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W I J K C E N T R U M
C E I N T U U R

De Pijp

Meer dan 50 bezoekers van het 
Albert Cuyp Zomerfeest gaven 

dit jaar hun oordeel over De Pijp 
Krant. Gaven ze vorig jaar gemiddeld 
nog een 7 , dit jaar is het een 8! De 
krant wordt ook beter verspreid, een 
enkeling noemt de bezorging nog 
ongeregeld. 

De Pijp Krant wordt over het alge-
meen goed gelezen, slechts een paar 
mensen hebben er niet altijd tijd 
voor, geen zin in of klagen erover dat 
ze teveel buurtkranten ontvangen. 

Favoriete onderwerpen in de Pijp 
Krant zijn nog steeds: Werkgroep 
Milieu, Huurwoningendebat, Noord-
Zuidlijn, Kunst, Beste Buren en de 
rubrieken Inburgeren met De Pijp 
Krant en Tweede Gebruik. 

Lezers zouden graag meer artikelen 
willen lezen over het Sarphatipark 

(‘Hondenpoep ’t park uit”), over 
plaatselijke politiek, de raadsleden 
in de Deelraad, het ‘gewone’ leven in 
de buurt, bewonersinitiatieven, de 
buurtschouw, natuur, (multi)cultuur, 
allochtonen participatie, mogelijk-
heden om voordelig te eten, kleding, 
gezondheid en Formule 1!. 

Een lezer vraagt om kortere 
stukken, minder uitwijden. En komt 
er binnenkort een kinderrubriek 
in De Pijp Krant? In ieder geval 
willen twee kinderen stukken gaan 
schrijven over kinderen. Wie over 
een favoriet onderwerp in de buurt 
wil schrijven, zal zijn of haar stuk ge-
plaatst zien in De Pijp Krant. Meldt u 
of je daarvoor aan bij de redactie.

SvB

Bewoners en buurtcommissie 
De Buurt Actief organiseren 

op zondag 29 oktober een rom-
melmarkt in de Van Goghbuurt. 
Verscheidene kraampjes zullen de 
kruising van de Pienemanstraat en 
de Van Goghstraat sieren. Bent u al-
tijd al op zoek geweest naar een pas-
sende pot voor uw mooie plant, of 
een rustiek schilderijtje voor boven 
uw bed? Kom langs op 29 oktober 
tussen 12.00 en 16.00 uur en vindt 
wat u al lang zocht!

Als u genoeg heeft gekocht of heeft 
rondgekeken kunt u even bijkomen 
met een kopje Marokkaanse thee en 
koekjes, daar zorgen de buurtbewo-
ners wel voor!

Vragen? Mail: debuurtactief@hot-
mail.com

Breng de letters die u 
vindt bij de Romeinse 
cijfers over naar de 
onderstaande vakjes, en 
ontdek de achternaam 
van Oscar, u weet 
wel, van die school 
in de Eerste Jan van 
der Heidenstraat. De 
oplossing van de vorige 
keer: Van Wou.

Cryptogram

Door Rikus Spithorst
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De Pijp in beeld

Lezers geven de Pijp Krant een 8

Rommelmarkt in 
de Van Goghbuurt.

pijpkrant@wijkcentrumceintuur.net 
www.wijkcentrumceintuur.net

Colofon  
De Pijp Krant

Naar rechts:
3.  Dierensjaal
5.  Kledingstuk op afbetaling
8.  Met vis bij de bakker gehaald?
9.  Ze is mooi kapot
10.  Ongeveer een ziekte vult de maag
11.  Heel totaal
12.  Magazijnstellingen groeien
13.  Zwangere mode
14.  Die auto klinkt als een kasteel
15.  De eerste reclamebloem

Naar beneden:
1.  Voorzichtige mama op school
2.  Het sterrenbeeld van Cupido
3.  Zij houdt niet op in het 
 grafisch bedrijf
4.  Mooie eigenschap van netto-loon
6.  Dat dorp is een boomlengte
7.  Is ze te jong om voor de klas 
 te staan?
11.  Die planten zijn als eerste 
 onbeschadigd

I II III IV V

De Badcuyp, 8 september: Beleidsdag Wijkcentrum Ceintuur foto: G.M.).

Van Ostadestraat, 10 september: Kinderstraattheaterdag (foto G.M.).

Hemonykwartier, 2 september: Buurtfeest.

St. Willibrordusstraat, 16 september: Straatfeest foto M.W.).

Enquêteurs Sandra en Sharita op Albert Cuyp Zomerfeest (foto Peter Lange).

Redactie: Sandra van Beek, 
Sharita Bhikharie, Peter 
Bosland, Nora Essenstam, 
Hans Hesseling, Frits van der 
Klok, Herbert Koobs, Irene 
Kosman, Karin Matthesing, 
Frans Mensink, Imran de 
Roode Maarten Wesselink. 
Eindredactie: Gert Meijerink, 
Gaby Steindl. Bijdragen: 
Fotografie: Peter Lange, Gert 
Meijerink, Maarten Wesselink. 
Vormgeving: Gert Meijerink, 
Yulia Nesterova. Strip: Marijke 
van Mil. Cryptogram: Rikus 
Spithorst. Druk: Dijkman Offset 
BV.  De Pijpkrant is een uitgave 
van Stichting Wijkcentrum 
Ceintuur. Hij verschijnt acht 
keer per jaar in een oplage van 
16.500 stuks en wordt huis 
aan huis bezorgd. Voor vragen, 
opmerkingen of klachten over 
de bezorging kunt u terecht 
bij: Wijkcentrum Ceintuur, 
Gerard Doustraat 133, 1073 VT 
Amsterdam (6764800).
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Het is een warme na-
jaarsdag, bepaald nog geen 
weer om te denken aan 
truien, sjaals of wanten. 
Maar bij ‘De Winckel’ 
aan Ceintuurbaan 213 
ligt een restant partij van 
2000 veelkleurige knotten 
wol uitgestald, die gretig 
aftrek vindt bij breilustige 
klanten. 

Er gaat een grote aantrekkings-
kracht uit van ‘De Winckel’ in 
stoffen en fournituren, omdat 

het zo’n ouderwetse, oerdegelijke, 
gezellige zaak is. Je wordt er vrien-
delijk en behulpzaam geholpen door 
de dames Corry, Rietje, Janny, Lies 
of Ria. Je koopt er (zoals vroeger) 
dingen per stuk, die in papieren 
zakjes worden verpakt. Er is een 
ruime sortering: Een rits in de goede 
lengte, een klosje garen in de juiste 
kleur, of knopen die precies passen. 
Alles lijkt er te zijn. Toch moet een 
verkoopster nog wel voor een klant 
zoeken en kun je haar verzuchtend 
horen zeggen: “’t Is nooit genoeg. 
Zoveel als je hebt.” 

‘De Winckel’ lijkt niet veranderd, 
sinds Jan Van Dijk deze 60 jaar 
geleden begon. Zijn nu 74-jarige 
dochter Corry van Dijk, die de zaak 

nu zo’n vijfentwintig jaar beheert, 
weet het nog goed (al is ze er niet he-
lemaal zeker van of hij op 15 of 16 no-
vember 1946 open ging). Ze was toen 
veertien en het gezin Van Dijk, met 
nog twee zusjes en twee broers, was 
midden in de oorlog in 1943 vanuit 
het centrum naar de Ceintuurbaan 
verhuisd. Haar vader had voor de 
oorlog een antiekwinkeltje in de St. 
Jansstraat. Maar omdat er in 1946 in 
antiek niks te verdienen viel, besloot 
hij partijen goederen op te kopen. De 
eerste partij die hij verkocht bestond 
uit koperen knoopjes en ijzeren pen-
netjes (zoals je ze op spijkerbroeken 
ziet) en daarna volgden uiteenlo-
pende andere partijen, van braad-
pannen, garen en band tot kamme-
tjes. 

Oorspronkelijk was alleen het 
voorgedeelte winkel. Achter twee 
schragen met een plank erover, de 
toonbank, was de woonkamer en 
daarachter de tuin, waar kippen en 
konijnen rondscharrelden. In de 
loop van tijd is dit deel bij de winkel 
betrokken en staat er nu de trots 
van de zaak, de grote handgemaakte 
houten wandkast vol laadjes, met 
een enorme sortering knopen. 

Het bovenhuis, waar de slaapka-
mers waren, wordt al jaren gebruikt 
voor opslag. Corry toont de voor-
kamer boven, waar dozen opgesta-
peld liggen met wol en schouder-

vullingen. Aan de muur hangt een 
schilderij van jutters op paarden aan 
het strand, getekend in kruisjes, om 
te borduren. 

Aan de houten tafel waar een ta-
pijt overheen ligt, vertelt Corry dat 
haar vader de timmerman Ruud ten 
Cate alles liet timmeren, tot en met 
de met hout betimmerde wanden. 
“Hij rookte veel en hij wilde de rook-
aanslag op de muren niet zien als hij 
er iets van afhaalde”, aldus Corry. 
Als ze vertelt over vroeger, toen haar 
ouders hierboven voor het raam op 
de Ceintuurbaan zaten te kijken, 
lijkt het alsof ze ze nog steeds ziet 
zitten. Het was een nette, levendige 
buurt met veel goede winkels. In 
dit blok kon je alle boodschappen 
doen. De meeste winkels zijn weg 
of veranderd, alleen de pianowinkel 
en garage zijn gebleven. Naast hen 
woonde een makelaar, een katholiek 
gezin. Het gezin van Dijk was chris-
telijk; als buren spraken ze niet met 
elkaar: “Zo ging dat vroeger!” 

Na twee jaar huishoudschool wilde 
Corry doorleren voor coupeuse, maar 
haar vader zei: “Je komt naar huis, je 
kunt altijd nog naar de avondschool.” 
Maar daar is het nooit van gekomen. 
Ze was een tijdlang huisvrouw met 
haar gezin in Zwanenburg, maar 
heeft toch het grootste deel van 
haar leven in ‘De Winckel’ gewerkt. 
Ze zou niet meer hoeven werken, 

maar doet het nog met plezier: “De 
meiden hier beneden zeggen dat ik 
een knopengek ben.”.

De klanten komen overal vandaan, 
er is een boek over te schrijven. Zo is 
er een mevrouw uit Hoorn die iedere 
maand een waslijst aan bestellingen 
voor haar zelf en haar vriendinnen 
inkoopt. Er komen bekende mode-
ontwerpers en designers voor toneel 
en tv series als: ‘Toen was geluk heel 
gewoon’. Sommige klanten kunnen 
uiterst kritisch over kleuren zijn en 
wel vier keer de zaak uitlopen om de 
juiste kleur bij daglicht te zien. En 
dat terwijl ze er zelf soms bijlopen in 
vreemde kleuren en stoffencombina-
ties van bloemen en ruitjes. Weer an-
deren maken het mooiste handwerk 
en de meeste zijn ‘heel creatief’. Om 
dit te benadrukken haalt Corry een 
streng dikke, bruine zuivere wol van 
onder de tafel vandaan en vertelt 
dat deze met de partij knotten wol 
meekwamen, ze niet wist wat ze 
ermee moest, waarop een klant bin-
nenkwam, naar de prijs vroeg (7,50) 
en er meteen twee kocht. “Ik vroeg 
nog: ‘Ga je daar een vloerkleed van 
breien?’, maar de klant lachte ge-
heimzinnig.” Geen vraag is te gek, 
maar soms vraagt ze zich wel eens 
af: “Wat moet je met al die rommel?” 
Vanmorgen was er een meisje in de 
zaak, die om 100 gespjes vroeg. Het 
werden er 180, allemaal uitgeteld. 
Om tassen mee te maken. 

Corry is niet van plan om te adver-
teren of om de zaak te veranderen: 
“Waarom zou ik? Dit functioneert. 
Een verbouwing kost handenvol 
geld en met het kleinspul dat je ver-
koopt is dat niet terug te betalen. De 
klanten vinden het prettig. Laatst zei 
een mevrouw nog: “’t Is hier net een 
huiskamer”. 

Al bestaat ‘De Winckel’ nog geen 
honderd jaar, je zou het nu al een 
monument kunnen noemen. Blijft 
deze nog zestig jaar op deze manier 
bestaan of zal deze opgaan in de 
vaart der volkeren? Voorlopig blijft 
Corry van Dijk in de zaak: “Zolang 
dit goed loopt en ik kan blijven staan 
en ’s ochtends niet denk: Nu moet ik 
wéér!” En zolang verveelde jongens 
- wat ze noemt ‘baldadige jeugd’ 
- de winkelruit heel laten (enkele 
weken geleden werd die ingegooid, 
waarom toch?) Als de tijd er is zal ze 
de inboedel moeten verkopen. Een 
mevrouw, die belangstelling toonde, 
nodigde ze uit een bod te doen, maar 
Corry heeft geen haast. Uitverkocht 
raakt de voorraad toch nooit. Vorige 
week is de laatste doos met punt-
kammetjes vanuit de opslag naar 
beneden gekomen. Corry: “Over die 
voorraad hebben we wel 24 jaar ge-
daan!”

Sandra van Beek 

‘De Winckel’
Fourniturenwinkel op 

Ceintuurbaan
bestaat 60 jaar

Jubileum

Drie van de vijf dames van ‘De 
Winckel’. Links eigenares  

Corry van Dijk  
(fotografie Peter Lange).
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Advocatenspreekuur
Voor al uw juridische vragen een 
gratis advies
• ma 17:00-18:00 
 Wijkcentrum Ceintuur

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 voor-
waarden 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 
 sprekende 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 telefoontje. 
• ma 13:00-15:00 
• wo 19:30-21:00
 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)

Buurtregiseurs  
Politie Wijkteam De Pijp 
Sinds 1 januari 2006 zijn er zeven 
(van de tien) buurtregisseurs nieuw 
in de wijk. Daardoor zijn er ook 
veranderingen in de spreekuren. De 
vijf buurregisseurs in de Oude Pijp 
(boven de Ceintuurbaan) houden 
afwisselend elke dinsdag spreekuur 
op Wijkservicepunt Ruysdaelkade. 
Informeer daar bij de buurtcon-
ciërge wie spreekuur houdt. De 
buurtregisseurs zijn zowel via het 
algemene telefoonnummer van 
Politie Amsterdam Amstelland be-
reikbaar als via email. Per buurt zijn 
hun namen en email adressen:
• Hemonykwartier 
 Ed.Wiesemann@amsterdam.politie.nl 
• Gerard Doubuurt 
 Marcel.Zethoven@amsterdam.politie.nl  
• Frans Halsbuurt 
 John.Noorbeek@amsterdam.politie.nl 
• Sarphatiparkbuurt 
 Jan.de.Jong@amsterdam.politie.nl 
• Hercules Seghers Kwartier 
 Rienk.Huizenga@amsterdam.politie.nl  
• Diamantbuurt 
 Jan-Karel.Reesink@amsterdam.
 politie.nl 
• Tellegenbuurt 
 ronald.de.bruin@amsterdam.politie.nl 

 (geen hoofdletters)
• Van der Helstpleinbuuurt 
 Arjen.Akkermans@amsterdam.politie.nl 
• Lizzy Ansinghbuurt 
 Bert.van.der.Linden@amsterdam.politie.nl 
• Cornelis Troostbuurt 
 John.Tromp@amsterdam.politie.nl  

Maatschappelijke dienstverlening
(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)

Formulierenbrigade
• di 9:00-12:00 
 Wijkcentrum Ceintuur

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 over-
last van lawaai, stank, vervuiling, 
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 De Coenen-Lydia
• telefonisch spreekuur: 
 ma (670 29 44)

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

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

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 

Rechtshulp Amsterdam
Voor vragen over arbeidsrecht, 
sociaal zekerheidsrecht, vreemdelin-
genrecht 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)

Stadsdeel Oud Zuid:  
wijkbeheer en wijkcoördinatie
Sinds 1 juli 2006is het stadsdeel 
ingedeeld in wijken met daarbij 
nieuwe functies. Voor De Pijp is 
gebiedsmanager Arie Roos, gebieds-
coördinator Corinne Sieger en 
gebiedsbeheerder Jeannette Swaab. 
Corinne Sieger onderhoudt het 
algemene contact met bewoners, 
Jeannette Swaab is er voor alle 
vragen over de openbare ruimte. Zij 
zijn bereikbaar op het stadsdeelkan-
toor of via email: c.sieger@oudzuid.
amsterdam.nl en swaabj@oudzuid.
amsterdam.nl. 

Woonspreekuur 
Voor vragen over huurprijzen, woon-
ruimteverdeling, huurbescherming, 
onderhoud, renovaties, huursub-
sidie, kamerhuur en onderhuur.
• do 19:30-21:00 
 Wijkcentrum Ceintuur

Adressen
• Buurtcentrum De Pijp
 2e vd Helststraat 66 (5709640)
• De Community School 
 2e Jan vd Heijdenstraat 75-77 
 (6649250)
• Buurtcentrum Quellijn 
 Quellijnstraat 62-66 (6620667)
• Molli Chaoot 
 Van Ostade-straat 55 hs (6761427)
• Wijkcentrum Ceintuur
 Gerard Doustraat 133 (6764800)
• Wijkservicepunt Ceintuurbaan 
 Ceintuurbaan 272 (3795824)
• Wijkservicepunt De Coenen-Lydia
 J.M. Coenenstraat 4 (670 29 44)
• Wijkservicepunt Ruysdaelkade 
 Ruysdaelkade 163 (6720538) 
• Wijkservicepunt 
 Smaragdplein 3-5 (0614066536) 
• Stadsdeelkantoor 
 Karel du Jardinstraat 65 (6781678)
• Wijkteam De Pijp Politie 
 Ferdinand Bolstraat 190-192  
 (09008844)

Spreekuren in De Pijp

Dinsdag 12 september 
was het zover. Het smeed-
ijzeren hek voor de ingang 
van de Oranjekerk aan 
de 2e van der Helststraat 
stond vanaf half acht wijd 
open om iedereen die zich 
erbij betrokken voelde toe 
te laten tot het openbare 
debat over identiteit. De 
zaal was niet vol. Zo’n 
vijftig mensen wachtten 
op het ‘startschot’ 
van de ‘Groep Nieuwe 
Amsterdammers’.

Laurent Chambon, van Franse 
afkomst en een van de initiatiefne-
mers, nam als eerste het woord.

Hier bleek al gauw dat niet alleen 
goede wil voldoende is voor een op-
bouwende discussie. Nederlands is 
de voertaal, als ‘gereedschap/middel’ 
om tot een helder gesprek te komen. 
Misschien dat door de matige beheer-
sing van het Nederlands de start wat 
stroef verliep. Maar juist vanuit die 
verschillende ingangen - Indonesië, 
Frankrijk, Marokko enz. - ontstond 
gaandeweg een discussie, die al 
zoekende probeerde te ontdekken 
hoe ieders identiteit een plaats zou 
moeten krijgen in het Amsterdam 
waar we met z’n allen proberen te 
leven.

Wat moeten we verstaan onder 
Nederlanderschap? Daar kwam 
geen afdoende antwoord op. 
Moet ik, levend in Amsterdam, 
mijn Marokkaanse identiteit op-
geven? Natuurlijk kwam ook de 
Europese identiteit aan de orde en 
de mondiale. Soms leek het op een 
‘Babylonische spraakverwarring’, en 
dat kwam niet alleen door de geva-
rieerde wijze waarop er Nederlands 
werd gesproken.

De verplichte aanpassing aan 

‘onze cultuur’ kwam ook aan de 
orde, het gevaar daarvan en het ri-
sico zich kritiekloos over te leveren 
aan de machthebbers. Tot slot werd 
er gebrainstormd over het begrip loy-
aliteit. Aan wie moet ik loyaal zijn en 
waarom? Aan de gevestigde orde, aan 
een politieke of religieuze stroming? 
Of aan mijn eigen identiteit, en dan 
begint het weer, is die nu Frans, 
Marokkaans, Amsterdams, Europees 
of mondiaal? Eigenlijk eindigde de 
avond met vragen. Maar het is hoop-
gevend dat we die vragen stellen, dat 
we op zoek zijn naar een manier om 
er samen wat van te maken, in onze 
Pijp, in ons Amsterdam.

Enige dagen na deze debatavond 
verscheen er in het dagblad Trouw 
(18-09-06) een artikel over de Iraans-
Nederlandse antropologe Halleh 
Ghorashi. Zij schreef o.a. het vol-
gende:

“Laten we Nederland samen een 
nieuwe identiteit geven waarin we 
ons vanuit onze achtergronden her-
kennen en waarin iedereen zich 
thuis kan voelen. Maar deze iden-
titeit is alleen mogelijk als we ons 
verplaatsen in de ander. We moeten 
elkaar leren kennen. Ik geloof dat 
door de ontmoeting van andere cul-
turen hybride identiteiten kunnen 
ontstaan. In mijn geval is dat een 
Iraans-Nederlandse identiteit. In 
mij ontmoeten die culturen elkaar. 
Daarvoor is wel een ruimte nodig 
waarin mensen zich veilig voelen. 
Niet alleen migranten maar iedereen 
zou nieuwe verbindingen moeten 
aangaan. Het is het gelaat van de 
ander dat een appèl op ons allemaal 
doet.”

Ik vond dit prachtig aansluiten op 
de doelstelling van het debat in de 
Oranjekerk.

Hans Hesseling

Vragen over identiteit
in Oranjekerk

Deelneemster aan het debat over identiteit in de Oranjekerk op dinsdag 12 september. 
(foto Maarten Wesselink)
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Inburgeren met De Pijp Krant

Bewoner: Erny Kort 

Woont in De Pijp sinds: 1989

Wat doet u zoal deze week? 
Deze week ben ik overwegend aan 
het werk. Van maandag tot en met 
vrijdag ben ik in de school. Ik ben 
nog één middagje weg geweest, op 
bezoek geweest bij vrienden in de 
Jordaan. 

Wat hebt u gisteravond gegeten 
en hoe kwam u daaraan? Ik heb 
Surinaamse nasi gegeten, die maak 
ik altijd zelf. Het is een maaltijd 
waarvan ik meestal vind dat die 
geslaagd is. Er kan niet zoveel mis 
gaan met het maken van nasi, als je 
weet hoe je om moet gaan met de 
kruiden die erin moeten. Als ik kook 
maak ik dingen die ik zelf lekker 
vind. Ik maak het klaar op de smaak 
van mijn gezin, zodat die er ook van 
genieten. Ik houd van koken, dus 
ik ben thuis ook vaak degene die 
kookt. 

U woont 17 jaar in De 
Pijp. Waar kwam u vandaan? 
Oorspronkelijk uit Paramaribo. Kort 
voordat ik in De Pijp kwam wonen, 
heb ik in Monnickendam gewoond 
en daarvoor in de Bijlmer, in de 
G-buurt. Toen ik studeerde heb ik 
in meerdere wijken van de stad op 
kamers gewoond. Ik laat me er op 
voorstaan dat ik Amsterdam goed 
ken.
Wat doet u tijdens zo’n week 

op school? Ik ben afdelingsleider 
onderbouw aan het Zuiderlicht 
College, een VMBO-school voor 
Zorg en Welzijn in De Pijp. In 2007 
hopen we ons nieuw pand aan de 
Rustenburgerstraat te betrekken. 
Naast het begeleiden van leerlingen 
en docenten geef ik op deze school 
ook nog lessen economie. Met 278 
leerlingen is onze school een betrek-
kelijk kleine school. Je hebt nauw 
contact met de kinderen en korte 
lijnen met de ouders thuis. Wat 
betreft zorg, begeleiding en veilig-
heid vind ik dat een voordeel. Je ziet 
wat er gebeurt, je zit er bovenop. 
Over het VMBO ben ik positief, 
ook al heeft dit schooltype veel 
kritiek gekregen. In tegenstelling 
tot het oude systeem van LBO en 
Mavo, geeft het VMBO de mogelijk-
heid om op verschillende niveaus 
een diploma te halen.We kunnen 
de leerlingen binnen de school 
houden. Veel jonge mensen krijgen 
zo een goede kans met een diploma 
van school te gaan, en daarna een 
opleiding op MBO-niveau te volgen 
en in een enkel geval kan dat ook in 
de buurt. We hebben bijvoorbeeld 
een speciale kunst/dansklas die de 
mogelijkheid biedt aan talentvolle 
leerlingen om door te stromen naar 
de dansopleiding van Lucia Marthas 
waar wij een samenwerkingsver-
band mee hebben. 

Vindt u het prettig om in uw 
eigen buurt te werken? Om te be-
ginnen heb ik weinig reistijd, dat is 
een groot voordeel. Er zijn docenten 
die liever in een andere wijk wonen, 

om zo in je vrije tijd los te komen 
van je werk. Ik kom de leerlingen 
ook buiten schooltijd tegen, of ik 
dat nou wil of niet. Je functie gaat 
dan toch een beetje door. Je kunt 
mensen aanspreken, omdat ze op 
school zitten of hebben gezeten, 
maar je leert leerlingen op straat 
ook op een andere manier kennen, 
buiten het wiskunde- of geschiede-
nisboek om. 

Wat vind u leuk aan de Pijp? Je 
kunt een heel leven doorbrengen 
in de Pijp. Op ziekenhuizen en be-
graafplaatsen na vindt je alles wat 
je nodig hebt voor wonen, werken, 
uitgaan en ouder worden.

Wat laat u uw bezoek zien van 
De Pijp? Van die vraag gaan mijn 
ogen glimmen! De Burgemeester 
Tellegenbuurt als kenmerkend 
voorbeeld van de Amsterdamse 
School, maar ook de Diamantbuurt 
met die kleine huisjes, dat is ook 
weer een dorpje apart. Het is niet 
origineel maar ik neem mijn bezoek 
altijd mee naar de Albert Cuyp, de 
beroemdste markt van Nederland, 
een klasse apart. Je bent toch trots 
dat je in de buurt woont waar die 
markt is. 

Wat is uw favoriete plek van 
De Pijp? Dat zijn de randen van De 
Pijp. De hoek van de Ruysdaelkade 
en de Jozef Israëlskade is één van 
de mooiste voorbeelden. Over de 
Boerenwetering kun je helemaal 
richting de Rai kijken en je kunt de 
vele bruggen zien. De randen van 
De Pijp zijn mooie rustige plekjes, 
mensen gaan er snel aan voorbij, 
maar je kunt er ook gewoon rustig 
naar kijken.

Wat is beslist vervelend aan De 
Pijp? Hondenpoep, daar word je gek 
van, maar ook het gebrek aan par-
keerplaatsen, je kunt nooit parkeren 
waar je wilt. Ik heb de indruk dat 
er meer aan die problemen wordt 
gedaan, maar ik kan me er toch nog 
aan storen.

Welke verslaving heeft u? Er zijn 
verschillende dingen die ik leuk 
vind, maar ik heb geen verslaving. Ik 
fiets graag langs de Amstel of loop 
door het Centrum van Amsterdam 
of mijn eigen buurt. Ook houd ik 
van uitgaan, stappen en een kroegje 
pakken.

Wat zijn uw droomwensen? Ik 
vind het leuk dat ik de gelegenheid 
heb om mijn wens uit te spreken. 
Ik houd van reizen, maar ik heb 
één echte droom. Ik wil graag naar 
Paraguay, en waarom? Omdat dit 
land dichtbij Suriname ligt en ik er 
vrijwel niets van afweet dan alleen 
maar dat de zus van de Duitse filo-
soof Nietsche er een kolonie heeft 
gesticht. Als er geen voetbal is hoor 
je er nooit iets van, echt nooit, maar 
ik ben er toch benieuwd naar.

Tekst en beeld Maarten Wesselink

Waarom is die bloem zo 
groot?” Ze wees met haar 
wijsvinger naar de enorme 
bloem aan de rozenstruik. 
“Dat komt omdat ik de 
andere bloemen eruit heb 
geknipt” Mijn buurvrouw 
keek me aan en fronste haar 
wenkbrauwen: “Wat heeft dat 
er mee te maken”. Ik vertelde 
haar dat een rozenstruik 
grotere bloemen krijgt als je 
een aantal bloemknoppen 
verwijdert. “Rozen zijn 
raar” zei ze. “Niet zo raar 
hoor” wierp ik haar tegen. 
“Vergelijk de roos met de 
liefde, dan begrijp je haar 
beter”. Ik had de juiste snaar 
geraakt, ze was stil en ik 
begon te vertellen. “Een roos 
plant je het beste in nieuwe 
grond. Stond op die plek al 
jarenlang een rozenstruik, 
dan is de grond rozenmoe. Ze 
heeft ruimte nodig, de wortel 
van de struik mag niet teveel 
onder druk staan. Belangrijk: 
ze waardeert echtheid, van 
kunstmest groeit ze snel, 
maar de stengel is slap en 
luizen liggen op de loer. Een 
roos laat zich niet dwingen, 
haar mooiste bloemen geeft 
ze in de nazomer, als je er 
niet meer op rekent. Een 
gezonde rozenstruik houdt 
stand, overleeft de winterkou 
en kan meer dan 150 jaar 
oud worden.” Al die tijd 
had ze naar me geluisterd, 
nu viel ze me in de rede: 
“Zo oud! Wat moet je daar-
voor doen?” Ik moest even 
nadenken: “Dat is eigenlijk 
heel eenvoudig”. Ze keek 
me vragend aan, “Verzorg 
de struik aandachtig, net 
als de liefde”. Terwijl ik die 
laatste zin uitsprak keek ik 
naar haar bovenhuis, waar 
de bladerloze takken van 
de terrasplanten door het 
balkonhek staken. Ze zag de 
blik in mijn ogen en zuchtte: 
“Zeg maar niets meer, ik heb 
ze al een maand geen water 
gegeven. Laat ik daar maar 
weer eens mee beginnen.” 
Ik knikte en zei: “Misschien 
komt dan de liefde ook wel”. 
Ze streek met haar vingers 
zachtjes langs de grote bloem 
van de rozenstruik, pakte 
hem heel voorzichtig vast 
en liet hem vervolgens weer 
uit haar handen glijden. Ik 
zag haar gezicht bewegen en 
zacht hoorde ik haar stem: 
“Misschien blijft ze dit keer 
dan ook wat langer in leven”. 

tekst en beeld Maarten Wesselink

de geveltuinman

Ik was zaterdagavond 9 
september in de kerk van 
Onze Lieve Vrouw ko-
ningin van de vrede, aan 
de Pijnackerstraat, in de 
volksmond de Vredeskerk. 

Het is een katholieke kerk, 
waar Pierre Valkering al 
jaren als pastor aan de weg 

timmert om meer mensen in zijn 
kerk te krijgen. Hij had een open 
dag georganiseerd, met alles erop 
en eraan. In de sacristie, achter het 
altaar, waar de priester zich voor 
de dienst omkleedt, zaten nu schil-
ders en schilderessen iconen te ko-
piëren: Maria’s met een prachtige 
gouden achtergrond. In de vier 
biechtstoelen, links en rechts van de 
zijbeuken, kon je de vier elementen 
aanschouwen: licht, water, vuur en 
aarde. Als je dan de biechtstoel ver-
liet stond er iemand klaar om er met 
je over van gedachten te wisselen. In 
groene gewaden gestoken Afrikaanse 
dames, met een groene hoogleraren-
baret, brachten prachtige liederen 
ten gehore. Het was het zangkoor 
van de All saints church aan de Van 
Ostadestraat.

Tenslotte leidde een beminnelijke 

geestelijke mij rond en liet vol trots 
zijn mooie kerk zien. Maar vooral: ie-
dereen stond open voor elkaar en we 
voerden gesprekken over de buurt, 
over problemen met de buren, over 
de politie, vlak achter de kerk in de 
Ferdinand Bolstraat, over de overlast 
bij de bouw van de Noord Zuid-lijn, 
kortom over alles wat ons in de Pijp 
bezig houdt. 

Het viel mij wel op hoe weinig er 
eigenlijk over religie en kerk werd 
gepraat. Maar juist gewoon elkaar 
ontmoeten was zo belangrijk bij 
deze open dag.

Het was een feest daar rond te 
struinen, tussen die harde houten 
banken waar je vroeger alleen maar 
op mocht knielen, om nu onder het 
genot van een hapje en een drankje 
met je buurtgenoten te praten en 
dan te merken dat je zoveel voor 
elkaar kunt betekenen. Niet dat ik 
alle kerken afloop, maar de dinsdag 
daarop was er een bijeenkomst in de 
Oranjekerk aan de 2e v.d.Helststraat. 
Een bijeenkomst over identiteit, wat 
is Nederlanderschap? Daarover kunt 
u elders in deze uitgave een verslag 
vinden.

Hans Hesseling

Geslaagde Open Dag in Vredeskerk

Singer/writer/artist is looking for apartment to rent near city center, for one 
person / myself. I am a framer of art and photo and can do all types of hou-
sework, fix up, repair, painting, tile work, custom sculpting, etc. I will like to 

trade art work for rent if possible, half or all? If not it’s ok. If this is something 
that will work out for you, please email me at wwwclarkogden@yahoo.com. My 
music and art work go to www.myspace.com/clarkogden (this is a USA site; keep 

trying, it is there). All the best. Peace – light – love – codes inside you, 
Clark Ogden 

Mail eens een kunstenaar

Leida Blom

Kunstenares Leida Blom werkt samen met haar schilder partner Silvester 
Peperkamp aan een serie van 1000 portretten, om eind dit jaar tentoon te stellen 

in Knokke. Ze is op zoek naar mensen tussen 0 en 100 jaar die voor dit project 
geportretteerd willen worden. Interesse? Mail met Leida: leida.blom@planet.nl

Clark Ogden

CUlTUUR| 

foto’s G.M.



Albert Cuyp Zomerfeest:  de kiekjes (1)
Foto’s: Peter Lange en Gert Meijerink*

* Foto’s linksonder en geheel boven (tweede van rechts).
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Jan. Michael  Hemonystraat 22 
Stg Amoc  Stadhouderskade 159
Cinemien  Amsteldijk 10
H.V.Gennip  Govert Flinckstraat 402 
Viavaria   Tweede Jan Steenstraat 117
W. Snapper  Gerard Doustraat 186 
Nolly V. De Fussen 
De Wit en Partners Stadhouderskade 142-1 
Hotel Linda  Stadhouderskade 131 
V. Lem   Govert Flinckstraat
Musicworks  Stadhouderskade 142-2 
Cartest   Amsteldijk 27
Koffieshop Ibiza  Hemonystraat
Salon Marquerita  Ceintuurbaan 442
Sianan Kood  Ceintuurbaan 432 
Studio Commandeur  Govert Flinckstraat 396
Carmona
Ido’s Cuttins Crew  Tweede Jan Vd Heijdenstraat
D&L    Govert Flinckstraat
Raydo    Hemonylaan 14
Arie Arends   Ceintuurbaan
Palthe    Ceintuurbaan
Bg-Line    Ceintuurbaan 223
Formituren   Ceintuurbaan 213
Warung Minie   Ceintuurbaan 205
Rons    Van Woustraat 67
Stetz    Stadhouderskade 152
Naaimachinecentrale  Van Woustraat 73
Ton Krooneberg   Van Woustraat
De Wittekoets   Van Woustraat 53
Classics    Van Woustraat 31
Adri Boutigue   Van Woustraat 27
Café  Amstelvaart  Ceintuurbaan 257
AH-Lung   Vanwoustraat 9
Siriphon   Kamperstraat 47
Café  Van Gollem   Daniel Stalperstraat74
Deja-Vu    Daniel Stalperstraat
Eddy Bar   Gerard Doustraat 58
Huis & Hypotheek  Ceintuurbaan 263
Makelaardij Van Leuven  Tweede Jacob van 
Campemstraat127
Peter Taja 
Wester Garage 
Garage Lucke   Govert Flinckstraat 320
Silvia Sedoc   Gerard Doustraat 220
Hair Studio Pu-Me  Gerard Doustraat 216
Ruud Dubel   Gerard Doustraat 169
Determeyer   Ceintuurbaan 390
Technodemt   Ceintuurbaan 394
Muziekhandel Groen  Ferdinand Ferdinand Bolstraat 8
Schaapskooi   Eerste Sweelinckstraat 12
Lijn 4    Eerste Sweelinckstraat 18
Levendig   Tweede Jan van der Heijden 34
Dakterras   Tweede Jan Steenstraat 53
Artist    Tweede Jan Steenstraat 1
Warung Swietie   Eerste Sweelinckstraat 
’t Kaasboertje   Gerard Doustraat 60
Nazar    Gerard Douplein 8
Rival    Sarphatiepark 

Jarviden    Amsteldijk 13
Rob De Haan   Gerard Doustraat 62
Siempre    Eerste Sweelinckstraat
Peppino    Eerste Sweelinckstraat 16
Buy-Bye    Eerste Sweelinckstraat 9
Kaassie-Kaassie   Eerste Sweelinckstraat 14
Unie Verf   Gerard Douplein 6
De Kinder Feest Winkel  Eerste van der Helststraat 13 -15
Kleding Reparatie  Ferdinand Bol Straat 2
Fiets Fabriek   Eerste Jacob van Campenstraat 12
De Aanzet   Frans Halsstraat 27
De Vredespijp   Gerard Doustraat 65
Us Media B.V.   Stadhouderskade 115
Studio Joyo   Stadhouderskade 115
Nora + Grace   Gerard Doustraat 229
Do Do    Eerste van der Helststraat 21
Kapsalon   Viser Ferd Ferdinand Bolstraat 9
Staneke    Eerste Jacob van Campenstraat 46
Stenelux   Eerste Jacob van Campenstraat 2 
Oudester   Quellijnstraat
Fa. Bende & Zn   Daniel Stalperstraat 50-52
De Zoete Haven   Tweede Jan van der Heijdenstr 35
Metm ? Tweede   Jan van der Heijdenstraat 35
Faber en Scheffer   Tweede Jan van der Heijdenstr 35
Runneboon   Eerste Van der Helststraat 49
Nyeman    Tweede Jan Steenstraat 30
J. Knap    Sarphatipark 67
Bazar    Albert Cuypstraat 182
Het Overvlietje   Albert Cuypstraat 159
Pachadds Flowers  Ceintuur Baan 189
Chai Shop   Albert Cuypstraat 17
Helmstad   Eerste Jacob van.Campenstr 14- 18
Midfield   Stadhouderskade 115
Moksie   Ferdinand Bolstraat 21
Vos & Co   Frans Halsstraat 90
Guttges    Gerard Doustraat 32
Puyck    Ceintuurbaan 147
Technolor   Sarphatipark 20
Veenendaalse   Ceintuurbaan 292
’t Ceintuurtje   Ceintuurbaan 226
V. Erve    Ceintuurbaan 221
C. Niekel   Ceintuurbaan 200
De Boerenwetering B.V.  Ruysdaelkade 157
Fenix    Frans Halsstraat 88
De Waaghals   Frans Halsstraat 26
Taj Mahal   Heinekenplein 1
Crab Salad   Govert Flinckstraat155
Silver & Goud   Ceintuurbaan 33
Groeps Praktijk Zuid  Ceintuurbaan 27-29
De Boer    Ceintuurbaan 204
Auto Bedrijf Bergsma  Eerste Jan van der Heijdenstraat
N.O.G Beurs Bv   Stadhouderskade
Duikelman   Gerard Doustraat
Hemony Advokaten  Hemonylaan
K. V. Kempen   Ceintuurbaan 69
Slaapkamer Amsterdam  Ceintuurbaan 81
Sanders    Ceintuurbaan 73
V. Zadelhof   Ceintuurbaan
Wanuskewin   Ferdinand Bolstraat 25

Van Krimpen   Frans Halsstraat 67
Appel 67   Tweede Jacob van Campenstraat 1
Aroba    Amsteldijk 26 
Mambo Pasta   Van der Helststraat
Café Buiten  Ruysdaelkade 115
Actmann   Amsteldijk 25
Nieuwkoop   Stadhouderskade
De Sperwer   Gerard Doustraat 226
The French Café    Gerard Doustraat 98
De Natuur Winkel  Van Woustraat
Boorsma   Ferdinand Bolstraat
Sjenitser   Stadhouderskade
Kolstee    Hemonylaan 19
Wilhelmina   Stadhouderskade 127
Slagerij Noz   Eerste van der Helststraat 78
Barbarelle   Van Woustraat 34
René Bakker   Eerste Jan van der Heijdenstr 110
Angela   Sarphatiepark 104
Westhoff   Van Ostadestraat 309
De Vijzel   Ceintuurstraat 398
De Eufraat   Eerste van der Helststraat 72
Maoz    Eerste van der Helststraat 43
Mansro    Eerste Sweelinck Straat 213 
Divinwive   Eerste Sweelinckstraat 20
Vamos a Ver   Govert Flinckstraat
Katsu    Eerste van der Helststraat 70
J.V. Es    Albert Cuypstraat 
Schram Keukens   Govert Flinckstraat 352
Wedema van Veen  Van Woustraat 79
Zaza’s    Daniel Stalpertstraat 103
Casino Singels   Ceintuurbaan
Hannibal   Ferdinand Bolstraat 92
Imca Groep   Stadhouderskade 57
Eshet Design   Ruysdaelkade 71
Baas    Stadhouderskade 114
Lotus    Ceintuurbaan 222
De Witte Uil   Frans Halsstraat 26
Poundwise   Ferdinand Bolstraat 327
Vennekamp   Ferdinand Bolstraat 134
Street Life   Ferdinand Bolstraat 45
Hanneke en Wendy  Gerard Doustraat 252
Deurwaarder Warmehuizen
Ksa    Gerard Doustraat 46
Okura    Ferdinand Bolstraat
Frame 
Bloemen Boot   Ruysdaelkade 174
Winne & Co   Gerard Doustraat 15 - 17
Societe Anonyme   Stadhouderskade 61
Van Tol    Albert Cuypstraat 238
Dorst      Albert Cuypstraat 268 - 270
Bert Dieren Winkel  Albert Cuypstraat 163
Marx’    Eerste van der Helststraat 57
Mikado    Albert Cuypstraat 256
Tres    Saenredamstraat 
Azalea Paleis   Albert Cuypstraat 101- 103
De Plantenmarkt   Albert Cuypstraat 203
Wijnbar Boelen & Boelen Eerste Van der Helststraat 50
IJzerhandel Zuid  Ceintuurbaan
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Het besluit van Bakker komt 
kort nadat het Gerechtshof 
oordeelde dat de huurders 

hun huizen niet hoeven te verlaten 
en het Stadsdeel Oud-Zuid een deel 
van Bakker’s bouwvergunningen in-
trok. 

Bakker lijkt zich te hebben ver-
keken op het prestigieuze project 
in de Amsterdamse Pijp. Nadat hij 
in november 2001 zijn plannen ken-
baar maakte en de bewoners vroeg 
de woningen te verlaten, stuitte hij 
op hevige protesten uit de buurt. 
Veel huurders, sommigen van hen 
wonen al meer dan veertig jaar in de 
straat, weigerden te vertrekken en 
trokken aan de bel bij de lokale poli-
tiek. Het project zorgde voor enkele 
tumultueuze vergaderingen van de 
stadsdeelraad en leidde tot veront-
waardiging bij veel buurtbewoners, 
die uit protest een anti-Bakker-poster 
voor hun raam hingen.

De kantonrechter oordeelde in 
2005 dat Bakker de huurovereen-
komsten van de bewoners moest 
respecteren, wat onlangs door het 
Gerechtshof werd bevestigd. Het 
stadsdeel Oud-Zuid trok bovendien 
een deel van de samenvoeg- en bouw-
vergunningen in, nadat bewoners 
strijdigheid met de lokale verorde-
ning ontdekten en tegen de vergun-
ningen protesteerden. Het bouwplan 
kwam daarmee op losse schroeven 
te staan, al staan de woningen tot de 

dag van vandaag aangeboden op de 
website funda.nl, onder de veelzeg-
gende naam ‘De Bekrooning’.

De stap van Bakker, om het ge-
hele complex van de hand te doen, 
is door de bewoners met gemengde 
gevoelens ontvangen. Velen van hen 
vrezen dat het complex in handen 
zal vallen van een andere projectont-
wikkelaar, waardoor opnieuw een 
periode van onzekerheid zal aan-
breken. Na een juridische strijd van 
vijf jaar zijn veel bewoners murw 
geslagen. Zij willen dat het achter-
stallig onderhoud eindelijk eens 
wordt aangepakt en daarna vooral 
met rust gelaten worden.

Intrekken tijdelijke vergunningen 
De Huurdersvereniging De Pijp 

zal de Dienst Wonen Amsterdam 
vragen om de vergunningen voor 
tijdelijke verhuur in het complex in 
te trekken. Bakker had toestemming 
om de woningen gedurende de plan-
vorming leeg te laten staan. Aan de 
vergunningen zijn echter strenge 
voorwaarden verbonden. Onder 
meer stelt de Dienst Wonen dat de 
vergunningen worden ingetrokken 
als het doel waarvoor ze werden af-
gegeven niet of niet binnen de oor-
spronkelijke tijdsplanning wordt 
gerealiseerd. Hiervan is sprake, nu 
Bakker immers het hele complex van 
de hand doet. 

Het is de Huurdersvereniging een 

doorn in het oog dat Bakker de na-
druk legt op de grotendeels lege ver-
koop van het complex, zo blijkt uit 
de veilinginformatie die te vinden 
is op www.mva.nl/veiling. Die infor-
matie zal de verkoopprijs aanmerke-
lijk beïnvloeden. Dat betekent dat de 
leegstandvergunning van de Dienst 
Wonen wordt gebruikt om met 
huurwoningen te speculeren. Een 
maand geleden liet de Dienst Wonen 
nog weten op advies van het stads-
deel Oud-Zuid de vergunningen niet 
in te trekken, omdat het stadsdeel 
verwachtte dat de ontwikkeling van 
het complex spoedig zou beginnen. 
Stadsdeel en Dienst Wonen kunnen 
dit echter onmogelijk volhouden, nu 
op de gevels van de panden de ver-
koop staat aangekondigd.

De Huurdersvereniging wil bo-
vendien dat het stadsdeel Oud-Zuid 
onderzoek doet naar de mogelijk-
heid dat een woningcorporatie het 
complex aankoopt, zodat de huur-
ders niet opnieuw hoeven te vrezen 
dat een andere projectontwikkelaar 
hen opnieuw in een lange periode 
van onzekerheid stort en het com-
plex verder laat verloederen. Het 
stadsdeel heeft herhaaldelijk laten 
weten begaan te zijn met de huur-
ders van de Henrick de Keijserstraat. 
Het stadsdeel heeft nu de kans dit te 
bewijzen.

Huurdersvereniging De Pijp

De gevolgen van de 
Dekkerplannen zijn enorm 
voor ons stadsdeel. Geen 

wonder dat de plannen veel aandacht 
kregen. De regeringspartijen VVD, 
CDA en D66 steunen deze plannen. 
Maar dat wil niet zeggen dat hun 
lokale afdelingen allemaal even en-
thousiast zijn. De politici hier zijn 
geconfronteerd met vele reacties van 
verontruste huurders en zien ook 
wel hoe slecht de plannen hier uit-
pakken. Daarom hebben de lokale af-
delingen hun collega’s in de Tweede 
Kamer opgeroepen de plannen te 
verzachten. Dat had best vermeld 
mogen worden. De huurdersvereni-
ging geeft toe dat ze meer aandacht 
aan de lokale standpunten had 
moeten geven. Eerst was de vereni-
ging zelfs van plan alleen aandacht 

te besteden aan de standpunten van 
de plaatselijke afdelingen, onder het 
motto ‘stem lokaal’. Maar vervolgens 
bleken de plannen van de regering 
zo slecht uit te pakken voor huur-
ders dat de landelijke plannen toch 
alle aandacht opeisten.

De plannen voorzien in veel ho-
gere huren voor veruit de meeste 
woningen in Amsterdam. Zittende 
huurders krijgen extra huurverho-
gingen en nieuwe huurders mogen 
gelijk het volle pond betalen. Zeker 
voor Oud-Zuid pakken de plannen 
rampzalig uit. De helft van de huur-
woningen verliest door de liberali-
satie op termijn alle huurprijsbe-
scherming. De huurdersvereniging, 
en velen met haar, vrezen niet alleen 
dat huren daardoor onbetaalbaar 
wordt, maar ook dat de samenstel-
ling van de wijk eenzijdig wordt. 
Mensen met een laag inkomen 
komen het stadsdeel dan bijna niet 
meer binnen.

WOZ-waarde
“Onderdeel van de plannen is het 

koppelen van de huurprijs aan de 
WOZ-waarde, de getaxeerde waarde 
van een woning bij verkoop. In onze 
flyer werd op een foto aangegeven 
welke huur een woning in de Jacob 
van Campenstraat kon gaan krijgen. 
Daarbij was een verkeerde en veel te 
hoge WOZ-waarde gebruikt, aldus 
de kritiek van de partijen. Daarmee 
leggen ze de vinger op de zere plek. 
Niet van de flyer, maar wel van de 
plannen. De gebruikte waarde was 
namelijk wel degelijk goed, alleen 
was kort voor het verschijnen een 
uitspraak gekomen op het bezwaar 
dat tegen deze taxatie gemaakt is. 
Daardoor is de waarde flink verlaagd, 
maar dat was bij het maken van de 
flyer nog niet bekend. Het toont 
wel aan hoe onbruikbaar de WOZ 
waarde voor de huren is, en wat een 
toestand het straks wordt voor huur-

ders. Wie bezwaar heeft tegen een 
huurverhoging moet niet alleen bij 
de huurcommissie zijn, maar moet 
eerst het hele parcours rond de WOZ 
afleggen, van bezwaar tot eventueel 
beroep en hoger beroep.”

VVD en CDA in Tweede Kamer 
willen plannen Dekker 
doordrukken

Ondertussen hebben we de lokale 
verkiezingen achter ons gelaten. 
Op 22 november gaat Nederland 
naar de stembus voor de landelijke 
verkiezingen. Inmiddels is ook mi-
nister Dekker afgetreden. Maar wie 
verwacht dat de omstreden plannen 
daardoor in de koelkast gaan komt 
bedrogen uit. Het wetsvoorstel dat 
de plannen moet regelen wordt de 
komende maand gewoon behandeld. 
CDA en VVD willen het oordeel van 
de kiezer niet afwachten. Liever pro-
beren ze het wetsvoorstel nog snel 
door de Tweede Kamer te jassen voor 
de verkiezingen. Tegen de belofte in 
om geen omstreden onderwerpen 
meer te behandelen.

Het is bijzonder merkwaardig dat 
de kiezer zich niet mag uitspreken 
over deze plannen. Misschien is dat 
omdat de verkiezingsprogramma’s 
wel duidelijk zijn: zowel de VVD als 
het  CDA wil gewoon doorgaan met 
de liberalisatie van de huren. Hoe 
slecht dat ook voor Amsterdam, ons 
stadsdeel en heel veel huurders is. 
Daar helpen op dit moment geen 
lokale nuances meer aan, het gaat 
nu om de landelijke politiek. Wie be-
taalbare huren belangrijk vindt kan 
daarom maar beter gaan stemmen op 
22 november, en alle familie, buren, 
vrienden en bekenden meeslepen 
naar het stembureau. Voor een stem 
op een huurdersvriendelijke partij.

Tjerk Dalhuisen  
Huurdersvereniging De Pijp

Huurdersvereniging zoekt u!
De Huurdersvereniging de Pijp 

zoekt enthousiaste medewer-
kers. We hebben genoeg werk te 
doen, zeker in verkiezingstijd. 
We zoeken vrijwilligers voor 
eenvoudige klussen, maar ook 
voor bestuurswerk. Voor dat 
laatste is enige kennis van volks-
huisvesting en/of huurrecht een 
pré, maar veel belangrijker is je 
enthousiasme om je in te zetten 
voor betaalbare huisvesting in 
de Pijp. 

Ook huurtoeslagproblemen?
Ook problemen met de huur-

toeslag sinds de huursubsidie is 
overgeheveld naar de belasting-
dienst? Bij één van onze leden 
was het gelijk raak, huurtoeslag 
plotseling stopgezet en het reeds 
uitbetaalde bedrag teruggeëist. 
Bellen met 0800-0543 en brieven 
naar de Dienst Toeslagen in 
Heerlen leverden ook geen resul-
taat op.De Huurdersvereniging 
de Pijp is benieuwd of u ook 
iets dergelijks is overkomen. Wij 
ontvangen graag uw verhaal: 
hvdp@wijkcentrumceintuur.nl, 
Gerard Doustraat 133. 1073 VT 
Amsterdam.

‘Bakkerpanden’ in de verkoop
Projectontwikkelaar gooit handdoek in de ring

Lokale VVD, CDA en D66 boos op Huurdersvereniging

Voorzijde van de f lyer tegen de zogenaamde Dekkerplannen. In deze f lyer werd 
nog eens herinnerd welke partijen ook weer voor de Dekkerplannen zijn. Dit 
laatste had niet gemogen volgens de lokale partijen, op voorspraak van wie de 
f lyers en pamfletten werden gesubsidieerd.

Dit jaar voorjaar nam de 
PvdA met steun van Groen 
Links een motie aan: de 
Huurdersvereniging De 
Pijp kreeg van het stads-
deel subsidie om aandacht 
te besteden aan de zoge-
naamde Dekkerplannen. 
De vereniging heeft de 
5.000 euro direct in-
gezet voor een huis aan 
huiskrant, een debat en 
flyers. Daarnaast heeft 
ze de huurders vlak voor 
de gemeenteraadsverkie-
zingen in een pamflet 
nog eens herinnerd welke 
partijen ook weer voor de 
Dekkerplannen zijn. Dat 
laatste had niet gemogen 
vinden de lokale partijen.

Projectontwikkelaar G.W. 
Bakker lijkt definitief af 
te zien van zijn plan om 
64 huurwoningen in de 
Henrick de Keijserstraat 
te verbouwen tot 32 luxe 
koopappartementen. 
De panden wordenin 
de maand oktober 
2006 aangeboden op de 
Amsterdamse huizenvei-
ling. 

wONEN|
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Op een avond fietste kun-
stenaar Bas Beima op de 
Stadhouderskade, toen hij 

bij de vuilnis een wrakkig ding zag 
liggen. Toen hij ervoor stopte en 
het beter bekeek, bleek het ding 
een schilderij te zijn met een ka-
potte lijst. De voorstelling – in plak-
kaatverf op papier - van een aantal 
vrouwen in een ‘enigszins erotische 
pose’ deed hem denken aan het werk 
van de beroemde schilder Kees van 
Dongen. In de kapotte lijst vond 
hij een fotokopietje van een briefje 
van Van Dongen (‘Keessie’), met zijn 
‘eigen’ handtekening. Hij nam het 
mee naar huis en verdiepte zich ver-
volgens in een boek over de schilder 
Van Dongen. De plakkaatverf op het 
zojuist gevonden schilderij was zo 
nieuw, dat Bas de indruk had niet 
met een echte van doen te hebben. 
De tekening ligt nu al 2 jaar in zijn 
ladekast. 

Daarna vond hij twintig meter van 
zijn woning in de Govert Flinckstraat 

bij het vuil een wat hij noemt ‘klad-
schilderij’ met veel geel en oranje in 
een zelf gemaakt spieraam. “Ik vond 
het meteen lelijk”, aldus Bas. Eerst 
wilde hij er ‘iets’ overheen schilderen 
en was daarna van plan om het aan 
het hek van de Noord Zuidlijn te 
hangen, maar omdat hij het toch 
wel wat vond hebben, nam hij het 
mee naar huis, waar het een plaats 
kreeg in de kelder. Daarna nam hij 
het mee naar boven naar zijn werk-
plaats met het voornemen om het 
nu met de wekelijkse vuilnis de deur 
uit te doen, waarop een klant het zag 
staan en uitriep: “Dat schilderij is te 
gek! Wat kost dat?” Bas vertelde het 
hele verhaal over de vondst, waar hij 
achteraf spijt van heeft: “Ik was na-
tuurlijk weer te eerlijk, terwijl ik er 
500 Euro voor had kunnen vragen!” 
Nu is het weer terug in de kelder. Zie 
voor werk van de kunstenaar www.
basbeima.nl 

Sandra van Beek

De Badcuyp 
Centrum voor 
Muziek

 
Dineren afwisselend met live-mu-
ziek op do 12 okt. 

Cuyp-diner-concert met: A New 
Aquisition, Achtern Styg (laptop, 
elektronica) & Arnaud Koetsier (gi-
taar, effecten) spelen ‘relaxte groovy 
lounge met een jazzy smaakje’, 
aanvang: 20.00 uur, toegang 4,00, bij 
gebruik van een maaltijd van mini-
maal 9,00 is de entree gratis. 

Op Za 14 en 28 oktober, Afrikaans 
Danscafé, Afrikaanse dansavond 
met wisselende dj’s. 22.00 uur, 3,00. 
Zo 15 okt. Kogi Boga Bigband, Swing 
en Latin o.l.v. dirigent Pieter Engels, 
aanvang: 15.30 uur, 5,00. Do 26 okt. 
Fathia ézé, relaxte ‘less-is-more’ 
pop-lounge met jazz-touch. Zo 29 
oktober, Open Cuyp, open podium 
voor onontdekt muzikaal talent. 
Presentatie: Ellen Regenhardt. Info 
en aanmelding: 020-675.96.69, 15.00 
uur, toegang gratis. Iedere wo in 
oktober: Salsadanscafé met dj’s Los 
Marchosos,  22.00-01.00 uur, 3,00

Badcuyp Jazz-sessie
Sessie o.l.v. Farouk Abdoelrahman.  

Standards, fusion, modern beats. 
Meestal in  
het eetcafé, soms in de Bovenzaal. 
Alle Publiek is welkom. Elke zondag 
(behalve de laatste zondag van de 
mnd). 14.30 tot 17.30 uur. Toegang 
en deelname gratis.  

Jazzcuzzi 
o.l.v. Reinier Heere. Voor impro-

viserende musici en vocalisten die 
vanuit bebob,funk, blues en latin 
elkaar willen opzoeken of uitdagen. 
Elke laatste zo van de maand tussen 
14.30 en 17.30 uur. Toegang en deel-
name gratis.

Exposities
Ma 9 oktober t/m zo 19 november: 

Willemijn Theisens. Zij is afge-
studeerd aan de Academie voor 
Beeldende Vorming in Amsterdam 
en maakt schilderijen over mensen. 
Zij combineert het lieflijke met het 
enigszins lugubere in een persoon-
lijke, realistische stijl. Kleur en 
zwart/wit wisselen elkaar af. Deze 
expositie wordt geopend zaterdag 
14 oktober om 15.00 uur.

Workshops
Do the Didgeridoo Jam. Open 

sessie o.l.v Lies, Paul en Melle.
Toegang en deelname gratis.

Voor het volledige programma voor 
oktober: www.badcuyp.nl

Programma 
Ostadetheater: 
Uitgelicht

 do 9 nov en vr 10 nov 20.30 uur, 
driemaal op het snijvlak van theater 
en kleinkunst:

Anne Aafke Sol e.a. Padam: Over de 
durf om speels te zijn en het spel van 
het durven.

Paulien Cornelisse, Dagbraken. 
Paulien Cornelisse vertelt hoe haar 
dagen voorbij zoeven, terwij er toch 
bijna niets gebeurt. 

Jennifer Evenhuis en Maureen 
Kamphuis, Frutten. Met rake sketches 
en scherpe imitaties legt Frutten ge-
dragingen en mechanismen van 
mensen bloot. Zo kom je als toe-
schouwer te weten wat ‘leven vanuit 
de kin’ betekent en hoe je diksap  in 
de disco kunt bestellen. Frutten is 
een satirisch programma over klein 
menselijk leed, waar we best om 
mogen lachen! Kim Berkhout In het 
randprogramma vindt een optreden 
plaats van singer-songwriter Kim 
Berkhout. 

www.ostadetheater.nl, 
info@ostadetheater.nl
Informatie tel. 6712417 / 4703240 

Rialto klassiek
zo 8, 15, 22 en 29 oktober om 

11.00 uur,  8 oktober: Of Mice And 
Men (Verenigde Staten, 1992, 111’, 
kleur, Engels gesproken, regie: Gary 
Sinise), 15 oktober: The Manchurian 
Candidate (Verenigde Staten, 1962, 
127’, zw/w, Engels gesproken, regie: 
John Frankenheimer), 22 oktober: 
Red River (Verenigde Staten, 1948, 
125’, zw/w, Engels gesproken, 
regie: Howard Hawks, 29 oktober:
Beyond the Rocks (Verenigde Staten, 
1922, 80’, getint, stille film met 
Nederlandse titels regie: Sam Wood)

Rialto laat: vrijdag 6 en 13 ok-
tober, 23.00 uur 

Rialto Laat: 6 oktober, Taxidermia; 
regie György Pálfi (Hongarije, 2006, 
35mm, kleur, 91 minuten, Hongaars 
gesproken) Een bizar en grotesk por-
tret van drie generaties: grootvader, 
vader en zoon. De grootvader, ordon-
nans in het leger, leeft in verhitte  
fantasieën. De vader is een profes-
sionele veelvraat op topsportniveau, 
terwijl de zoon een taxidermist is; 
het opzetten van dode dieren heeft 
hij tot kunst verheven. Hij werkt aan 
een project dat tegelijk zijn mees-
terwerk en zijn zwanezang zal zijn. 
Taxidermia gaat op 12 oktober in 
Rialto in première.

13 oktober: NFTA: Lichting 2006 
Rialto Laat presenteert op 13 oktober 
een aantal films van de nieuwe lich-
ting filmmakers, die afgelopen juli 
afstudeerde aan de Nederlandse 
Film en Televisie Academie. Uit 
negentien eindexamenproducties 
zijn drie films gekozen voor verto-
ning: Zo is dat (Nederland, 2006, 
30’) regie: Elizabeth Rocha Salgado, 
Grijsgedraaid (Nederland, 2006, 26’) 
regie: Ina van Beek Wolf (Nederland, 
2006, 25’) regie: Joris Hoebe.  
Voorafgaand aan de films zullen de 
drie filmmakers hun film aan het 
publiek toelichten.

Railto Podium 
7 oktober, 16:00, KeuzePodium. 

De Amsterdamse wethouder Ahmed 
Aboutaleb presenteert zijn film-
keuze: Gandhi, de klassieker van 
Sir Richard Attenborough uit 1982, 
over het leven en werk van Mahatma 
Gandhi, de inspirerende politieke 
leider die India met vreedzame 
middelen van de Engelse overheer-
sing wist te bevrijden. 14 oktober: 
PremièrePodium Dam Street (China, 
2005, 93’, Mandarijn gesproken) 
regie: Li Yu 

Als de getalenteerde zestienjarige 
operastudente Xiao-Yun per ongeluk 
zwanger wordt, raakt ze in één klap 
afgesneden van een veelbelovende 
toekomst, en is ze veroordeeld tot 
een bestaan in de marge, in haar 
geval als tweederangs zangeresje in 
een lokaal bandje in de Zuid-Chinese 
provincie Sezhuan, waar ze voort-
durend wordt lastig gevallen door 
onbeschofte mannen. Ook de relatie 
met een getrouwde man heeft geen 
toekomst. Dan ontmoet ze Xiao-
Yong, een nieuwsgierige en vroeg-
rijpe jongen, die zich langzaam 
maar zeker als haar beschermheer 
opwerpt. Dam Street gaat op 19 ok-
tober in Rialto in première. 21 ok-
tober: DocuPodium

Forever (Nederland, 2006, 95’, 
kleur) regie: Heddy Honigmann, Een 
filosofische film over de kracht van 
kunst en liefde met de Parijse begraaf-
plaats Père-Lachaise in het middel-
punt. Maakster Heddy Honigmann 
zal haar film toelichten in een ge-
sprek met Hanneke Groenteman.

Wie kan ik nog vertrouwen? 
zondag 8, 15, 22 oktober: 15.30 uur, 
Tijdens de Nationale Dansweek van 
6 t/m 15 oktober vertoont Rialto een 
programma met korte en langere 
films van Clara van Gool. Na de voor-
stelling is er een nagesprek met de 
maakster. Te zien zijn: Reimerswaal 
(2004, 8’), Nussin (1998, 15’),  Bitings 
and Other Effects (1995, 30’),  Tussen 
2 huizen (2006, 42’)

Rialto Wereld
zondag 22 oktober: 16.00 uur, 

Women without Men, film, Shirin 
Neshat , lezing door Shahrnush 
Parsipur. Women without Men (2004) 
is de vertaling van het in 1989 in Iran 
gepubliceerde boek van Shahrnush 
Parsipur, een Iraanse feministische 
schrijfster van wie al het werk in Iran 
momenteel verboden is. Het boek 
bevat de verhalen van vijf vrouwen 
die allen lijden onder de situatie 
waarin zij leven. Vluchtend uit deze 
situatie ontmoeten ze elkaar in een 
tuin, waar zij hun eigen gemeen-
schap vormen. 

De Iraanse fotografe en videokun-
stenares Shirin Neshat is een van de 
meest toonaangevende videokun-
stenaars van het moment. Shirin 
Neshat woont en werkt in New York.  
Momenteel werkt ze aan een vijfluik 
gebaseerd op de roman Women wit-
hout Men. De films Madokht(2004) 
en Zarin (2005)  vormen hiervan de 
eerste twee delen.

Te zien zijn
Zarin (2005, video, 20’) Zarin werkt 

sinds haar jeugd als prostituee in 
een Iraans bordeel. Als op een dag 
zij niet meer de gezichten ziet van 
haar mannelijke klanten, denkt zij 
dat zij door Gods straf is getroffen. In 
waanzin probeert zijn haar lichaam 
te reinigen van de zonden. Making of 
Mahdokht (2004, video, 25’)

Documentaire over de het pro-
ductieproces van de film Mahdokht. 
Madokht, het surrealistische perso-
nage uit de gelijknamige film, lijdt 
onder een heftig seksueel taboe: 
zij is op haar veertigste nog steeds 
maagd. Zij worstelt met een diepe 
angst voor romantiek en intimiteit, 
maar is tegelijkertijd geobsedeerd 
door vruchtbaarheid. De documen-
taire bevat naast beelden van de 
film Madokht ook interviews met  
Shahrnush Parsipur.

Shahrnush Parsipur is aanwezig 
zijn bij de vertoning van de films en 
geeft na de voorstelling een lezing 
over haar werk. Na afloop is er gele-
genheid tot het stellen van vragen.

Kinderfilms
Rialto Jong: 27 okt, 15.00 uur; 29 

oktober: 13.00 uur: Rode laarsjes 4-
7 jaar (Iran, 1992, 60’, Nederlands 
ingesproken) regie: Mohamed Ali 
Talebi. 13.00 uur; 28 okt 13:00, 29 
oktober: 15.00 uur De bal 7+ (België/
Nederland/Duitsland, 1999, 90’, 
Nederlands gesproken) regie: Dany 
Deprez. 28 oktober: 15.00 uur

De rode ballon 4-10 jaar (Frankrijk, 
1956, 40’, niet gesproken) regie: 
Albert Lamorisse, Klassieke kinder-
film over een jongetje in Parijs dat 
een mooie rode ballon vindt. Het 
jongetje en de ballon worden goede 
vrienden en samen beleven ze al-
lerlei avonturen. Voorfilm: De brom-
vlieg (10’, 4-10 jaar)

premièrefilm vanaf 5 oktober: 
L’enfant Endormi; regie: Yasmine 

Kassari (België/Marokko, 2004, 95’, 
Arabisch en Berber gesproken)

premièrefilm vanaf 5 oktober: 
Requiem; regie: Hans-Christian 

Schmid (Duitsland, 2006, 93’, Duits 
gesproken)

Het script van Requiem is ge-
baseerd op het ware verhaal van 
Anneliese Michel, die in 1976 het 
slachtoffer werd van exorcisme.

premièrefilm vanaf 12 oktober:
Taxidermia; regie: György Pálfi 

(Hongarije, 2006, 91’, Hongaars ge-
sproken)

premièrefilm vanaf 19 oktober:
Dam Street; regie: Li Yu (China, 

2005, 93’, Mandarijn gesproken)

Zie voor meer informatie  
www.rialtofilm.nl 
of bij Rialto filmtheater

Tweede Gebruik

De straffe wind die op zondag-
middag 3 september door 
stad en buurt waaide nam 

alle folders, kranten, flyers en affi-
ches van de stalletjes mee tijdens het 
Albert Cuyp Zomerfeest, slingerde ze 
de Albert Cuypstraat door en liet ze 
in de natte goot belanden. De Jonge 
Socialisten renden achter hun ‘Breek 
met Bush’ pamfletten aan, die met 
alle winden meewaaiden en onder 
de kramen van de overburen van de 
Pijp Krant en de Huurdersvereniging 
belandden. De wind waaide onver-
moeibaar door, joeg ballonnen uit 
kinderhandjes, liet schilderijen de 
lucht invliegen en op hun kop weer 
terecht komen op het asfalt, hoofd-
schuddend opgeraapt door de ma-
kers. Maar...twee paspoppen, aange-
kleed met draagbare lange jurken 
van opengeknipte transparante 
plastic zakjes met blauwe letterop-
druk, trotseerden de wind en profi-
teerden er juist van; de wind kroop 
onder de plastic zakjes door, die dak-
pansgewijs aan de bovenkant vastge-
naaid zaten en liet ze fladderen en 
ritselen. De vrouw, die er naast stond, 
moest wel de couturière zijn, want 
ze was gekleed in een opvallende jas 
van een stof, waarop een Rembrandt-

schilderij stond afgedrukt en de man 
naast haar had al een even opvallend 
goedzittend pak aan van een stof 
waarop een heel stripverhaal te zien 
was. Het bleken kledingontwerpster 
Marlijn Franken en haar man Reinier 
de Nooyer te zijn. “Hij is al meer dan 
dertig jaar mijn maatje, feed back 
en klankbord”, aldus een zichtbaar 
trotse Marlijn. (Ze heeft al jaren een 
atelier in de Govert Flinckstraat).

Reinier raapte voor Marlijn in 
Dakar waterzakjes van de grond 
op en zij deed ditzelfde nog eens 
in Benin, waar ze in 2005 kleding-
stukken exposeerde. Uit die zakjes 
ontstonden de twee recycling jurken. 
“De mensen in West Afrika drinken 
de hele dag water uit die transpa-
rante zakjes”,  vertelde ze: “en daarna 
gooien ze ze op de grond. Het ligt er 
overal helemaal vol mee”. In iedere 
jurk zijn zo’n 500 à 600 gebruikte 
plastic zakjes verwerkt. Ze zijn ieder 
te koop voor 1500 Euro. “Dat is het 
arbeidsloon, het is erg arbeidsinten-
sief”, aldus Marlijn. Aan het eind van 
het jaar zullen ze getoond worden 
tijdens een modeshow. Zie www.
marlijnamsterdam.nl 

Sandra van Beek

Bas Beima

Marlijn Franken

Filmtheater Rialto

Creaties van kledingontwerpster Marlijn Franken (foto Peter Lange).  

Het kunstwerk is niet het werk dat in de tekst besproken wordt (foto Peter Lange). 

|CUlTUUR
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Begin juli, midden in 
het broedseizoen van de 
gierzwaluw, ging bij het 
Natuur- en milieuteam 
De Pijp de telefoon. Bij 
de 1e Montessorischool 
“De Wielewaal” in de 
Corellistraat was men 
bezig steigers te plaatsen 
om het dak te repareren. 
Onder de dakpannen van 
die school broeden gier-
zwaluwen en die zouden 
door de steigers en het 
afhalen van het dak hun 
nesten  en jongen kwijt-
raken. 

De gierzwaluw is een be-
schermde vogel, verstoring 
tijdens het broeden is ver-

boden. Een aantal ouders van de 
leerlingen van de school luidde de 
alarmbel.

In dit soort gevallen kun je twee 
dingen doen: je gaat er dwars tegenin 
of je overlegt. Ga je er tegenin, dan 
kun je de Algemene Inspectiedienst 
(AID) bellen, die het werk stillegt en 
een flinke boete uitdeelt. In gevallen 
waarin er gevaar is voor de volksge-
zondheid, kan er door de AID onthef-
fing worden gegeven. In dit geval, 
waarbij de kapotte dakpannen soms 
over het schoolplein stoven, was er 
zeker sprake van gevaar voor de leer-
lingen.

Bij de tweede mogelijkheid overleg 
je met de verantwoordelijk ambte-
naar van het stadsdeel en met de aan-
nemer. Gelukkig werd een oplossing 
gevonden: tot en met het einde van 
het broedseizoen zou de steiger zo-
danig laag blijven dat de vogels niet 
gehinderd zouden worden bij het 
aanvliegen van de nesten. Er werden 
netten opgehangen om de eventueel 
rondvliegende dakpannen op te 
vangen. En – omdat ook het stadsdeel 
de gierzwaluw hoog in het vaandel 
heeft – werd overeengekomen dat er 
bij het repareren van het dak nieuwe 
gierzwaluwdakpannen in het dak 
zouden worden aangebracht, zodat 

volgend jaar meer vogels een plekje 
kunnen vinden. 

Op een warme zomeravond obser-
veerden leden van de gierzwaluw-
werkgroep Oud Zuid de daken van de 
school en legden de invliegplekken 
vast. Na het vertrek van de vogels 
kon de steiger verder opgebouwd 
worden en werden de bestaande 
nesten zoveel mogelijk gespaard. Op 
de steile kant van het dak werden 
twintig extra gierzwaluwdakpannen 
apart nageplaatst,  met onder elke 
pan een handje alpenweidehooi. De 
gierzwaluw is een vogel die alles in 
de lucht doet: eten, drinken, slapen 
en zelfs paren. Doordat hij geen po-
tjes heeft maar klauwtjes, kan hij 
geen nestmateriaal verzamelen in 
een boom of op de grond. Hij moet 
het hebben van in de lucht vliegende 
veertjes en draadjes. Een plukje hooi 
bespaart hem zo een hoop energie 
bij het bouwen van zijn nest.

Bij een andere school in de buurt, 
de Oscar Carréschool in de 1ste Jan 
van der Heijdenstraat, moest half 
juli de achterkant van het gebouw 
geschilderd worden. Deze school 
huisvest de grootste gierzwaluwko-

lonie van De Pijp. De openingen aan 
de bovenkant van het dak bleken al 
jaren geleden dichtgestopt te zijn 
met kippengaas. Het was niet duide-
lijk waarom dat toen was gedaan. De 
aannemer heeft het gaas verwijderd. 
Volgend jaar kunnen ook hier weer 
broedplekken komen. 

De ambtenaar, die voor het stads-
deel het onderhoud van de scholen 
in Oud Zuid coördineert, was nogal 
geschrokken van wat er is gebeurd. 
In de grote schoolvakantie probeert 
hij juist het onderhoud van de 
schoolgebouwen te regelen, maar 
nu blijkt de vakantieperiode samen 
te vallen met het broedseizoen van 
de gierzwaluw (mei, juni, juli). 
Wanneer volgend jaar de vakanties 
in de regio Noord vroeger beginnen, 
vallen de vakantie- en broedperiode 
nog meer samen.

De werkgroep heeft nu een groot 
deel van de scholen in Oud Zuid ge-
inventariseerd, zodat we weten waar 
de vogels zitten. Volgend jaar hopen 
we dat de reparaties in goed overleg 
kunnen doen.

 

Veel dank zijn we – mede namens 
de gierzwaluwen – verschuldigd 
aan de welwillende ambtenaar, de 
aannemer Schoenmaker en de dak-
dekker Eliveld uit Den Helder. Zij 
offerden een hele ochtend op om de 
speciale pannen na te plaatsen. 

Thea Dammen,  
Gierzwaluwwerkgroep Oud-Zuid

Recent verschenen en nu al 
tweede druk! Aanbevolen door 
onze vrijwilligers.

Het boek dat van 
ieder bos een 
smulbos maakt

“Iedereen kan weer genieten van 
geurige bloemensalade met viool-
tjes, gegratineerde inktzwammen 
en overheerlijke bramenparfait met 
gepofte beukennootjes.”

Lekker Landschap is een boek 
met prikkelende recepten waarin 
zo’n vijftig eetbare wilde planten, 
bloemen, bessen, noten en padde-
stoelen verwerkt zijn. Deze uitgave is 
een logisch vervolg op onze oproep 
van twee jaar geleden om delen van 
natuurgebieden vrij te geven voor 
het rapen, plukken en ‘smullen’. 
Deze oproep was geïnspireerd door 
natuurbeleving van tal van nieuwe 
Nederlanders en sloot tevens aan 
bij de oeroude Nederlandse tra-
ditie van zelfgemaakte bessenjam, 
kastanjelikeur en kruidensla. 
Lees verder op: www.waarde.nl/ proj-
lekkerlandschap.htm

Gezocht: goede 
voorbeelden van 
behoud van bomen

Groen is een waardevol goed in 
een stedelijke omgeving. Met name 
bomen vervullen daarbij een beeld-
bepalende functie. Een enkele boom 
van forse omvang kan een kale straat 
al een heel ander aanzien geven. Het 
klinkt logisch dat je kiest voor het be-
houd van de boom als er werkzaam-
heden op stapel staan in diens di-
recte omgeving. Toch worden bomen 
vaak ‘vergeten’bij het plannen van 
ingrepen in de openbare ruimte, met 
alle gevolgen van dien. Dat het ook 
anders kan, wil de Bomenstichting 
aantonen met goede voorbeelden.

Stuur ons succesverhalen op van 

ruimtelijke ingrepen waarbij de 
bestaande (forse of wellicht monu-
mentale) boom of bomen behouden 
zijn. Uit deze voorbeelden worden de 
meest aansprekende en stimulerende 
oplossingen gekozen voor publicatie. 
Die wordt vervolgens wijd verspreid 
onder gemeenten en andere partijen 
ter inspiratie. Beoordelingscriteria 
zijn dat de bomen niet verplant zijn, 
maar door maatregelen op hun plek 
zijn behouden en dat die aanpak niet 
langer geleden is dan 10 jaar. Denkt 
u een geschikt voorbeeld te kennen? 
Geef het door aan de Bomenstichting 
via info@bomenstichting.nl. Graag 
met foto.

Ekobollen te koop 
op Groen Gemaal

Elke dag tussen 13.00 en 17.00 uur 
kunt u op het Groen Gemaal in het 
Sarphatipark terecht voor de eko-
bollen van de bekende biologische 
kweker Hoeve Vertrouwen. 

Bloembollen biologisch, is dat lo-
gisch? Ja, want de gangbare bollen-
teelt is een van de meest vervuilende 
takken van landbouw. Een milieu-
vriendelijke manier van telen maakt 
dus juist bij bloembollen een groot 
verschil. 

Ekobollen worden geproduceerd 
zonder gebruik van chemische be-
strijdingsmiddelen en kunstmest, 
zodat zich geen ongewenste stoffen 
in het milieu kunnen verspreiden. 
Niet in de lucht, niet in de sloot en 
niet in het grondwater. Bovendien 
is biologische landbouw zuinig met 
schaarse grondstoffen zoals energie 
en mineralen. Wie kiest voor biolo-

gische bloembollen, steunt de vorm 
van landbouw die het minst vervuilt 
en de minste grondstoffen verspilt.
De bollen van Hoeve Vertrouwen 
groeien niet alleen op het land maar 
ook in de tuin prima zonder hulp 
van chemicaliën. Zij zullen u we-
kenlang plezier verschaffen, zonder 
bijsmaak! 

Voortgang actie 
tegen schuin-
parkeren bij 
Sarphatipark 
Oostzijde

Al bij het begin van de vorige com-
missievergadering, bij het goed-
keuren van de agenda, maakte de 
VVD een opmerking over de stukken 
over het schuinparkeren bij het 
Sarphatipark, die ter kennisname op 
de agenda stonden. Nog voor ze een 
discussie konden beginnen, zei wet-
houder Paul van Grieken dat hij 
graag het schuinparkeren voor de 
volgende commissie vergadering 
wilde agenderen. Reden daarvoor is 
dat de wethouder met de hele com-
missie wil kunnen bespreken hoe 
het een en ander is verlopen rondom 
het tijdelijke schuinparkeren, de en-
quête bij bewoners en de ingediende 
zienswijzen van o.a. de werkgroep 
Verkeer De Pijp. 

GroenLinks en de PvdA zijn het eens 
met het voorstel van het Dagelijks 
Bestuur en dus voor het herstellen 
van de oude situatie, het langspar-
keren. Bij het ter perse gaan van dit 
nummer was niet bekend hoe het is 
afgelopen. Na 4 oktober kunt u het 
resultaat van deze discussie lezen op 
www.wijkcentrumceint uur.net/info/
Werkgroep_Verkeer.270.0.html.

Vrijdag 13 oktober 19.30-21.30

Vleermuizenavond 
voor kinderen

Op 13 oktober gaan we vleer-
muizen kijken en luisteren in de 
Cinetol Natuurtuin.Voor kinderen 
tot 16 jaar. Verzamelen voor de deur 
van de bibliotheek. 

Aanmelden bij: José Boers, tel 
679 89 21 of Natuur- en milieuteam 
De Pijp (Thea Dammen), tel. 400 
45 03.(Wijkcentrum Ceintuur, G. 
Doustraat 133). 

Als het heel hard regent, gaat het 
niet door, want dan vliegen de vleer-
muizen niet.

Zondag 15 oktober 14:00 - 15:00

Herfst- en 
paddestoelen-
excursie voor  
kinderen van 4-12 

Plaats: Amsterdam. Locatie /  
vertrekpunt: bezoekerscentrum de 
Molshoop in het Amsterdamse Bos.  
Kosten: geen. Aanmelden: 
ja. Georganiseerd door: IVN - 
Amsterdam. Meer informatie bij: 

Katja Sienknecht, telefoon:  
404 60 66
Vrijdag 20 oktober 14.00-16.30

Snoeicursus voor  
geveltuinierders  
o.l.v. Gerard 
Schuitemaker

Eerst een uurtje theorie over 
snoeigroepen, technieken en ge-
reedschappen. Er is ook ruimte voor 
vragen of specifieke planten. Daarna 
gaan we met zijn allen de wijk en 
het Sarphatipark in om te snoeien. 
Maximale aantal deelnemers is 15.  
Aanmelden:  
Natuur- en milieuteam De Pijp, Lilian 
Voshaar 020-400 45 03.

Wilt u op de hoogte blijven van 
dit soort informatie? Geef u dan 
op voor de digitale nieuwsbrief 
van Natuur- en milieuteam De 
Pijp. Stuur een mailtje naar  
natuur-enmilieuteam@ 
wijkcentrumceintuur.nl en blijf 
geinformeerd!

Natuur- en milieuteam De Pijp is 
van maandag t/m donderdag 
telefonisch bereikbaar tussen 
14.00 en 18.00 uur op 020-400 
45 03 voor al uw vragen over 
natuur en milieu in Amsterdam 
Oud-Zuid.

Wijkcentrum Ceintuur 
Gerard Doustraat 133 
1073 VT Amsterdam

Gierzwaluwalarm leidt tot uitbreiding nestgelegenheid

NATUUR & MIlIEU|
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