstijl te zien 
verrijzen met twee panoramaliften en een binnentuin met 
groen en bloembakken, dat ÔQuartier LatinÕ heet.

De sloop van de dijkhuisjes is eigenlijk nu al betreurens-
waardig. Er is nog n polderhuisje in De Pijp bij de Amstel 
over, dat wordt belaagd door wandelaars die het onder leiding 
van een gids bezichtigen, als het enige karakteristieke in dit 
deel van De Pijp, waar nog enige geschiedenis uit te reconstru-
eren valt. .
ÒAlvast onze excuses voor het ongemak. Wij hopen u hierbij 
voldoende te hebben ge•nformeerdÓ, aldus eindigt de brief..
Heren Hillen en Rosen, mag ik u ter tegemoetkoming vragen 
om ÔQuartier LatinÕ om te dopen in ÔKuiperspadÕ, ÔMercuur-
StoomdrukkerijÕ of ÔCICSAÕ?

SANDRA VAN BEEK.

Quartier Latin in de Kuiperstraat

Fotografe Frederieke Jochems heeft een studio en raamga-
lerie in De Pijp, die Franjo heet. In de 2e van der Helststraat 
41, op het kruispunt van vier straten, waarvan één de 
Lutmastraat. U komt er vast wel elke dag langs en dan ziet 
u daar regelmatig dingen in de ramen staan. Zoals foto’s, of 
voorwerpen. Deze herfst is de oogst groot.

Vanaf 7 november tot 17 december komen er bekers, kommen 
en tegels in de raamgalerie te staan van de illustratrice Katinka 

Hofstede. Dit keramiek is soepel beschilderd met vrouwenfi-
guurtjes. Het is ook te koop. 
Als u de Franjo Studio in gaat, zult u een tafel zien met fotoÕs 
van Dominique Panhuysen. Deze fotografe heeft twaalf bewo-
ners in De Pijp gefotografeerd. Deze bewoners hebben haar 
bepaalde unieke plekken in de buurt laten zien. De eerste in 
de serie is Frederieke Jochems, die overal in de keuken staat. 
Dominique maakte de fotoserie in opdracht van Stadsdeel 
Zuid, Kunst in de wijken. 

Dan kunt u bij Franjo op aanvraag ook een 
DVD en videofilm bekijken van de videoma-
kers Andras Hamelberg en Mimi Soeteman. 
De DVD gaat over het landschapsproject 
ÔTilla Durieux Park in BerlijnÕ, de videofilm 
over een fotoproject deze afgelopen hete 
zomer aan het strand van Bergen aan Zee. 
Op zaterdag 8 november vindt de Grand 
Opening plaats van 17.00 tot 19.00 uur van 
dit moois en op zondag 9 november is de 
Studio extra geopend van 12.00 tot 17.00 
uur. 
Komt dat zien!

SVB

Grote oogst bij galerie Franjo
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