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Colofon 
De Pijp Krant

De Pijpkrant zoekt me-
dewerkers

DE PIJPKRANT is  op zoek 
naar vrijwilligers die willen 

meehelpen de krant te maken. 
Interesse? Bel 6764800 en vraag 
naar Gaby.

Smaragdplein nog 
mooier?

Het Smaragdplein is één van 
de mooiste en ook rustigste 
pleinen in De Pijp. Bewoners 

en gebruikers buigen zich op dit 
moment over de vraag hoe het plein 
uitnodigender, vriendelijker en ge-
zelliger kan worden voor kinderen, 
jongeren, ouders en opa’s en oma’s. 
Het groen, de speel- en verblijfs-
voorzieningen maar ook het prettig 
met elkaar kunnen vertoeven, 
worden besproken. Mee praten, mee 
denken en straks meewerken om het 
Smaragdplein nòg mooier te maken? 
Meld je aan!

Wijkcentrum Ceintuur: Tel.: 020-676 
48 00 (Gaby) of stuur een email naar 
g.steindl.nmt@wijkcentrumceintuur.nl

Periode: 3 maart tot 5 mei 2006, elke vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
4 locaties: Stadsdeelkantoor Oud Zuid, Wijkservicepunten Ruysdaelkade, 
Wijkcentrum Gerard Doustraat en  Jongerencentrum Cinetol
 
Gevraagd:
•kennis en interesse op het terrein van inkomstenbelasting, zorg-, 
 woon & wet kinderopvangtoeslagen, basisverzekering, of bereid een 
 training hiervoor te volgen
•kunnen werken in de genoemde periode op vrijdag van 9.00 – 17.00 u
•klantvriendelijke en servicegerichte houding

Geboden:
•basistraining
•onkostenvergoeding
•coaching door sociaal raadslieden

Telefonische informatie & aanmelding:
Jim Monpellier, kwaliteitsmedewerker voor het project formulierenbri-
gade, Stichting Combiwel Amsterdam Oud Zuid,
op donderdag en vrijdag tussen 10.00 -12.00 uur tel. 06-24622284, of per 
email: j.monpellier@combiwel.nl

Pas gescheiden moeder met 
zoontje van 5 jaar zoekt aardige, 
betrouwbare mensen om af en toe 
zoonlief op te vangen. Hij zou zelf 
het liefst verblijven bij mensen met 
een wat ouder zoontje. Ook een extra 
‘oma’ en ‘opa’ zouden zeer welkom 
zijn, want alle familie woont aan de 
andere kant van het land. Reacties 
naar wikiwo@chello.nl

Beste Pijp Krant,
Graag wil ik iemand in het zon-

netje zetten, het is Sonja, die vijf-
entwintig jaar bloemenverkoopster 
in De Pijp is. Hieronder volgt mijn 
interview. De foto met de kerstman 
heb ik ook zelf gemaakt. Plaatsen 
jullie het? Alvast bedankt!

“Lekker muziekje en een 
koude kont, moet je ‘s 
avonds voelen!

Ik ben begonnen met 
de bloemenstal op het moment dat 
ik uit m’n moeder haar buik kwam, 
geboren in de bloemen kan je ei-
genlijk zeggen. Het was de zaak van 
mijn vader, ik weet niet beter. Eerst 
heb ik nog steno, Frans, Duits en 
Engels gestudeerd en heb ik jaren 
op kantoor gezeten als stenotypiste. 
Ach die talen, wanneer spreek je 
dat nu nog? Daarna kreeg ik drie 
meiden en ben in de zaak gaan staan 
omdat mijn vader ziek werd. Dat is 
nu zo’n vijfentwintig jaar geleden. 
Ik was net veertig jaar en ik nam 
alles over. Nou, dat was wel wennen 
hoor, koud op straat en vroeg op om 
samen met m’n vader naar de vei-
ling te gaan. Dat vond hij echt fijn, 
we gingen overal heen. Hij kreeg een 
cognacje en chocomel van die jon-
gens want iedereen kende hem daar. 
Als we terug gingen aten we lekker 
wat broodjes en gingen we langs 
Vork om daar fruit te halen en dan 
naar Blommestein waar we gebak en 
chocola voor de hele week kochten. 
Daarna nog naar de Maasstraat voor 
paling en zalm bij Hoge Birk. 

Ik moest een diploma halen in 
ambulante handel, het was nog 
een fikse studie hoor, en ik was al 

veertig! De Latijnse namen van alle 
bloemen en de hele kolère bende 
op z’n Hollands erbij. Ik had in die 
tijd ook bijles van een boekhouder 
en omdat ik zo druk was ben ik een 
keer vergeten mijn hondje ’s avonds 
uit de auto te halen, nou dat was wel 
zielig. Het samenwerken met mijn 
moeder was niet gemakkelijk, het 
was haar zaak en nu moest ze die 
met mij delen. Ze zag dat m’n vader 
door mijn hulp opknapte en gelukkig 
had ze er toen vrede mee. Ik vind het 
heerlijk, ik wil geen uitkering hoor! 
Zeker, mijn dochters helpen mij, ze 
sturen me naar de kapper, nemen 
de stal over en zo heb ik een dagje 
vrij. Maar ik ben ook wel eens jaloers 
als die meiden naar het strand gaan, 
want al ben ik eigen baas, de tent 
kan ik niet zomaar sluiten, dan be-
derven de bloemen.Vroeger stond er 
op elke hoek een bloemenstal en ie-
dereen kon er goed van leven, maar 
tijden veranderen en er worden 
steeds minder bloemen verkocht. 
Toen de diamantslijperij en de kof-
ferfabriek hier nog waren, kwamen 
de mannen even langs en namen een 
bosje bloemen mee voor moeder de 
vrouw. De jongens die hier wonen 
zie ik zelden een bloemetje kopen. 
Van de klanten van de Albert Heijn 
heb ik nog wel eens last, soms gooien 
ze gewoon hun fiets tegen de stal en 
zijn dan nog boos ook, als ik er iets 
van zeg. Maar als ik een keer een 
weekje weg ben geweest, hoor ik dat 
mensen echt blij zijn dat ik er weer 
ben, dat vind ik leuk. Ik ga voorlopig 
nog door met m’n bloemetjes.”

Margreet van den Heuvel

voor mensen met een Marokkaanse achtergrond:
Datum: woensdag 22 februari '06
Tijd: 12.30 tot 15.00 uur
Plaats: Community School, 2e Jan van der Heijdenstraat 75-77

voor mensen met een Turkse achtergrond:
Datum: woensdag 8 maart '06
Tijd: 12.30 uur tot 15.00 uur
Plaats: Community School, 2e Jan van der Heijdenstraat 75-77

Nederlandse bijeenkomst 
Datum: woensdag 15 maart
Tijd: 11: 00 uur tot ca. 13.00uur 
Plaats: Community School, 2e Jan van der Heijdenstraat 75-77

Voorlichtingsbijeenkomsten Nieuw zorgstelsel

Vrijwillige medewerker(st)ers gezocht voor 
belasting & toeslagenspreekuren in De Pijp

Sonja 25 jaar 
bloemenverkoopster

ingezonden
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Vrijdag 10 februari 
brachten de wethouders 
Ahmed Aboutaleb en Lieke 
Thesingh en raadslid Job 
van Amerongen een be-
zoek aan de initiatiefgroep 
jongerenparticipatie in 
Wijkcentrum Ceintuur. 
Een grote eer voor de prille 
groep. 

De initiatiefgroep bestaat 
nu merendeels uit meiden 
omdat de jongens er uit 
gestapt zijn. Zij hebben in 

het verleden geen goede ervaringen 
opgedaan, onder andere met de poli-
tiek. Daarom hebben zij op dit mo-
ment geen enkel vertrouwen meer 
in wie dan ook. De wethouder “Ik 
heb veel gedaan wat betreft stage en 
werkgelegenheid voor jongeren, zelf 
persoonlijk de telefoon gepakt. Maar 
sommige jongens willen gewoon 
niet werken en zijn gewend makke-
lijk geld te verdienen, dat moet ook 
gezegd worden.” 

“Er is niet alleen maar discrimi-
natie op de arbeidsmarkt”, aldus 
wethouder Aboutaleb. Hier is de ini-
tiatiefgroep het niet mee eens. “Ik 
heb het zelf meegemaakt, ik weet 
hoe het is om geweigerd te worden 
op grond van naam en afkomst. 
Ook uit onderzoek blijkt dat de 
Marokkanen weinig kans maken op 
de arbeidsmarkt omdat deze groep 
gediscrimineerd wordt”, zegt een 
van de meiden. 

“De Marokkaanse jongens kruipen 
veel te snel in de rol van slachtoffer”, 

zegt Wethouder Ahmed Aboutaleb. 
“Neem verantwoordelijkheid voor 
je eigen leven. Mijn ouders konden 
niet lezen en schrijven en ik heb over 
mijn opleiding ook drie jaar langer 
gedaan. Wanneer het er in zit, komt 
het ook er uit!” 

Één van de ander onderwerpen van 
de discussie was het Nederlander zijn. 
Ahmed Aboutaleb voelt zich op en 
top Nederlander, en hij vindt dat de 
groep, dat ook is. Soumaya voelt zich 
niet als Nederlander: “Ik ben wel hier 
geboren en opgegroeid, maar ik voel 
me Marokkaan”. Redouan zegt waar 
hij ook is, in Marokko of Nederland, 
hij voelt zich altijd buitenlander. 
Danae vindt dat je je eigen identi-
teit creëert door creatief te zijn in de 
omgeving waar je leeft. Aboutaleb: 
“Beschouw je Marokkaanse culturele 
achtergrond als verrijking van je ba-
gage van je Nederlander zijn”. Enkele 
meiden hebben ook moeite om 
vanuit Nederlands perspectief naar 
de joodse gemeenschap te kijken. 
Hiervoor is eerst een Marokkaanse 
invalshoek nodig om een joodse 
buurman hier als normaal te kunnen 
beschouwen. Zinab: “Ik weet het pas 
sinds dit jaar dat in Marokko joden 
en arabieren al eeuwen samenleven, 
en dat veel joodse vluchtelingen daar 
altijd welkom zijn geweest”. 

Steek je energie niet in lullige 
dingetjes!

Enige rumoer ontstaat er ook wan-
neer de discussie aanbeland bij de 
beruchte cartoons en de grote ophef 
hierover. Ahmed Aboutaleb: “Dat 
Geert Wilders de tekeningen op zijn 
website heeft gezet daar moet je je 

niets van aantrekken. Ten eerste is de 
profeet zelf door zijn eigen familie 
uit Medina verdreven en denken 
jullie echt dat de profeet jullie hulp 
nodig heeft om hem te verdedigen. 
Ten tweede, jullie geven de stok 
waarmee je straks zelf geslagen 
wordt. Dan heet het weer: “Zie je wel 
die ‘Marokkanen’ en help je Wilders 
aan nog meer publiciteit.

Realiseer je dat er over vier jaar 
meer allochtonen zich verkiesbaar 
stellen en dat er dan meer kiesge-
rechtigde allochtonen zijn dan nu. 
Dus ga stemmen, gebruik die macht 
en oefen zo meer invloed uit. Maar 
steek je energie niet in lullige dinge-
tjes!” 

“De jongeren willen nu al aan de 
macht”, zeggen Danae en Souad la-
chend. “Wij willen niet nog een keer 
vier jaar wachten. Wij willen, dat er 
nu iets gedaan wordt voor de jon-
geren in stadsdeel Oud Zuid. Dat er 
meer begrip voor elkaar komt tussen 
jong en oud en tussen de verschil-
lende bevolkingsgroepen”. 

Het was wel even wennen om met 
twee wethouders en een raadslid aan 
tafel te zitten. “We hadden gehoopt 
dat meer van onze eigen punten voor 
het jaar 2006 werden besproken”, 
zegt Souad na afloop. Danae: “Jij, 
Souad probeerde een aantal keer 
terug te komen op de punten van 
de initiatiefgroep, maar tevergeefs, 
Ahmed had ons meer te vertellen 
dan wij aan hem.”

Zineb, Redouan en Souad, namens de initia-
tiefgroep Jongeren in Oud Zuid.

‘Luister eens 
naar de 
jongeren’

Onder het motto ‘horen 
en gehoord worden’ en ‘geen 
woorden maar daden’ organi-
seert de initiatiefgroep jonge-
renparticipatie Oud Zuid, kort: 
‘Jong in Oz’, op vrijdag 3 maart 
in de Oranjekerk het eerste 
grote jongeren debat in Oud 
Zuid. 

Wat leeft er rond de thema’s 
werk, vrije tijd en voorzie-
ningen onder de jongeren in 
de buurt? Zijn er gelijke kansen 
voor iedereen en zijn jongeren 
wel betrokken bij maatschap-
pelijke onderwerpen. Onder 
leiding van Lofti Haddi, Jihad 
Alariachi en Alaye van Empel 
kan de jeugd met elkaar en de 
aanwezige politici van de VVD, 
PvdA, Groen Links, D66, VOZ, 
AAdG e.a. in debat gaan. 

Het Jongerendebat: 
Vrijdag 3 maart, aanvang debat 

18.00 uur, Oranjekerk in de 2e van 
der Helststraat 3. 

Meer info en forum: www.wijkcen-
trumceintuur.net

‘Steek je energie niet in lullige dingetjes!’
Wethouder Aboutaleb tegen jongeren in De Pijp:

Ahmed Aboutaleb tijdens zijn bezoek aan Wijkcentrum Ceintuur

Jongeren
debat
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Algemeen Maatschappelijk Werk 
(AMW)
Voor problemen op het gebied van 
relaties, geld, verslaving, werk, 
rouwverwerking of gezondheid. 
Het AMW is volledig onafhan-
kelijk, iedereen kan hier zonder 
voorwaarden of verwijsbriefjes 
gratis terecht. 
• ma wo do 9:15-12:00  

Buurtcentrum De Pijp 
• telefonisch spreekuur  

ma-vr 12:00-13:00 (6739994)
• spreekuur voor Arabisch spre-

kende vrouwen vr 13:00-14:00 
Rijnstraat 115 (5720700)

• Echtscheidingsspreekuur  
do 18:00-19:00 Van Tuyll van 
Serooskerkenpln 1

Algemeen spreekuur
Voor allerhande korte vragen over 
bijvoorbeeld huur, formulieren, 
schulden, bezwaren, lastige 
brieven, het schrijven van een 
brief of het plegen van een tele-
foontje. 
• ma-di 13:00-15:00 Wijkcentrum 

Ceintuur

Burenhulp in De Pijp
Voor ouderen en gehandicapten.
• ma wo vr 10:00-12:00 

Buurtcentrum De Pijp
• telefonisch spreekuur ma-wo vr 

10:00-12:00 (6794441)

Maatschappelijke dienstverle-
ning
(waarin opgenomen de ‘Wijkpost 
voor Ouderen’ en ‘Sociaal Raads-
lieden’) Voor vragen over onder 
meer schulden, wonen, werk, 
onderwijs, relaties, mishandeling 
en burenhulp.
• ma-vr 9:30-12:00  

Buurtcentrum De Pijp
• telefonisch spreekuur  

ma wo-vr (5709640)

Ouderenconciërge De Pijp 
Voor kleine technische klusjes, wo-
ningaanpassingen, tuinonderhoud 
en behang- en schilderklusjes voor 
ouderen (55+) en gehandicapten.
• telefonisch spreekuur ma-vr 9:00-

10:30 (6792322) of boodschap 
inspreken

Buurtconciërge 
Vanuit de vier wijkservicepunten 
in De Pijp werken de buurtcon-
ciërges. Ze zijn dagelijks op straat 
tijdens hun buurtrondes om te 
signaleren wat er niet in orde 
is, zoals vervuiling, burenruzie, 
vandalisme en kapotte bestrating. 
Ze doen kleine klussen voor ou-
deren en gehandicapten, zoals het 
buiten zetten van een vuilniszak 
of het vervangen van een lampje.
• Wijkservicepunt Smaragd  

ma-vr 9:00-12:00 

• Wijkservicepunt Ruysdaelkade 
ma-vr 9:00-12:00 

• Wijkservicepunt Ceintuurbaan 
ma-vr 9:00-12:00

• Wijkservicepunt Gerard Dou  
di-vr 13:00-17:00

Huurteam
Voor vragen over huurprijzen, 
servicekosten en onderhoudspro-
blemen.
• wo 9:00-12:00 Wijkcentrum 

Ceintuur

Kraakspreekuur
Voor praktische hulp en informa-
tie over kraken.
• ma 19:00-20:30 Molli Chaoot

Meldpunt zorg en overlast 
Voor ernstige en voortdurende 
overlast van lawaai, stank, ver-
vuiling, alsmede intimidatie 
en agressie in huis, buiten 
of op de trap; eveneens voor 
het bezorgd zijn over buurt-
bewoners die mogelijk hulp 
nodig hebben, maar (nog) niet 
krijgen.
•  do vr 13:30-16:00 

Wijkservicepunt Gerard Dou 
telefonisch spreekuur ma do vr 
13:30-16:00 (6702944)

Natuur- en milieuteam
Bewonersondersteuning natuur, 
milieu, en verkeer.
•  do 13:30-17:00 Wijkcentrum 

Ceintuur

Opbouwwerk 
Voor vragen over renovatie, sloop, 
huurverhoging na woningverbe-
tering en plannen voor de woning 
en de wijk.
• wo 9:00-12:00 Wijkcentrum 

Ceintuur

Rechtshulp Amsterdam
Voor vragen over arbeidsrecht, 
sociaal zekerheidsrecht, vreemde-
lingenrecht of consumentenrecht. 
• op afspraak do 17:00-19:00 (met 

Turkse en Arabische Tolken) 
Spuistraat 10 (5205100) 

 • op afspraak wo 17:00-19:00 
Oosterparkstraat 274 (5205100)

Wijkbeheerder / wijkcoördinator
 Wijkbeheerder Sanne 
Koolwijk  (6781928) beant-
woordt vragen over het beheer 
en onderhoud van de open-
bare ruimte. Wijkcoördinator 
Jeannette Swaab (6781624) 
geeft informatie over plannen 
en activiteiten in de buurt. 
• Wijkservicepunt Gerard Dou  

wijkbeheerder 2e di vd maand  
14:00-15.00; wijkcoördinator  
di 13:00-15:00 

• Wijkservicepunt Ruysdaelkade 
Ruysdaelkade 163 wijkbeheerder 

2e di vd maand 15:00-16:00; wijk-
coördinator di 15:00-17.00 

Woonspreekuur 
Voor vragen over huurprijzen, 
woonruimteverdeling, huurbe-
scherming, onderhoud, renova-
ties, huursubsidie, kamerhuur en 
onderhuur.
• do 19:30-21:00 Wijkcentrum 

Ceintuur

Politiespreekuren buurtregie
• Frans Halsbuurt di 18:00-

20.00 (Anke Sonderman) 
Wijkservicepunt Ruysdaelkade

• Gerard Doubuurt di 15:00–
17:00 (Marcel van Zethoven) 
Wijkservicepunt Gerard Dou

• H. Seghersbuurt do 17:00-
19:00 (Harold van Dam) 
Wijkservicepunt Ruysdaelkade

• Sarphatiparkbuurt do 16:00-18.00  
(Joop Bosch) Wijkservicepunt 
Gerard Dou

• Hemonybuurt do 15:30-16:30 
(Jerry van Dijk) De Community 
School

• C. Troostbuurt di 16:00-17:00 
(John Tromp) Wijkservicepunt 
Ceintuurbaan

• Lizzy Ansinghbuurt  
do 16:00-17:00 (Marco 
Vreugden-hil) Wijkservicepunt 
Ceintuurbaan

• Van der Helstpleinbuurt di 16:00 
-17:00 (Frank Westerop) Henrick 
de Keijserplein t/o nr 10 (gebouw 
speeltuinvereniging) (6724058)

• Burg. Tellegenbuurt ma 16:00- 
17:00 (Peter Wetjens) Henrick de 
Keijserplein t/o nr 10 (gebouw 
speeltuinvereniging) (6724058)

• Diamantbuurt di 15:30-17:00 (Jan-
Karel Reesink) Wijkservicepunt 
Smaragd

Adressen
• Buurtcentrum De Pijp 
2e vd Helststraat 66 (5709640)

• De Community School  
2e Jan vd Heijdenstraat 75-77 
(6649250)

• Molli Chaoot  
Van Ostade-straat 55 hs 
(6761427)

• Wijkcentrum Ceintuur 
Gerard Doustraat 133 
(6764800)

• Wijkservicepunt Ceintuurbaan  
Ceintuurbaan 272 (3795824)

• Wijkservicepunt Gerard Dou  
Gerard Doustraat 86 (6763498) 

• Wijkservicepunt Ruysdaelkade  
Ruysdaelkade 163 (6720538) 

• Wijkservicepunt Smaragd 
Smaragdplein 8 (4712668) 

Spreekuren in De Pijp
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Inburgeren met De Pijp Krant

Bewoner: Marijke van Mil 
Woont in De Pijp sinds: 1992

Leeftijd: 42 jaar

Foto: Maarten Wesselink

Wat doet u zoal deze week?
“Ik ben bezig met nieuwe ver-

halen en ik maak een nieuwe folder 
voor een cursus, die ik zelf geef. Die 
cursus heet ‘schrijven van kinder-
literatuur’. Verder werk ik aan een 
nieuwe vertelvoorstelling. Deze week 
ben ik hard aan het werk om nieuwe 
opdrachten te krijgen.”

Wat hebt u gisteren gegeten en 
hoe kwam u daar aan?

“Een combinatie die ik samen met 
de schoonmoeder van mijn zus heb 
gemaakt. Zij had nog boerenkool-
stamppot, ik heb geëxperimenteerd 
met vegetarische brokjes en zuur-
kool, eigenlijk hebben we de kliekjes 
aangevuld. Gisteren heb ik ook nog 
zongerijpte avocado gegeten uit 
de tuin van één van mijn ooms. Ik 
kwam vorige week terug van een va-
kantie in Suriname en heb de vrucht 
zelf meegenomen. In Suriname zijn 
avocado's zo groot als Spaanse me-
loenen en heten ze ‘advocaat’.”

U woont sinds 1992 in De Pijp. 
Waar kwam u vandaan? 

“Uit Amsterdam Nieuw Zuid, niet 
ver hier vandaan. Daarvoor heb ik 
in Ede gewoond, op de Veluwe. Mijn 
kinderjaren heb ik in Suriname 
doorgebracht.”

Hoe zit dat met dat vertellen? 
“Ik schrijf en illustreer verhalen. 

Op een gegeven moment las ik die 
verhalen voor, later begon ik ze te 
vertellen, zonder daarbij het boek 
te gebruiken. Toen ik professionele 
vertellers tegenkwam, wist ik dat ik 
ook die kant op wilde en mijn vertel-
kunst verder wilde ontwikkelen. Het 
is nu vier jaar geleden dat ik mijn 
kantoorbaan heb opgegeven om 
professioneel verteller te worden. 
Nu geef ik vertelvoorstellingen in 
scholen, theaters en  buurthuizen, 
maar ook in boekhandels of op festi-
vals. Daarnaast geef ik zelf nog een-
voudige kinderboeken uit.”

Je wees net naar een foto in de 
Pijpkrant, wat is daar op te zien?

“Die foto is genomen op de 
KunstCuyp. Daar staat één van de 
doeken op die ik gebruik als decor bij 
mijn vertelvoorstellingen. Die doeken 
schilder ik zelf, met acrylverf op on-
gebleekte katoen. Die stof is licht, en 
kan ik makkelijk meenemen als ik 
moet reizen voor mijn werk.”

Is je geboorteland van invloed op 
je werk?

“Mijn jeugdherinneringen, en de 
Surinaamse tori’s die mijn oma mij 
vertelde zijn een grote bron van in-
spiratie voor mij.”

Wat is nou eigenlijk leuk aan De 
Pijp?

“Dat je op elke hoek van de straat 
kunt vinden wat je nodig hebt. Je 
kunt boodschappen doen, kopiëren, 
faxen, noem maar op.”

Wat laat u uw bezoek zien van 
de Pijp?

“Ik wijs ze altijd op de Amsterdamse 
Schoolarchitectuur. Die is wereldbe-
roemd en mijn bezoek mag De Pijp 
niet verlaten zonder dat ze die ge-
bouwen en bruggen hebben gezien.”

Wat is beslist vervelend aan De 
Pijp?

“Uitlaatgassen, die ongezonde 
lucht, stank en roet. Dat is eigenlijk 
het enige wat mij stoort.”

Wat is uw verslaving?
“Een verslaving is iets waar ie-

mand niet buiten kan. Voor mij 
gaat er geen dag voorbij zonder dat 
ik orde wil scheppen in de chaos 
om me heen. Ik wil me onthechten, 
boeken, kleren, rommel wegdoen en 
opruimen. De gedachte om orde te 
scheppen in de chaos, die komt bij 
mij iedere dag terug.”

Wat zijn uw droom wensen?
“Kunnen doen wat ik wil doen! 

Zonder dat ik me zorgen hoef te 
maken over mijn huur, de belasting-
dienst en levensonderhoud.”

Maarten Wesselink
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Zoals reeds aangekondigd 
heeft projectontwikkelaar 
Gerard W. Bakker Hoger 
Beroep aangetekend tegen 
het vonnis van de kanton-
rechter. Deze oordeelde 
media december 2005 
dat de bewoners van de 
Henrick de Keijserstraat 
hun woningen niet hoeven 
te verlaten. 

Bakker probeert het Gerechtshof 
ervan te overtuigen dat de kan-
tonrechter ten onrechte heeft 

geoordeeld dat geen sprake is van 
'dringend eigen gebruik'. Het ge-
bruik is wel degelijk dringend, nu 
Bakker uitvoering geeft aan gemeen-
telijk beleid. Hij is daar zelfs nadruk-
kelijk om gevraagd door het stads-
deel Oud-Zuid, zo stelt Bakker in een 
omvangrijke dagvaarding die vorige 
maand aan een twintigtal bewoners 
werd betekend.

 Het Hoger Beroep spitst zich in be-

langrijke mate toe op de beweerde-
lijke medewerking van het stadsdeel 
Amsterdam Oud-Zuid aan het pro-
ject. Bakker stelt in 1999 tijdens de 
oplevering van een 25-tal koopappar-
tementen in de Karel du Jardinstraat 
te zijn benaderd door toenmalig 
stadsdeelvoorzitter Ger de Visser, 
met het verzoek nòg een project in 
De Pijp te realiseren. Partijen hebben 
hierover herhaaldelijk telefonisch 
overleg gevoerd, hetgeen heeft gere-
sulteerd "in de afspraak dat Bakker 
zou omzien naar een geschikt pro-
ject," aldus de dagvaarding. Bakker 
heeft vervolgens aan het stads-
deel 'voorgesteld' om tot aankoop 
van de panden in de Henrick de 
Keijserstraat over te gaan, waarop 
het stadsdeel positief reageerde: er 
werd een ambtelijke projectleider 
aangesteld en de plannen werden 
door Bakker, het stadsdeel en het 
Ontwikkelingsbedrijf in november 
2001 gezamenlijk gepresenteerd aan 
de bewoners. Toen bleek dat de zaak 
politiek gevoelig lag is er een kente-
ring gekomen in de houding van het 
stadsdeel, aldus Bakker.

 Uit het feit dat het stadsdeel het 
project heeft aangemerkt als 'stads-
vernieuwingsproject' blijkt boven-
dien dat Bakker, samen met het 
stadsdeel, uitvoering geeft aan ge-
meentelijk volkshuisvestelijk beleid. 
Het woningaanbod in De Pijp is een-
zijdig en Bakker zorgt voor differen-
tiatie, zo legt Bakker uit in de 29-pa-
gina's tellende dagvaarding, waarin 
volop wordt verwezen naar beleids-
stukken van het stadsdeel Oud-Zuid 
en de gemeente Amsterdam. De 
huurders dienen te vertrekken voor 
het algemene belang dat Bakker na-
streeft, is de conclusie. "Weliswaar 
hebben de bewoners een individueel 
belang bij handhaving van de huur-
overeenkomst, maar dit belang dient 
naar het oordeel van Bakker uitein-
delijk te wijken voor het directe be-
lang van Bakker bij realisatie van het 
project en het algemene belang van 
de gemeente en het stadsdeel bij de 
uitvoering van de stedelijke vernieu-
wing," aldus nog steeds de project-
ontwikkelaar, die hiermee kennelijk 
wil aangeven ook namens het stads-
deel te procederen.

 In eerste aanleg is reeds door de ad-
vocaat van de bewoners uiteen gezet 
dat Bakker een gekleurde uitleg geeft 
aan de geschiedenis. Uit diverse cor-
respondentie van het stadsdeel Oud-
Zuid blijkt dat Bakker steeds is duide-
lijk gemaakt dat het hem weliswaar 
vrij staat het project te realiseren, 
doch dat het stadsdeel tegenstander 
is van gedwongen uitplaatsingen 
van huurders. Het betoog van Bakker 
vond ook bij de kantonrechter geen 
gehoor: “Bakker beroept zich er nog 
op dat hij met haar plannen als het 
ware de verlengde arm van het stads-
deel is. Het is evenwel eigen initiatief 
van Bakker geweest om tot aankoop 
over te gaan. Het stadsdeel heeft in 
elk geval in een latere fase juist aan-
gegeven dat er van wordt uitgegaan 
dat bewoners niet tegen hun wil 
zullen worden uitgeplaatst," aldus 
het vonnis van de kantonrechter van 
20 december 2005.

 De advocaat van de bewoners kan 
het stadsdeel Oud-Zuid om procedu-
rele redenen niet als getuige laten 
horen. Het Wijksteunpunt Wonen 
Oud-Zuid heeft daarom, met het 

oog op het aangekondigde Hoger 
Beroep, het stadsdeel in december 
2005 verzocht helderheid te brengen 
in deze kwestie, door een verklaring 
af te geven waarin zij haar eigen rol 
uiteen zet. Partijen steggelen immers 
over de vraag welke rol het stadsdeel 
Oud-Zuid moet worden toegedicht, 
terwijl het stadsdeel zich zelf  lange 
tijd heeft gehuld in stilzwijgen. In-
middels hebben de fracties van de 
PvdA, D'66, Groenlinks en Vereniging 
Oud-Zuid zich (opnieuw) tegen het 
gedwongen vertrek van huurders 
verklaard wanneer een eigenaar 
plannen heeft om woningen samen 
te voegen. Ook geven zij aan de le-
zing van Bakker, dat hij de panden 
op verzoek van het stadsdeel zou 
hebben aangekocht, niet te kunnen 
onderschrijven. Het dagelijks be-
stuur van het stadsdeel heeft zich in 
gelijke zin uitgelaten.

 Naar verwachting zal het 
Gerechtshof binnen enkele maanden 
een hoorzitting houden over de 
zaak.

 
Guido Zijlstra

De Vereniging Sociale 
Advocatuur Nederland 
(VSAN) heeft de Tweede 
kamer opgeroepen om niet 
akkoord te gaan met het 
huurbeleid van minister 
Dekker. Volgens de VSAN 
is er sprake van onverant-
woorde inbreuk op funda-
mentele rechtsbeginselen, 
de rechtszekerheid en de 
rechtsbescherming van de 
huurder.”

De kritiek van de VSAN spitst 
zich toe op de koppeling 
tussen de WOZ-waarde en 
de huurprijs van woon-

ruimte. De vereniging, die zich inzet 
voor de juridische belangen van 

kwetsbare groepen in de samenle-
ving, ziet de rechtspositie van huur-
ders flink verslechteren als het huur-
beleid van minister Dekker wordt 
aangenomen. In een uitgebreide 
brief aan de Tweede Kamer zet de 
vereniging uiteen waarom. 

Zo vrezen de advocaten dat huur-
ders in de toekomst onvoldoende 
invloed kunnen uitoefenen op de 
hoogte van de WOZ-waarde, omdat 
de gebruiker van de woning geen 
onroerendzaak-belasting meer is 
verschuldigd. Bovendien is het vast-
stellen van de WOZ-waarde vaak 
‘natte-vinger-werk’: onlangs bleek 
dat zo’n 40% van de ingediende be-
zwaarschriften hebben geleid tot 
een andere waarde-vaststelling. 

De VSAN is zeer kritisch over het 
feit dat in het nieuwe systeem de 
koppeling tussen huurprijs en wo-
ningkwaliteit wordt losgelaten. 

Huiseigenaren zullen minder ge-
neigd zijn te investeren in een 
woning. De huurprijs van veel wo-
ningen wordt straks immers door 
de WOZ-waarde bepaald, maar er 
is geen relatie tussen die waarde 
en het aantal voorzieningen in de 
woning. Bovendien is het straks 
mogelijk dat een woning in het ene 
stadsdeel tegen een geliberaliseerde 
huurprijs worden aangeboden, ter-
wijl diezelfde woning in een ander 
stadsdeel valt onder een vorm van 
huurprijsbescherming. Het systeem 
wordt daardoor ondoorzichtig.

“We verzoeken u daarom met klem 
niet in te stellemen met de koppeling 
tussen huurprijzen en WOZ-waarde 
en evenmin met het introduceren 
van de WOZ-waarde in het woning-
waarderingsstelsel,’ aldus de VSAN.

Guido Zijlstra

De stadsdeelraad 
Amsterdam Oud-Zuid 
heeft onlangs een motie 
aangenomen waarin de 
vloer wordt aangeveegd 
met het huurbeleid van 
minister Dekker. 
Het beleid moet drastisch 
worden aangepast en van 
grote huursprongen mag 
geen sprake zijn, aldus de 
raad.

Het huurbeleid in Oud-Zuid 
is al jaren een heikel on-
derwerp. Het stadsdeel 
bestaat voor een groot 

deel uit huurwoningen die in par-
ticuliere handen zijn. Veel huisei-
genaren staan te trappelen om de 
huren ‘markt-conform’ op te trekken 

en van minister Dekker krijgen zij 
straks een vrijbrief. Oud-Zuid is nu 
al moeilijk toegankelijk voor lage 
inkomens, maar gevreesd wordt dat 
straks alleen hóge inkomens zich 
een woning in de populaire wijken 
kunnen permitteren. Reden voor de 
stadsdeelraad om een helder state-
ment af te geven.

“De gevolgen van het nieuwe rijks-
beleid zullen op korte termijn in 
Oud-Zuid merkbaar worden omdat 
huurwoningen voor nieuwe be-
woners flink veel duurder zullen 
worden. Dit leidt tot inkomenssegre-
gatie, namelijk dat mensen met la-
gere inkomens of middeninkomens 
niet meer kunnen gaan wonen in 
Oud-Zuid,” aldus de stadsdeelraad. 
Zij voegt daaraan toe: “Oud-Zuid is 
een gemengd stadsdeel en moet dat 
blijven, wat betekent menging van 
dure en goedkope huur- en koop-
woningen en een plek voor mensen 
uit alle inkomenscategorieën in alle 

buurten. Het rijksbeleid, wat dit on-
mogelijk lijkt te maken, moet met 
kracht worden bestreden.”

Het stadsdeel heeft de opdracht 
zich op alle niveaus tegen het huur-
beleid uit te spreken. “Dit standpunt 
moet door middel van een artikel in 
de stadsdeelkrant en persberichten 
nadrukkelijk onder de publieke 
aandacht worden gebracht en moet 
worden uitgedragen in de richting 
van de gemeenteraad, B&W, de rege-
ring en de Tweede Kamer,” aldus de 
deelraadsfracties in Oud-Zuid.

Hopelijk zullen meer stadsdelen 
het initiatief van Oud-Zuid volgen en 
zich duidelijk uitspreken tegen het 
huurbeleid van minister Dekker. De 
motie in Oud-Zuid was een initiatief 
van PvdA en GroenLinks en kon re-
kenen op brede steun. Alleen de VVD 
stemde tegen. 

Guido Zijlstra

‘Geen betaalbare huurwo-
ningen op dure grond’, 
zo liet minister Dekker 
onlangs weten. Ze 

dreigde zelfs Amsterdam met chan-
tage door geen geld uit te trekken 
voor de Zuid-as als de gemeente daar 
ook sociale huurwoningen bouwt. 
Tot nu toe is het beleid van de ge-
meente dat bij alle nieuwbouw ten 
minste 30% sociale woningbouw 
moet komen. Dat wil zeggen huren 
onder de € 600 per maand. De ge-
meente vreest dat anders een ge-
deelde stad ontstaat met arme en 
rijke wijken. Tot voor kort werd dit 
standpunt ook in Oud-Zuid breed ge-
dragen, maar de VVD heeft daar nu 
afstand van genomen.

In de raadsvergadering van 25 ja-
nuari liet de VVD-fractie weten dat 

zij de mening van mevrouw Dekker 
delen. Geen betaalbare woningen 
op dure grond. Dit tot verbijstering 
van de andere partijen in het stads-
deel, want tot voor kort stonden zij 
samen voor een gemengd stadsdeel. 
Het standpunt van de VVD is overi-
gens vreemd in het licht van het re-
cente besluit om op het Stadionplein 
geen 30, maar 40% betaalbare huur-
woningen te bouwen in de toren 
die daar wordt neergezet. Als je het 
standpunt consequent doortrekt 
is de VVD blijkbaar nu ook tegen-
stander van betaalbare huren en 
mensen met lagere inkomens in de 
dure delen van Oud-Zuid. Terwijl 
daar toch heel wat VVD stemmers in 
een huurwoning zitten. 

Tjerk Dalhuisen

Oud-Zuid: “Beleid Dekker met 
kracht bestrijden”

Advocatuur kraakt huurbeleid
VVD tegen gemengde wijken

Voor betaalbaar wonen en goede huurbescherming: HUURDERSVERENIGING DE PIJP
Maak minimaal 5 euro per jaar over op giro 6930178 van Huurdersvereniging de Pijp, Amsterdam (svp naam en adres vermelden).

Huurdersvereniging de Pijp, p/a Gerard Doustraat 133 1073 VT Amsterdam, e-mailadres hvdp@wijkcentrumceintuur.nl

WORD NU LID!

Hoger Beroep ‘Bakker-panden’

WORD NU LID!

WONEN



Hoe stemt de Albert Cuyp op 7 maart?
Albert Cuypmarkt, 

zaterdagoch-

tend 4 februari.

Voorafgaand aan 

de gemeenteraads-

verkiezingen van 

7 maart a.s. vroeg 

De Pijp Krant aan 

marktkooplui en 

passanten op wie 

zij dit jaar gaan 

stemmen.  

Een peiling.

Nils Strijbosch, van de boekenmarktstal
“Ik ben niet zo gigantisch op de hoogte. Ik ben een zelfstandige 

met een boekenmarktstal en de zelfstandigen staan er slecht 
voor; ze moeten steeds meer inleveren. Ik heb geen goed gevoel 
meer bij de PvdA en twijfel tussen de PvdA en de VVD. Ik stem 
altijd op de eerste vrouw op de partijlijst.”

De heer Oorthuis, van Volksrijwielhandel ‘Tornado’
“Het is op het ogenblik lastig om te bedenken op wie je zal 

gaan stemmen. Ik vind dat er minder regeltjes moeten komen. Ik 
stemde altijd op de PvdA, maar ik denk dat ik dit keer op de SP 
ga stemmen. Maar dan wel op de eerste vrouw op de partijlijst. Er 
moeten meer vrouwen in de politiek.” 

Danny van der Haas, van Het Koffiehuis
“Het ligt er aan wat ik ga stemmen. Eerst stemde ik op Leefbaar 

Nederland. Geert Wilders heeft dezelfde ideeën als Pim Fortuyn. 
Bijvoorbeeld over teveel buitenlanders. Nederland is gewoon vol. 
De partij van Wilders is er nog niet, maar anders zou ik op hem 
stemmen.”

Joke en Joep Gans, De Brillenkoning
“De meeste politici waaien met de wind mee. Wij vinden dat 

je je eigen standpunt moet blijven verdedigen, dat is eerlijk. D66 
vertegenwoordigers blijven op hun standpunt staan, zoals Boris 
Dittrich en De Graaff. Wij stemmen daarom altijd op D66.”

Jan en Lia Vos, Poelier Vivo
“Jan: “Ik geloof niet zo in politiek. De politici zeggen altijd 

veelbelovende dingen, maar maken weinig waar. Ik stem nooit. 
Maar Oudkerk mag ik wel, die zegt rake dingen. Hij kan het goed 
verwoorden.” Lia: ‘Ik stem op de SP. Ik ben vóór Marijnisse.”

De heer Borgman, het Azaleapaleis
“Mevrouw Maij weet niet waar ze mee bezig is! Door de aanleg 

van de Noord-Zuidlijn is een portie van ons inkomen ingenomen. 
En er is niks gecompenseerd. Terwijl je juist van het CDA men-
selijkheid zou verwachten. De stadsdelen doen er ook niks aan. 
Volgens mij zijn de stadsdelen er alleen om baantjes aan vrienden 
en kennissen door te sluizen. De stad is verdwenen, omdat het 
werk is verdwenen. Als er hard wordt gewerkt, dan is het voor de 
mensen die niks doen. Ik stem op de partij, die opkomt voor de 
Plaatselijke Belangen, in Uithoorn.”

Jan en Carla Kroon, passanten in het koffiehuis
“Wij wonen in Spaarndam en gaan vaak naar de Albert Cuyp 

met het openbaar vervoer. Wij zijn katholiek en stemmen op 
mevrouw Vink van het CDA. We kennen haar persoonlijk. Zij staat 
erop dat Spaarnwoude-Haarlemmerliede een kleine, recreatieve 
gemeente blijft.”

De heer Naipal, een buurtbewoner
“Het is moeilijk. Welke moet ik kiezen? Ik heb geen idee. Ze zijn 

allemaal de beste, ik kan het niet beoordelen. Ik heb altijd op de 
PvdA gestemd, voor de meeste Surinaamse mensen was dat de 
partij van Joop den Uyl.”

Ed en Petra Waainies, bezoekers uit Bussum
“De Christendemocraten maken er een potje van. Of het nou 

landelijk of gemeente is, schorem blijft het; er zitten draaikonten 
in het kabinet. De SP staat dichter bij de mensen, die niet in de 
grachtengordel wonen, maar die in een tunnel moeten slapen. 
Wij stemmen allebei op Jan de Wit van de SP.”

Bram Wanrooy, een colporteur van ‘De Socialist’ 
“Voor de verkiezingen doen wij, de internationale socialisten, 

met de SP mee. Samen strijden we tegen de verloedering van 
rechts. De SP is het consequente linkse antwoord op dit kabinet. 
We zijn murw gebeukt door Balkenende en de SP geeft recht-
streeks tegengeluid. Wij sluiten ons daarbij aan. Ik stem op Karen 
Wegner, de eerste vrouw op de SP partijlijst.” 

Teskt: Sandra van Beek

Fotografie: Peter Lange
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Een stel enthousiaste 
jongeren, acht meisjes en 
één jongen (14 tot 22 jaar) 
vormt de kerngroep in 
het Jongeren Parlement in 
oprichting. Een subsidie 
(13.000 euro) is beloofd. 
Hun stappenplan en  
organisatieschema was 
snel ingediend, maar het 
geld is er nog niet. Stil 
zitten vinden ze maar niks, 
dus zijn ze nu gestart met 
hun eerste concrete pro-
ject. Het organiseren van 
een groot verkiezingsdebat 
voor de stemgerechtigde 
jongeren in ons stadsdeel. 

Op dit ogenblik betitelen 
de initiatiefnemers zich-
zelf als de Initiatiefgroep 
Jongeren Parlement.(JP) 

Het zijn voor het merendeel jon-
gens en meisjes van Marokkaanse 
afkomst, maar willen in de toekomst 
uitgroeien tot een groep jongeren, 
die representatief is voor alle bevol-
kingsgroepen uit het stadsdeel. 

Met de komende verkiezingen 
in het vizier gaat het JP informatie 
geven over alle belangrijke punten 
waarop de politieke partijen in hun 
partijprogramma aandacht besteden 
aan jongeren. Enkele weken voor 
de verkiezingsdatum start de cam-
pagne. De initiatiefnemers bezoeken 
scholen, gaan folders verspreiden 
en willen een website met gerichte 
informatie op internet openen. Het 
beoogde verkiezingsdebat houden 
ze vlak voor de verkiezingen en niet 
alleen de kiesgerechtigde jongeren, 
maar ook ouders en de plaatselijke 
politici komen aan het woord. 

Met dit debat willen ze jongeren 
laten zien dat politiek een belangrijk 
hulpmiddel is om je eigen toekomst 
te verbeteren. Door in debat te gaan 
met politici kun je besluiten beïn-
vloeden en door naar de stembus 
te gaan kunnen je die besluiten re-
aliseren. Als het aan het JP ligt gaat 
iedere jongere die mag stemmen ook 
naar de stembus met de slagzin. Je 
bent jong , dus je stemt!

Mooier kan het haast niet
Een van de initiatiefnemers is 

Souad El Morabet, zij is 22 jaar en 
3e jaar studente Pabo aan de Hoge 

School van Amsterdam. Haar studie 
combineert ze met werk als begeleid-
ster van probleemgezinnen. Ze is erg 
geïnteresseerd in de politiek en heeft 
al op haar 16e meegelopen in een 
VVD campagne, terwijl ze naar haar 
zeggen een andere politieke voor-
keur heeft. Naast haar studie en werk 
heeft ze zich nu vol enthousiasme 
gestort op het Jongeren Parlement. 
Haar optreden werkt aanstekelijk. 
De leraren op school kwamen haar 
spontaan sympathie betuigen. Zij 
vinden het een fantastisch initiatief 
en voorspellen dit meisje een floris-
sante loopbaan in de politiek. Mooier 
kan het haast niet.

Positief gevoel
In een van de eerste officiële be-

sprekingen met Stadsdeel Oud Zuid, 
sprak Souad in gezelschap van de 
andere groepsleden met verant-
woordelijk wethouder welzijn Lieke 
Thesingh (Groen Links).Van dit ge-
sprek hield ze een overwegend posi-
tief gevoel over.

”Veel van de plannen van de initia-
tiefgroep komen overeen met die van 
de wethouder. Beide partijen willen 
jongeren hun school af laten maken, 
hen helpen met het vinden van werk 
en we vinden het belangrijk om we-
derzijds begrip te kweken”. 

Toch bekroop Souad ook het ge-
voel dat de wethouder soms ietsje te 
afwachtend reageerde op de plannen 
van de groep en zij zoekt naar een 
verklaring. 

“We zijn nu wel gestart met het or-
ganiseren van een verkiezingsdebat, 
maar we zijn nog maar een initiatief-

groep. We gaan ons uiterste best doen 
en hopen dat de wethouder niet gaat 
zitten wachten op onze fouten, want 
in het begin zullen we die wel maken. 
We zijn ook bezig om de eigen groep 
op te bouwen. Een goed JP krijgen we 
niet door alleen Marokkaanse jon-
geren te laten meedoen. We hebben 
behoefte aan jongens en meisjes van 
Turkse, Surinaamse, Antilliaanse en 
Nederlandse afkomst die actief gaan 
meewerken. Ik weet zeker dat dit 
ons snel gaat lukken en ook dat Oud 
Zuid naar ons gaat luisteren”.

Professionele ondersteuning
Af en toe duikt bij haar de wens op 

voor professionele ondersteuning. 
Ze hoopt op iemand die zich voor 
langere tijd wil inzetten en hen gaat 
leren hoe het allemaal werkt in de 
politiek. Een voorlopige oplossing is 
wel gevonden. Stadsdeelraad lid Job 
van Amerongen (PvdA) is vanaf het 
eerste uur betrokken bij de totstand-
koming van het Jongeren Parlement 
en in deze aanloopperiode onder-
houdt hij contact met de jongens en 
meisjes door college te geven over de 
ambtelijke werking van de Deelraad. 
Binnenkort treedt hij echter terug 
uit de politiek en dan is het ook afge-
lopen met de lessen en dan moet het 
JP het alleen rooien. 

Deze jonge Pijpbewoners lopen 
over van ideeën en goede voorne-
mens en zitten barstensvol energie. 
Wij, de andere Pijpbewoners, mogen 
nu al blij zijn met jongeren die langs 
democratische weg hun toekomst 
en leefklimaat willen verbeteren 

en dan niet alleen omdat hun inzet 
ook voor ons profijt op kan leveren. 
Zij verdienen het om gekoesterd te 
worden. Juist nu sociale en cultu-
rele verschillen toenemen, is (snel) 
handelen noodzakelijk en moet er 
serieus met de jongeren worden 
overlegd en hun meningsvorming 
worden aangemoedigd. Het initiatief 
kan heel goed beginnen bij die jonge 
mensen zelf en vervolgens geeft het 
stadsdeel hen (liefst meer dan) één 
steuntje in de rug. Snel handelen is 
daarbij van groot belang. Langdurige 
bureaucratische procedures werken 
op jonge mensen vaak verlammend, 
terwijl de plaatselijke politiek hun 
initiatieven juist moet gebruiken 
bij het zoeken naar goede en snelle 
oplossingen. Dit Jongeren Parlement 
kan de gemeenschap nog vele goede 
diensten bewijzen. 

Hein Cordes

Er komt een Jongeren Parlement in De Pijp 

De Innitiatiefgroep Jongeren 
Parlement vraag nieuwe leden 
Geef je op bij jongereninoz@wij
kcentrumceintuur.nl

Souad El Morabet van de initiatiefgroep Jongeren Parlement: “We vinden het belangrijk om wederzijds begrip te kweken.” Foto Gert Meijerink
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Pastor Pierre Valkering van 
de Vredeskerk hield in de 
afgelopen kerstnacht een 
preek over de moeilijke 
situatie van de 21-jarige 
asielzoekster Thirza uit 
Sierra Leone. Na vijf jaar 
dreigt ze uit Nederland 
te worden gezet. De ka-
tholieke gelovigen van de 
Vredeskerk ontfermen zich 
over haar lot. Ze hielden 
een handtekeningenactie 
en boden deze burge-
meester Cohen en minister 
Verdonk aan met het ver-
zoek om haar alsnog asiel 
te verlenen uit medemen-
selijkheid. 

Tijdens het jaarlijkse bezoek aan 
de Vredeskerk dreigde ik in 
de kerstnacht weg te dromen 

in de houten kerkbank bij het zal-
vende ‘Kyrië’ en ‘Gloria’ gezang van 
het ‘Canticum Anglicum’ koor in de 
doordringende geur van overvloedig 
wierook en kaarsvet, dat door de gi-
gantische bakstenen kerk walmde. 
Pastor Valkering’s preek begon rustig 
over de wijze lessen van een monnik, 
die ooit zei: ‘Ook het kleinste teken 
van leven kan van diep wegkomen’. 
Maar al gauw kreeg de toon van zijn 
preek iets onheilspellends, toen hij 
verder doorging over een kerstkaart, 
die hij had ontvangen van Thirza en 
George en hun baby Benjamin. Deze 
baby had hij onlangs gedoopt...

Het asielzoekersverhaal van dit 
jonge vluchtelingengezin lijkt zo op 
het bijbelse verhaal van Maria, Jozef 
en Jezus, voor wie geen plaats was in 
de herberg, dat Valkering het natuur-
lijk juist in deze kerstnacht aangreep 

Geen plaats in de herberg voor Thirza?!

om hierover te vertellen. Hij had in 
woede kunnen ontsteken over het 
onrecht dat dit jonge gezin is aange-
daan, maar hij bleef kalm, terwijl hij 
over haar vertelde: 

‘Thirza kennen we hier goed. Een 
paar jaar terug kwam ze hier de kerk 
inwandelen. Ze was een ‘ama’, een 
alleenstaande minderjarige asiel-
zoeker, zodat dat heet in termen van 
de vreemdelingendienst. Thirza is af-
komstig uit Sierra Leone. En ze was 
moederziel alleen inderdaad. Hier in 
de kerk zocht ze haar heil (...) Thirza 
ging bij het koor van de Lieve Vrede 
en alle mensen ontfermden zich 
over haar. Zij werd echt één van ons. 
Op een dag hoorde ik: ze is zwanger. 
Benjamin werd geboren (...)’ Hij ver-
volgde de preek met het onheils-

bericht dat Thirza’s zaak in hoger 
beroep is afgewezen, ze uitgeproce-
deerd is en het land uit zal moeten, 
alleen dat niet bekend is wanneer 
precies...

Bang
Thirza heet in werkelijkheid niet 

zo.Voor dit artikel hebben we haar 
naam veranderd. Ik kon haar niet 
spreken; ze wilde niet geïnterviewd 
worden, want ze is bang. Ook Pastor 
Valkering wilde niet meer over haar 
zaak kwijt, maar stuurde me door 
naar mevrouw Resianne Smidt van 
Gelder. Haar man is actief in de 
Vredeskerk en zij heeft Thirza opge-
vangen en begeleid. Zij vertelde dat: 
Thirza als vijftienjarig meisje vijf 
jaar geleden in haar eentje uit het 

Westafrikaanse land Sierra Leone is 
gevlucht, nadat haar ouders en ove-
rige familieleden in de burgeroorlog 
waren vermoord. Zonder enige bezit-
tingen, in dezelfde kleren die ze al 
aan had met wat kleingeld op zak, 
wist ze aan boord van een schip te 
komen, dat naar Nederland voer. 
Hier kwam ze - getraumatiseerd 
- terecht bij de opvang voor minder-
jarigen. Ze had en heeft een spraak-
gebrek en sprak een soort ‘pigeon’ 
Engels, een soort tokkeltaaltje dus. 
Bij haar verhoor werd haar vlucht-
verhaal door de IND, de Immigratie 
en Naturalisatiedienst, niet geloofd: 
Ze zou de taal van haar land niet 
spreken en niet uit Sierra Leone, 
maar uit Nigeria afkomstig zijn. 
Daarom kreeg ze geen politiek asiel. 

Maar liefst vier (pro deo) advocaten 
hebben zich in de afgelopen vijf jaar 
met haar zaak bemoeid. Deze is vorig 
jaar mei voorgekomen en afgewezen; 
ze is in Hoger Beroep gegaan, waarna 
haar zaak weer is afgewezen en nu is 
ze dus uitgeprocedeerd. 

Ze heeft haar vriend, ook een asiel-
zoeker leren kennen en ze kregen 
een zoon, die nu vijftien maanden 
is. Ze volgt een ROC opleiding detail-
handel, loopt stage bij een bekend 
winkelbedrijf en ontvangt nog een 
uitkering. Ze is doodsbang om terug 
te keren naar Sierra Leone en kan 
niet goed slapen. 

Volgens mevrouw Smidt van 
Gelder, die bij de Universiteit van 
Amsterdam werkt, is er bij de taalbe-
oordeling van Thirza helemaal aan 
het begin van de procedure een fout 
gemaakt. Ze is op grond van taalana-
lyse door de IND afgewezen.

Handtekeningen
Bij de Vredeskerk heeft mevrouw 

Smidt honderdveertig handteke-
ningen opgehaald en deze zijn naar 
Burgemeester Cohen en Minister 
Verdonk gestuurd met het ver-
zoek om Thirza alsnog asiel te ver-
lenen. Ook heeft ze organisatie 
voor politieke gevangenen Amnesty 
International ingeschakeld om zich 
met Thirza’s zaak te bemoeien. Maar 
de procedure kan lang duren, terwijl 
Thirza en haar gezin ieder moment 
het land kunnen worden uitgezet. 

Mevrouw Smidt van Gelder noemt 
de situatie van het gezin desge-
vraagd ‘vreselijk’. Zij is één van de 
Nederlanders, die zich schaamt 
Nederlander te zijn. Thirza is trou-
wens niet de enige asielzoekster 
die door de Vredeskerk wordt opge-
vangen; juist de kerken bekommeren 
zich om hun lot. 

Wie wil reageren kan een mailtje 
sturen naar r. fontaine@chello.nl.

Sandra van Beek.

Sinds een aantal jaar zijn wij 
met vrijwilligerscollectief 
en ontmoetingsruimte Molli 
Chaoot bezig met de aan-

vraag van een horecavergunning. 
De Molli Chaoot is een plek waar 
krakers, activisten en buurtgenoten 
elkaar kunnen ontmoeten, verga-
deren of gewoon even ontspannen 
bijeen kunnen komen. Daarnaast 
biedt de ruimte onderdak aan een 
aantal groepen die vanuit de Molli 
Chaoot politieke en culturele acti-
viteiten organiseren. Voorbeelden 
zijn ‘Gratis eten! Amsterdam’, een 
groep die één keer per maand gratis 
eten uitdeelt op straat, en Embla, 
een organisatie die culturele ac-
tiviteiten zoals exposities en  po-
ezieavonden organiseert voor en 
door vluchtelingen en migranten 
uit Zuid-Amerika. Hoewel wij ons-
zelf niet als horecagelegenheid 

zien, heeft het stadsdeel anders be-
sloten en ons verplicht gesteld een 
horecavergunning aan te vragen. 
Inmiddels voldoet de ruimte aan 
de veiligheidseisen zoals de vergun-
ning die verlangt. 

Voortbestaan in gevaar
Op dit moment lijkt het voort-

bestaan van de ruimte in gevaar 
te komen doordat er geen overeen-
stemming bereikt kan worden over 
de manier waarop de vergunnings-
voorwaarden gecontroleerd wordt. 
Natuurlijk hebben wij geen enkel 
probleem met de controle van de 
vergunning. Het probleem ligt voor 
ons bij de instantie die de controle 
uit zal voeren. Op dit moment wil 
het stadsdeel dat de vergunning 
gecontroleerd wordt door het ho-
recateam van de politie. Hoewel dit 
voor veel mensen misschien vreemd 

klinkt, kunnen wij hier als collectief 
niet mee akkoord gaan. 

Een groot deel van de mensen 
die gebruik maakt van de ontmoe-
tingsruimte Molli Chaoot is actief 
binnen de kraakbeweging of als 
activist en komt op die manier met 
een kant van de politie in aanra-
king die de meeste mensen niet 
kennen. Voorbeelden hiervan zijn 
de lange lat van de ME, traangas tij-
dens vreedzame demonstraties, het 
gebruik van geweldsmiddelen zoals 
pepperspray zonder aanleiding en 
ontruimingen van kraakpanden 
door de politie. De Molli Chaoot is 
voor hen een plek waar ze de con-
frontatie met de politie niet hoeven 
te vrezen. Bovendien willen wij ook 
die mensen die door onze regering 
illegaal verklaard zijn een ruimte 
bieden waar zij zich even veilig 

kunnen voelen en waar zij tot rust 
kunnen komen. Voor deze mensen 
staat de politie voor een mogelijke 
arrestatie en zelfs uitzetting naar 
een land waar zij niet veilig zijn.  

Veiligheid bezoekers
Voor de duidelijkheid: Als col-

lectief hebben wij geen probleem 
met de controle van de horecaver-
gunning ook al zijn wij geen hore-
cagelegenheid. De veiligheid van 
onze bezoekers en de hygiëne in 
de ontmoetingsruimte is voor ons 
van groot belang en mag door elke 
ambtenaar gecontroleerd worden. 
Bij de aanvraag van de vergunning 
hebben wij meerdere malen verte-
genwoordigers van het stadsdeel 
binnen gehad om te kijken of we 
wel aan alle eisen voldeden. Wij 
snappen niet dat de horecacontrole 
niet gewoon door het stadsdeel uit-

gevoerd kan worden. 

Op dit moment lijken alle ge-
sprekken met stadsdeel en politie 
vastgelopen en dreigen wij onze 
ruimte te verliezen. Uit protest hier 
tegen hebben wij donderdag 26 ja-
nuari een protestfietstocht langs 
stadsdeel en politie georganiseerd. 
Meer ludieke acties zullen volgen 
tot er overeenstemming bereikt 
kan worden over de controle van 
de vergunning. Wij hopen hierbij 
op uw steun te kunnen rekenen en 
nodigen u uit een keer in de Molli 
Chaoot te komen kijken. 

Ons adres is van Ostadestraat 55 
huis en wij zijn dagelijks geopend van 
21:00 tot 1:00 (maandag vanaf 22.00). 
Meer informatie over de Molli en haar 
activiteiten is te vinden op www.molli.
nl of  via molli@squat.net 

Ingezonden  
mededeling van 
‘Molli Chaoot’

SAMENLEVING

Pastor Valkering in de herberg van ‘Moeders Mooiste’ tijdens het StadsDiner. De dame is niet Thirza.  Foto Gert Meijerink

Impressies van het 25-jarige jubileumsfeest in 2004 van ‘Molli Chaoot’.  Foto’s Gert Meijerink
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Het Babelfestival, intercul-
tureel theaterfestival van 
het Ostadetheater staat 
dit jaar in het teken van 
weemoed. Weemoedig ver-
langen naar het achterge-
laten land en naar vroeger, 
toen alles nog vertrouwd 
was. 

Onverwachte aspecten van mi-
gratie duiken op in een pro-
gramma vol theatervoorstel-

lingen, film, muziek en beeldende 
kunst. Het Babelfestival laat zien dat 
het verworven ‘medelanderschap’ 
zowel hilarisch als dramatisch kan 
zijn.

De hoofdmoot van het Babelfestival 
bestaat uit theatervoorstellingen. 
Op de openingsavond laat regis-
seur Karim Traïda (De Poolse bruid) 
in ‘Vuur’ het conflict zien van een 
migrant die gevangen is tussen de 
Nederlandse en Marokkaanse cul-
tuur. In ‘The place where we belong, 
sociëteit Europa’ vragen de leden 
van theatergroep Space het publiek 
om advies over de manier waarop 
zij hun huidige inburgeringsdip 
kunnen overwinnen. Een Griekse ac-
trice vertelt in ‘Heimwee’ van Kalebas 

over haar verlangen naar haar ge-
boortegrond. ‘Het Paradijs’ van 
Grand Theatre Producties brengt een 
Groningse boer met grond en opvat-
tingen aan het woord, die zijn hele 
familie heeft mogen uitzwaaien. In 
‘Huis met de poppen’ tenslotte ver-
kennen twee bejaarde zusters nog 
eenmaal de omgeving van hun jeugd 
– de Amsterdamse Pijp.

De Zwitserse kunstenaar Moritz 
Ebinger begint op de binnenmuren 
van het Ostadetheater met een te-
kening, die hij tijdens het festival, 
met behulp van veel stoepkrijt en 
een tiental collega’s, steeds verder de 
wijk in tekent. De buurt wordt uitge-
nodigd om aan dit kleurrijke kunst-
werk bij te dragen. Musici van het 
Nederlands Philharmonisch Orkest 
treden op in buurthuis Quellijn en 
in de Communityschool. Zij dragen 
met gevoelige klanken hun eigen 
weemoed uit. Filmtheater Rialto 
presenteert de hele maand maart 
films over migratie onder de titel 
‘Niemandsland’.

Babelfestival vr 10 t/m za 18 maart 
2006. Ostadetheater. Van Ostadestraat 
233D Amsterdam.  

Reserveren: T. 679 50 96. Informatie T. 
671 24 17/ 470 32 40. 

Voor het volledige programma zie 
www.ostadetheater.nl 

Op vrijdag 17 februari 
om 17.15 zal Emile 
Jaensch, voorzitter van 
het Dagelijks Bestuur de 
fototentoonstelling openen 
van de ‘Juweeltjes in De 
Diamantbuurt, rijksmonu-
menten in De Pijp’. U bent 
vanaf 16.00 uur van harte 
welkom om de tentoonstel-
ling te bekijken. 

De tentoonstelling is te zien 
in de hal van het stadsdeel-
kantoor aan de Karel du 

Jardinstraat 65. Voor de bewoners 
van de rijksmonumenten  in de 
Lutmastraat, de Diamantstraat - en 
Robijnstraat is er die dag een extra 
verrassing! De tentoonstelling is te 
bezichtigen van 17 februari t/m 10 
maart 2006.

Vorig jaar werden de lage 
huisjes in de Diamantstraat, de 
Lutmastraat en de Robijnstraat of-
ficieel Rijksmonument, reden voor 
een kleine tentoonstelling over 
het ontstaan van dit deel van de 
Diamantbuurt. 

Ten onrechte worden zij soms ‘dia-
mantslijpershuisjes’ genoemd, alsof 
zij zijn gebouwd voor de werkne-
mers van de diamantslijperij Asscher 
in de Tolstraat. Dit gebouw stond er 
echter pas in 1907, terwijl de huisjes 
al omstreeks 1890 werden gebouwd. 
De huisjes waren bedoeld als wo-
ningen voor arbeiders. De huidige 
Diamantbuurt was voor het einde 
van de 19e eeuw een heel lande-
lijk gebied en bestond uit grasland, 
groente- en bloemenkwekerijen met 
hier en daar een boerderijtje en een 
molen. Aan de Amsteldijk waren 
veel herbergen en buitenverblijven 
te vinden. Het was een gebied waar 
de Amsterdammers graag kwamen 
om te wandelen en de rust op te 

zoeken. Op de goedkope weidegrond 
werden aan het einde van de 19e 
eeuw 162 huisjes neergezet. In de 
Ruijterstraat (nu Lutmastraat) en de 
Eerste en Tweede Ruijterdwarsstraat 
(nu Diamantstraat en Robijnstraat) 
werden twee rijen lage huizen te-
genover elkaar gebouwd, onder de 
architect A.L. van Gendt, die ook het 
Concertgebouw ontwierp.

Deze tentoonstelling laat niet 
alleen de lage huisjes zien, maar 
ook ander mooie punten uit de ge-
schiedenis van Oud-Zuid, van de 
Boerenwetering (Ruysdaelkade) tot 
de Amsteldijk. Tot 1896 hoorde dit 
deel van de Pijp bij de gemeente 
Nieuwer-Amstel zoals je nog steeds 
kunt zien aan het Raadhuis Nieuwer-
Amstel op de Amsteldijk (waarin nu 
nog het Gemeentearchief Amsterdam 
is gehuisvest). Het Verwerspad (of 
Ververspad), de tegenwoordige 
Tolstraat, was een belangrijke door-
gangsweg voor burgers als verbin-
ding tussen de Boerenwetering en 
de Amstel. Aan de Amstelzijde stond 
tot 1894 een hek, de zogenaamde 
Tolpoort. De gemeente Nieuwer-
Amstel had het recht tol te eisen 
om zo de aanleg en het onderhoud 
van de weg tussen Amsterdam en 
Ouderkerk te kunnen bekostigen. 
De buitenverblijven van weleer aan 
de Amsteldijk raakten langzamer-
hand in verval door economische 
achteruitgang. Rond de tweede helft 
van de 19e eeuw maakten zij plaats 
voor nieuwe bedrijfjes. Zo werd op 
de plaats van het buitenverlijf Over-
Amstel (ter hoogte van de huidige 
Lutmastraat) de glasblazerij ‘de 
Glashut’gevestigd. Ter hoogte de 
Rustenburgerstraat kwam er een fa-
briek voor stearinekaarsen, die later 
werd vervangen door een stoomza-
gerij. Het landelijke gebied begon 
langzaam maar zeker te veranderen 
in een drukbewoonde wijk, zoals wij 
die nu nog kennen. 

Karin Veldt 

Premièrefilms - dagelijkse 
vertoning 

Vanaf 2 februari: Caché van 
Michael Haneke , Frankrijk 2005, 
117 min. Me and you and everyone 
we know van Miranda July VS 2005, 
90 min. 

Vanaf 9 februari - 3 weken lang 
Battle in Heaven (Batalla en el cielo) 
van Carlos Reygadas (Mexico/France/
België 2005, 98 min.)

La Notte di Rialto in februari: 
Impressionistische beeldverhalen 

Di 14 februari ca. 22.00 uur, 
Freedom van Sharunas Bartas, 
Frankrijk/Portugal/Litouwen 2002, 
96 min.) 

Di 21 februari ca. 22.00 uur, Nói 
Albinói van Dagur Kari, IJsland/
Denemarken/Groot-Brittannië/
Duitsland 2003, 95 min. 

Di 28 februari ca. 22.00 uur, 
Twentynine Palms van Bruno 
Dumont, Frankrijk 2003, 113 min. 
Frans gesproken. 

Klassiekers: 
Europese Oscarwinnaars -Mon 

Oncle van Jaques Tati, Frankrijk 
1958, 120 min. Frans gesproken, 
zw/w. 

Moviezone. Elke vrijdag 15:30. 
Vr 10 en 17 februari, 15.30 uur 
The Killing van Stanley Kubrick 

(VS 1956, 85 min. Engels gesproken) 
Vr 24 februari en 3 maart, 15.30 uur 
Aaltra van Benoît Delépine/Gustave 
Kervern,België, 2004, 90 min. zw/w 
Frans gesproken. 

Nog te zien in februari - onder 
voorbehoud 

Un año sin amor vanAnahi 
Berneri, Argentinië 2005, 102 mi-
nuten 

The World (Shijie) van Jia Zhang-
ke China/Japan/Frankrijk 2004, 136 
minuten. 

Meer info: www.rialtofilm.nl

Programma
•zaterdag 18 februari, 13.00u, 

Rialto. Kirikou en de heks (5+). 
Animatie, Fr/B, 1998, Ned. inge-
sproken 

•zaterdag 18 februari, 15.00u, 
Rialto. The Witches (9+). Speelfilm, 
GB/VS, 1989, Ned. ondertiteld 

•zondag 19 februari, 15.00u, 
Ostadetheater. De wurm in de 
ketel (4+). Goochelvoorstelling door 
Hilbert Geerlings 

•maandag 20 februari 13.30u, 
Ostadetheater. Muziekworkshop 
Moeder de Gans (6-8 jaar) door 
Muziekschool Amsterdam 

•maandag 20 februari, 15.00u, 
Ostadetheater. Muziekworkshop 
Moeder de Gans (6-8 jaar) door 
Muziekschool Amsterdam 

•dinsdag 21 februari, 10.00u, 
bibliotheek Cinétol. Geheimzinnige 
sprookjes uit het grote enge bos (alle 
leeftijden) Voorlezen+knutselen

•dinsdag 21 februari, 13.30u, 
Ostadetheater. Muziekworkshop 
Moeder de Gans (6-8 jaar) door 
Muziekschool Amsterdam 

•dinsdag 21 februari, 15.00u, 
Ostadetheater. Muziekworkshop 
Moeder de Gans (6-8 jaar) door 
Muziekschool Amsterdam 

•woensdag 22 februari, 14.15u, 
Ostadetheater. Het slot (4+). 
Voorstelling door theatergroep 
Wederzijds

•donderdag 23 februari, 10.00u, 
bibl. Cinétol. Geheimzinnige 
sprookjes uit het grote enge bos (alle 
leeftijden) Voorlezen+knutselen

•donderdag 23 feruari, 15.00u, 
Ostadetheater. De wurm in de 
ketel (4+). Goochelvoorstelling door 
Hilbert Geerlings

•vrijdag 24 februari, 15.00u, 
Rialto. De blauwe trein (4+). 
Animatie, It /Lux/Zwt 1996, Ned. 
ingesproken

•zaterdag 25 februari, 15.00u, 
Rialto. Web of the Witch (Makdee) 
(8+). Speelfilm, India 2002, Ned. 
ondertiteld

•zondag 26 februari, 13.00u, 
Rialto. Een heks in de familie (8+). 
Speelfilm, Zweden, 1999, Ned. 
ondertiteld 

•zondag 26 februari, 15.00u, 
Rialto. De blauwe trein (4+). 

Animatie, It /Lux/Zwt, 1996, Ned. 
ingesproken 

Woensdag 22 februari 14.15 uur, 
Ostadetheater. Het slot 4+. Een voor-
stelling met weinig woorden en veel 
muziek, geïnspireerd op de sprookjes 
van Grimm en Andersen

Op een koude winterdag wordt 
een arme jongen eropuit gestuurd 
om hout te sprokkelen. Onderweg 
vindt hij in de sneeuw een klein 
gouden sleuteltje en, na even graven, 
een geheimzinnig kistje. Hij steekt 
de sleutel in het slot en draait hem 
langzaam om. Wat voor wonderlijke 
zaken liggen er op hem te wachten?

Het slot is een voorstelling van 
weinig woorden, van veel muziek, 
van verwondering en van verbazing. 
Een beeldverhaal over een sprook-
jeswereld die je niet kan bedenken, 
maar die toch bestaat.

Theatergroep Wederzijds won afge-
lopen jaren diverse prijzen in binnen- 
en buitenland voor hun verrassende 
jeugdtheatervoorstellingen. Het ge-
zelschap put veel inspiratie uit hun 
samenwerking met verschillende re-
gisseurs, vormgevers, componisten, 
muzikanten, filmers en beeldend 
kunstenaars.

Afbeelding: ‘Het Slot’ (foto Sanne Peper)

Sprookjes in de Krokus

Juweeltjes in de 
Diamantbuurt Tentoonstelling 

Elfde Babelfestival

Week van de Weemoed

Programma 
Rialto 
FilmtheaterUit in De Pijp

Kinderfestival

Uitgelicht

CULTUUR

Tijdens de krokusva-
kantie organiseren het 
Ostadetheater, Filmtheater 
Rialto, Muziekschool 
Amsterdam (MSA) en 
bibliotheek Cinétol een 
kinderprogramma rond 
het thema Sprookjes. Een 
festival met betoverend 
theater, magische mu-
ziekworkshops en heksen-
films... 
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Op zoek naar een goedkope 
computer of onderdelen? 

Wil je nu eindelijk eens weten 
hoe een computer werkt?

Kom eens langs bij Login 
Computerservice. Login is een 
winkel en een werkplaats waar 

tweedehands computers en 
computeronderdelen verkocht 

worden en waar je terecht kunt 
voor reparaties.

Prijsvoorbeelden
Pentium 2 vanaf 60 euro
pentium 3 vanaf 99 euro
pentium 4 vanaf 250 euro

Reparaties vanaf 18 Euro / uur

Daarnaast kun je bij Login ook 
leren zelf computers te repa-
reren. We bieden tegen een 
laag tarief hard- en software 
cursussen aan, ook kun je op 

maandagmiddag in de 'klusklup' 
onder professionele begeleiding 

je eigen pc repareren.
Meer weten? Kom langs of bel!

LoginPC
Kwakersstraat 14h,  

1053 WD Amsterdam
tel: 020 4896536

e-mail: info@loginpc.nl
Web: www.loginpc.nl

CULTUUR

Het Hemonypleintje vernieuwd
Na lange inspanning van een werk-

groep van Stichting Hemonykwartier 
lag er een plan voor  een geheel an-
dere inrichting van het afgesloten 
deel van de Hemonystraat. Bij de in-
spraakavond bleek dat er ook andere 
ideeën leefden, en zo werd na twee 
inspraakavonden een compromis 
bereikt voor de nieuwe inrichting. 
Naast een breed fietspad kwam er 
een brede strook met speeltoestellen, 
bankjes en een pannaveldje, in de na-
bije toekomst wordt er ook een groot 
schaakbord geplaatst. Het panna-
veldje is een unicum in Amsterdam. 
Jammer genoeg is de ruimte om het 

jaarlijkse buur feest te geven nu ge-
heel verdwenen, daar zal het bestuur 
van de stichting in de komende pe-
riode iets op moeten verzinnen.

Eindejaarsfeest 
Een van de laatste feestelijke ge-

beurtenissen van het oude jaar was 
het plaatsen en versieren van de 
kerstboom op het geheel vernieuwde 
Hemonypleintje op 19 december. 
Wethouder Joep Blaas hing samen 
met kleuters van de Community 
school prachtige papier-maché 
ballen en andere zelf gemaakte ver-
sieringen in de grote boom naast cof-
feeshop Yoyo. 

Daarnaast was er ook weer de 
feestelijke eindejaarsbijeenkomst, 
waar traditiegetrouw  door buurt-
bewoners werd gezongen, gepraat, 
gekookt en gegeten in de hal van de 
Communityschool. 

 
Activiteiten

In Coffeeschop YoYo organiseren 
we op 14 februari een leescafé, het 
thema zal zijn ‘Het Gebaar’. In maart 
houden we een schoonmaakactie in 
onze buurt en in april is er weer een 
huisconcert. Let op de posters en 
onze huis-aan-huis flyers, daarin ver-
melden wij de precieze data.

Hondenbezitters laten hun 
honden vaak poepen op 
en rond de speelplaatsjes 
nabij de scholen. Er zwerft 
overal glas, vooral rond de 
glasbak, waar kinderen 
zich aan kunnen bezeren. 
Soms moeten je je een weg 
banen door bergen afge-
schreven huisraad.

Ariane James, één van de ouders 
van de kinderen, nam het ini-
tiatief. Na gesprekken tussen 

de scholen Avonturijn, Mozaiek, 3e 
Dalton en de buurtregisseur van 
politie Frank Westerop, is een actie 
gestart om de vervuiling rond het zo-
genaamde "scholeneiland" in de Van 
der Helstpleinbuurt tegen te gaan.

De kinderen van groep drie van 
de Avonturijn hebben zelf een flyer 
ontwikkeld. Daarop staat een zelfge-
maakte tekening en teksten die ze 
zelf hebben bedacht, het resultaat 
is in kleur gekopieerd. Samen met 
de buurtregisseur hebben de kin-
deren van groep acht de flyers in 
de buurt rondgedeeld. Aan duizend 
stuks hadden ze niet genoeg, direct 
ontstond het enthousiasme om in 
januari 2006 een vervolgactie te or-
ganiseren. De kinderen zullen dit 
samen doen met de nieuwe buurtre-
gisseur Arjen Akkermans, die per 1 
januari 2006 aan de slag gaat in de 
Van der Helstpleinbuurt.

Frank Westerop

I
k draaide mijn hoofd om en 

zag dat de mannen verbaasd 

naar me keken. Ze stonden op 

een paar meter afstand, bij de 

ingang van de moskee. Langs de hele 

muur van het gebouw bloeide de win-

terjasmijn in de januarizon. Het was 

een weelderige bos, een beetje van die 

weelde kon ik wel gebruiken in mijn 

geveltuin. Daarom zocht ik naar een 

stekje. Ik deed het een beetje stiekem, 

want het was andermans bezit wat ik 

begeerde. Maar de mannen hadden 

mij al betrapt, tijd dus om uitleg te 

geven. “Dit is een winterjasmijn” zei 

ik tegen de mannen. “Als deze lange 

tak een eindje verder de grond raakt, 

kan hij daar wortels vormen. Als ik 

nu een stukje van die tak met de 

aangegroeide wortels in mijn tuin 

zet, staat bij mij over een paar jaar 

ook zo‘n mooie struik”. Toen ik zag 

dat ze vriendelijk en goedkeurend 

knikten zei ik: “Ze noemen het ook 

wel een naakte jasmijn”. Nu keken ze 

verbaasd. Ik vervolgde mijn verhaal: 

“De tak waarop de bloemen zitten 

hebben geen bladeren, daarom heet 

hij een naaktbloeier. Ik liet hen 

de bladloze tak met de zachtgele 

bloemen zien. Aandachtig keken ze 

naar de struik, ze knikten met hun 

hoofd, ze hadden het begrepen. 

Daarna werd ik nog een keer vrien-

delijk toegelachen en het tweetal ver-

dween in het gebouw. 

Dat was drie jaar terug. Het takje 

van de jasmijnstruik heeft goed 

geworteld in de bodem van mijn 

geveltuin. Het is de enige plant die 

al zo vroeg bloeit. Naakt op de tak, 

kleuren haar bloemen zacht geel in 

het milde januarilicht. 

tekst en beeld: Maarten Wesselink

Op dinsdag 28 februari be-
ginnen we in het Sarphatipark 
met het bouwen van een takken-
stapeling rondom het nieuwe 
rietfilter om te voorkomen dat 
mensen of honden hierop gaan 
lopen.

Voor het bouwen van de bijna 
20 meter lange houtril hebben 
we nog vrijwilligers nodig. De 
takken, die uit het Vondelpark 
komen, moeten van alle zijtakken 
ontdaan en gesorteerd worden. Er 
moeten met een grondboor staan-
ders gemaakt worden waartussen 
de takken gestoken kunnen 
worden, enz.. Werk genoeg, dus. 

Wilt u lekker een dagje buiten 
werken, geef u dan op. Het 
Natuur- en milieuteam zorgt voor 
gereedschap, koffie, thee en de 
inwendige mens. We werken van 
elf uur tot een uur of vier. 

Voor meer informatie of aan-
melden: Natuur- en milieuteam De 
Pijp, Thea Dammen, tel. 400 4503 of 
676 4800.

Op het Groen Gemaal, het plant- 
en zadenruilcentrum van het 
Natuur- en milieuteam, hebben 
de muizen onze hele voorraad 
zaden opgegeten. Dus … heeft u 
nog bloemzaden weg te geven, 
dan zijn die van harte welkom. 
Ook muisbestendige potjes van 
filmrolletjes e.d. zijn kunnen we 
goed gebruiken.

Groen Gemaal, tel. 664 1350 
Sarphatipark, Open: elke middag 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Takkenrillen bouwen 
in het Sarphatipark

Heeft u potjes? 
Wij hebben muizen!

Vrijwilligers 
gevraagd De geveltuinman

De Naakte JasmijnHemonykwartier laat van zich horen

Tegen hondenpoep en zwerfvuil

Computerproblemen? 

MILIEU

In de Van Woustraat, tussen de 
Tolstraat en de Jozef Israëlskade 
werken bewoners en winkeliers 
samen om van dit stuk een 

“bloeiende straat” te maken. In 2005 
werd het idee om hekjes te lassen 
voor de boomtuinen gehonoreerd 
door het Stadsdeel.

Nu wordt gewerkt aan het lassen, 

het plaatsen en het verven van de 
hekjes. Om de boomtuinen schoon te 
houden gaan twee bewoners met grij-
pers de straat op. Voor het opruimen 
van zwerfvuil is natuurlijk iedereen 
gevraagd om mee te helpen. 

Na de winter, wanneer het weer 
wat warmer wordt, worden de res-
terende bomen voorzien van hekjes. 
Dan is ook iedereen welkom om de 
boomtuintjes te laten bloeien. Voor 

diverse klussen is hulp van vrijwil-
ligers welkom. In april willen wij 
een lentefeest organiseren en de op-
levering van de hekjes vieren. Wie 
mee wil doen, mee wil helpen, mee 
wil praten om de Van Wou te laten 
bloeien kan zich aanmelden bij 
Wijkcentrum Ceintuur:

Tel 020-676 48 00 (Gaby)  
of stuur een email naar  
g.steindl.nmt@wijkcentrumceintuur.nl

Bloeiende Van Woustraat



Wie vóór een goed milieu 
is, gebruikt de dingen 
twee, drie, of tien keer. 
In de ‘Tweede Gebruik’ 
rubriek in De Pijp Krant be-
schrijft Sandra van Beek de 
spullen van mensen, die ze 
op straat vonden en daarna 
thuis koesteren. Dit keer 
maakte ze een rondje langs 
tweedehands winkels in De 
Pijp en omstreken.

1. De Klederij
Van Woustraat 116
di t/m za 10-5:30
T 470-9522

Dat vind ik nou een rotgezicht, 
op straat rondslingerende kleding 
en schoenen. Het is trouwens ook 
niet economisch. Daarom breng 
je miskopen en gedragen kleding, 
schoenen, hoeden en tassen, waar 
u/je op uitgekeken bent en die nog 
goed en schoon zijn naar De Klederij. 
Zij bekijken daar of het verkoopbaar 
is, je krijgt een nummer, zij verkopen 
het en de opbrengst wordt verdeeld 
tussen jou en de winkel. En onver-
koopbare kleding gaat naar een goed 
doel. Bijvoorbeeld naar de Stichting 
Mensen in Nood. Het is voordelig, 
geen kledingstuk is hetzelfde en 
vooral baby-en peuterkleding is een 
levendige handel. ‘De Wollepop’ (kin-
derkleding), B. Toussaintstraat 49; 
‘De Ruilhoek’, Maasstraat 146 en ‘Zo 
goed als Nieuw’ op het Hygieaplein 
werken met net zo’n systeem. 

 
2. Stichting Dodo Kringloopwinkel
1e v.d. Helststraat 21
T 6712-151

Gelezen boeken, gebruikte kleding, 
afgedankte schoenen, gordijnen, bed-
dengoed, meubels, uitgespeelde spel-
letjes: je kunt zo gek niet noemen of 
Dodo heeft het in de uitverkoop. Het 
zaakje ruikt naar oude interieurs. 50 
cent voor het in 2002 nog zo trendy 
boek ‘Een leven lang fit’ is een 
koopje; zes Euro voor een afgedragen 
trui aan de dure kant, ook al dient 
het een goed doel. Aan mechanische 
spullen mankeert meestal iets! Zo 
kwamen diverse Dodo klanten al 
terug met van die leuke wekkers en 
klokken, die niet bleken te werken. 
Voor beter tweedehands meubilair 
en antiek kun je terecht bij Wouter 
Sterk, H. Jacobsznstraat 8, T 664-3634 
en in de met meubels en kastjes 
volgestouwde zaak Buitengewoon, 
Albert Cuypstraat 217 en Ferdinand 
Bolstraat 44, T 693-7117.

3. Fone up
Ceintuurbaan 298 
T 670-2998

Mobieltje kapot? Meteen weer een 
nieuwe? Bij Fone Up repareren ze de 
oude. Mijn Nokia viel steeds maar uit. 
Eén simpel dubbelzijdig plakbandje 
van Fone Up was voldoende om het 
ding weer goed te laten werken. 
Mijn zoon vindt het een ouderwets 
ding, maar ik ben helemaal niet van 
plan hem in te ruilen voor dat aller-
nieuwste modegrilletje dat van alles 
doet, behalve bellen. Bij Fone Up ver-
kopen ze oude, simpele mobieltjes, 
waar u zo goed mee om kunt gaan. 
Ik zag laatst iemand zelfs ontroerd 
raken, toen ze mijn oude Nokia zag. 
Dat vind ik nou weer iets te ver gaan, 
maar goed. 

4. PC OKÉ 
Utrechtsestraat 30, ma na 10 uur, 
T 623-2704

Als een PC, printer of keyboard iets 
mankeert of verouderd is, kun je hem 
op straat kwijt en dan is er altijd wel 
iemand die hem daar weer oppikt en 
hem een tweede leven schenkt. Maar 
waarom steeds opnieuw een nieuwe 
computer aanschaffen? Bij PC Oké 
verkopen ze PC’s en printers, nieuw, 
maar niet zozeer het allernieuwste 

en tweedehands en repareren doen 
ze ook. Ze verkopen voordelige 
cartridges en nemen de lege in. Mijn 
2ehands IBM laptopje gaat al jaren 
mee. De vorige kwam ook van Oké en 
ging er naar gedane arbeid terug.

5. Hans Schoenreparatie
Rijnstraat 95, ma gesloten, 
T 404-4200

Aan een paar schoenen kun je zo 
gehecht raken, dat het waard is om 
ze te laten repareren. Recyclen kan 
ook: de schoenen worden dan uit el-
kaar gehaald en het materiaal wordt 
opnieuw verwerkt in de schoenen-
industrie. Daar bestaat een speciale 
recyclingzak voor, die bij iedere 
schoenmaker moet staan, maar die 
soms ontbreekt. Bij schoenmaker 
Hans staat hij altijd buiten voor 
de winkel. Wie dringend een paar 
schoenen nodig heeft en er niet vies 
van is om in zo’n zak te snuffelen, 
kan er soms een compleet nieuw 
paar in aantreffen.

6. Sporadisch Antiquarisch 
Sarphatipark 127hs, za echt hele 
dag open, T 675-4209

Is een unieke en gezellige antiqua-
rische (kunst)boekwinkel van kunste-
naar Diederik. Zelfs als zijn winkel 
gesloten is, stelt hij veel vertrouwen 
in zijn klanten: Hij zet buiten in de 
vensterbank de tweedehands boeken 
op een rijtje en gaat er van uit dat als 
ze een boek meenemen ze het geld 
in zijn brievenbus doen! Fenix, Frans 
Halsstraat 88 stalt zijn boeken ook 
buiten uit, maar alleen als hij er ook 
zelf is. Rien van der Poel, H. Jacobsz.
straat 7, T 675-2168, heeft net als 
Diederik behalve boeken ook gram-
mofoonplaten, CD’s, etc.

7. M.B. Voordeelwinkel
Ceintuurbaan 13-17, normale 
tijden, T 671-6045 

Het type kachel met nep 
houtblokken is uit, maar bij de 
Voordeelwinkel weer helemaal in. 
Daar staan ze naast elkaar op een 
rijtje te wachten op de kopers, die 

deze voordelige kitsch wel kunnen 
waarderen. Maar ook hebben ze er 
ronde gaskachels, ijskasten en was-
machines  met garantie, dus het is 
het risico waard ze tweedehands aan 
te schaffen. ‘Ceintuur’s gebruikte 
goederen’ Ceintuurbaan 446, T 673-
0347, heeft deze handel ook en bij-
voorbeeld ook magnetrons. Soms 
hebben de nieuwe een deukje, wat 
alleen al de prijs doet verlagen! Met 
garantie.

8. Weggeefwinkel
Ceintuurbaan 406, za 13-18

De Altijd-Alle-Dingen-Gratis-
Winkel wordt het ‘summum van in-
spiratie’ genoemd door de stichters 
ervan. De winkel is net geopend door 
de Amsterdam Anders/De Groenen 
partij, voorafgaand aan de gemeente-
raadsverkiezingen 2006. Op deze ma-
nier wil ze praktisch laten zien dat 
Amsterdam echt anders kan. Het gaat 
om weggeven en ruilen, maar het is 
wel de bedoeling, dat de klanten niet 
alleen komen weggeven, maar juist 

ook de spullen meenemen! 

Kledingcontainer 
Van Woustraat hoek 
Carillonstraat (geen afbeelding)

Het Leger des Heils bezit aparte 
kledingcontainers. Er staat er zo één 
in de Van Woustraat. Die zit meestal 
zo propvol met plastic zakken met 
kleding, dat je hem niet eens open 
kan krijgen. Er kan dus best nog één 
bij. Zo nu en dan komt het Leger des 
Heils ook kleding ophalen bij je in de 
straat. Dat doen ze samen met de che-
mokar. Op zaterdagochtend wordt je 
dan gewekt door de kar, die door de 
nog stille, slapende straat zwenkt 
met een schallende megafoon er op. 
Het dient een schoner milieu. Maar 
waarom moet je uitgerekend op je 
vrije ochtend herinnerd worden aan 
lege spuitbussen, blikken verf en bat-
terijen? Een gewone, door-de-weekse 
vuilnis ophaaldag is toch veel effi-
ciënter? 

Sandra van Beek

Hoezo, ouwe zooi?
Een persoonlijke keuze uit alle tweede hands winkels in De Pijp (en omstreken)

Het Tweede Gebruik
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Fotografie Maarten Wessselink


