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Bart in De PijpCryptogram

Door Rikus Spithorst

Naar rechts:
1. Troost is daarin een mogelijkheid.
7.  Maakt opnamen van een boek met 
 een telelens?
8.  Dat tutje klinkt als een Frans ei.
9.  Die bepalen de maat van 
 grote eieren.
12.  Beloven zoetgevooisd illusies.
13.  In dat huis wordt de mis opgedragen.
17.  Opbergnoot.
18.  1000.

Naar beneden:
1. Die lel bepaalt of men nog eens 
 wat koopt.
2.  Vieren.
3.  Planning van de huiszoekingen?
4.  Wagentje uit karton?
5.  Hou je mond eens met dat sierraad 
 bij wijze van ondergoed.
6.  Verzin een plattegrond!
10.  Dat beest komt rot terug.
11.  Daar golft het gras?
14.  Geen meer en toch warm!
15.  Dat ook, tevens bovendien.
16.  Deze niet.

Wat verkocht men ook 
alweer bij het helaas 
gesloten Azaleapaleis, 
jarenlang een begrip 
op de Albert Cuyp? 
Breng de letters bij de 
Romeinse cijfers over 
naar dit vakje en klaar!

© 2007 Marijke van Mil | Mops Amsterdam

Bart van Waterschoot: Chocolate Bar, 
Eerste van der Helststraat

De oplossing van de  
vorige keer: Marie

Samen met andere 
vrijwilligers een mooie 
krant maken voor uw 
eigen buurt? 

Wij zijn op zoek naar 
redacteuren die ons 
team komen versterken. 
Schrijft u graag over 
onderwerpen die De 
Pijp Krant belangrijk 
vindt zoals lokale poli-
tiek, wonen of natuur 
en milieu? Neem dan 
contact met ons op. De 
Pijp Krant bestaat al 37 
jaar. Wij gaan met veel 
plezier door. Lid worden 
van onze redactie? 

T. 676 4800. Vraag naar 
Gert Meijerink of Maarten 
Wesselink, Emailen kan 
natuurlijk ook: pijpkrant@
wijkcentrumceintuur.nl.

De Pijp Krant 
zoekt 
redacteuren

Info- en discussieavond 
op vrijdag 9 november

Eigen Haard:  
geen goud waard…

Wij zijn krakers en huurders uit 
het ‘Verbindingsblok’ in de Pijp. 
We plaatsen deze oproep van-
wege onze zorg en ongenoegen 
over de woonvisie / het woon-
beleid van de stadsdelen en 
woningbouwcorporaries. Eigen 
Haard wil ons blok slopen en 
er luxe koopwoningen bouwen. 
Alsof er nog niet genoeg winst is 
gemaakt op woonruimte! 

Wij nodigen iedereen uit op 
onze info- en discussieavond. 
We willen het hebben over het 
gedrag van de ‘sociale’ woning-
bouwverenigingen en hebben 
alvast wat misstanden op papier 
gezet. We willen deze avond 
ook bespreken hoe we elkaar 
beter kunnen ondersteunen op 
het moment dat er actie onder-
nomen moet worden. 

Vrijdag 9 november om 20:00 in
buurtcafé ‘Eigenaardig’
Hoek Rustenburgerstraat /
Verbindingstraat. 
Vanaf 19:00 is er eten 
beschikbaar tegen een donatie.

Folderverspreidende reclamebedrij-
ven droppen een paar keer per week 
pakken papier op stoepen en in por-
tieken. De verpakking raakt los, de 
folders gaan over straat zwerven en 
de inspanning om de buurt schoon 
te houden lijkt nutteloos.
Nu het regenseizoen eraan komt 
wordt het alleen maar erger. Het ge-
kleurde reclamemateriaal wordt nat 
en vormt smerige klodders op het 
trottoir.

Als je dan als geëngageerd burger, 
die graag in een nette buurt woont, 
de stadsdeelraad belt met de vraag 
om daar iets tegen te doen, krijg je te 
horen dat ze hierin machteloos zijn. 
Je moet er zelf maar achteraan gaan. 
Het bevoegde gezag heeft volgens 
hen niet het recht privé-spullen van 
de straat te halen. Evenmin heb ik het 
recht degene die dat spul deponeert 
terecht te wijzen. Bovendien kan het 
gevaarlijk zijn een beetje agressieve 
rondbrenger op zijn handelwijze aan 

Te mooi om vuil 
te zijn?

Brandweer redt poes

In de Karel du Jardinstraat zat al 
zeker vier dagen een poes vijtien 
meter hoog in een boom, toen 
buurtbewoner Arjen van den 
Houten de brandweer belde. De 
poes bleek met z’n kopje klem 
te zitten. “Onze helden van de 
brandweer haalden de poes 
op professionele wijze uit de 
boom”, schrijft hij ons,  “waarna 
het uitgedroogde beestje door 
onze goede vrienden van de 
Dierenambulance is opgehaald.” 
De redactie wenst de poes van 
harte beterschap.
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te spreken. Het is een juridisch steek-
spelletje waar de stadsdeelraad zich 
achter verschuilt: de commerciële 
belangen van de reclamebureaus 
gaan voor het welzijn van de burger 
die een schone stoep wil. 

Naar mijn mening heeft de stads-
deelraad wél de bevoegdheid op 
te treden tegen dit soort straatver-
vuiling. Zij kunnen en moeten de 
folderverspreiders verplichten hun 
materiaal via één centraal punt aan 
te bieden aan de rondbrengers, zoals 
ook dag- en weekbladen dat doen.

Met allerlei reclamecampagnes is de 
stadsdeelraad behoorlijk actief. Huis 
aan huis werden folders ‘Oud-Zuid, 
te mooi om vuil te zijn!’ verspreid 
en sinds kort verschijnen dagelijks 
straatvegers in onze buurt, gevolgd 
door een veegrobot. In de bus vonden 
we een affiche om voor het raam te 
hangen: 130 jaar stadsreiniging, 
dank je wel.

Het is dan ook een hele opgave 
zo’n drukbevolkte wijk als de Pijp, 
met te veel blikjes drinkende pubers, 
een beetje toonbaar te houden. 
In verhouding tot al deze activi-
teiten zou het dan ook betrekkelijk 
eenvoudig moeten zijn die pakken 
papier uit het straatbeeld te laten 
verdwijnen.

Bent u ook van mening dat dit zou 
moeten gebeuren, bel dan 2521325 
(het stadsdeel) en vraag naar Karina 
Boerewinkel.

Hans Hesseling

Speciale voorstelling 
Cinema South Africa 
in Rialto op  
zaterdag 10 november

Zuid-Afrikaan Mario van Rooy 
- aka Mr. Devious - was rapper, 
street poet, en een bevlogen 
activist, die zich sterk maakte 
voor jongeren in de townships. 
Met zijn muziek, maar vooral 
met zijn teksten stelde hij de tal-
loze sociale problemen aan de 
kaak die de townships teisteren: 
misdaad, geweld, hiv, enz. Dit 
bracht hem grote faam, in Zuid 
Afrika maar ook daar buiten. Zo 
heeft hij verschillende keren in 
Amsterdam opgetreden. In de 
nacht van 23 op 24 januari 2004 
kwam er een eind aan zijn leven: 
op straat werd hij doodgestoken. 

Zijn vriend John Fredericks be-
sloot samen met Natalie van Rooy 
- de weduwe van Mario van Rooy - 
een film te maken over het leven 
en werk van Mr. Devious. Dat re-
sulteerde in de film Mr. Devious: 
My Life, een indringend portret 
van een betrokken artiest. 

Zaterdag 10 november is de film om 
19.30 uur in Rialto te zien. Natalie 
van Rooy is aanwezig en zal na 
afloop van de film alle vragen van 
het publiek beantwoorden. Gratis 
toegankelijk voor jongeren onder  
de 21 jaar! 

Meld je aan via  
jongerenparlement@gmail.com
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Op dinsdag 9 oktober 
boog de stadsdeel-
commissie zich over 
de plannen voor het 
Gemeentearchiefterrein. 
De leden van de Denktank, 
een groep van 29 bewo-
ners, en het Algemeen 
Bestuur van Wijkcentrum 
Ceintuur spraken in. 
Hoofdpunt van kritiek 
betreft het plan om het 
terrein vol te proppen 
met bebouwing omdat de 
grond 16 miljoen moet 
opbrengen. 

Men wil geen 25 meter hoge woonto-
rens aan de Amsteldijk, en meer zon 
en ruimte op het Dora Tamanaplein. 
Ook wil men geen gebouw (het pa-
viljoengebouw) zien vlak voor het 
monumentale Asschergebouw. Daar-
naast wil men een betere oplossing 
voor het behoud van de speelruimte 
voor jongere kinderen op het Dora 
Tamanaplein Ook wil men minder 
last krijgen van de leerlingen van 
de IVKO-school. Verder waren de 
insprekers tegen de rare stegen die 
in het ontwerp getekend zijn en 
wilden ze meer groen zien. Over 
het Cinetolplein, ook wel eens het 
Asscherplein genaamd, wil men 
geen auto’s meer zien rijden, omdat 
het dan zijn functie als verblijfsplek 
verliest.

Tenslotte speelde natuurlijk de vraag 
waarom er zo weinig is gedaan met 
het alternatief van de bewoners, 
waarom werd de bebouwing in de 
plannen opeens 5.000 m2 meer en 
waarom is er niet geluisterd naar de 
twijfels van de Denktank over het 

Stevige kritiek op plannen Gemeentearchiefterrein

hergebruik van  de bunkerachtige 
bijgebouwen? Ook de vraag van de 
denktank of de creatieve bedrijven 
wel in de rij zullen gaan staan om 
zich juist hier te vestigen werd gene-
geerd. 

Maar er was ook de uitgestoken 
hand naar stadsdeelvoorzitter Egbert 
de Vries om nog eens om de tafel te 
gaan zitten om zo tot een beter voor-
stel te komen.

Stevige kritiek
De politieke partijen hadden tijdens 
de bijeenkomst één voor één stevige 
kritiek op het voorstel van het da-
gelijks bestuur. Daniël van der Ree 

van de VVD, Ron de Kat van de PvdA, 
Agnes Simons van het CDA, Bert 
van Dalsen van Amsterdam Anders 
de Groenen, Daphne Brekveld van 
VOZ en Theo Keijser van Zuid- en 
Pijpbelangen keerden zich tegen 
de 25 meter hoge torens aan de 
Amsteldijk. Ook de verdichting, die 
het gevolg zou zijn van de grote hoe-
veelheid bebouwing werd gehekeld. 
Ron de Kat: ‘Ik ben voor verdichting, 
maar soms kan dat niet en dit is zo’n 
plek is waar het niet kan. Wij moeten 
zuinig omgaan met dit deel van De 
Pijp.’ Simone Kukenheim van D66 
sprak zich onomwonden uit voor ver-
dichting, ook in dit deel van De Pijp. 

Sam Franklin van GroenLinks is daar 
ook voor, maar voerde wel het be-
zwaar aan dat het Dora Tamanaplein 
dan minder zonnig zal worden. 

Paviljoengebouw en Cinetolterrein
Het paviljoengebouw, dat vlak voor 
het Asschergebouw in de Tolstraat 
moet verrijzen, werd door PvdA, VVD, 
CDA, AAdG, VOZ en Z&P-Belangen 
niet gewenst. Daniël van der Ree 
noemde het gebouw een ‘wrat’. Ook 
D66 had twijfels over dit gebouw. 

De raadsfracties  hadden geen ver-
trouwen in het plan van het bestuur 
om de overlast van de scholieren van 
de IVKO-school te voorkomen door 

8- voor Pijp Krant
Gaven de lezers van de Pijp Krant de 
krant in 2005 en 2006 een 71/2, dit 
jaar is het een 8-. De bezorging laat 
nog wel eens te wensen over. Voor 
een aantal lezers blijkt dit geen pro-
bleem; zij lezen de krant via de web-
site www.wijkcentrumceintuur.nl.   

In de stand van de Pijp Krant 
vulden veel buurtbewoners de en-
quête van de redactie in met vragen 
over hun interesses. 

Lezers toonden belangstelling voor 
artikelen over de Noord Zuidlijn, 
huurwoningen debat, kunst, mi-
lieu, de rubriek Inburgeren met…, 
burencontact en tweede gebruik. 
Men is vooral geïnteresseerd in ver-
halen over de buurtactiviteiten, 
initiatieven, verkeer, nieuwe onder-
nemers en interviews met buurtge-
noten. Eén lezer vond de krant goed 
vormgegeven. 

De krant blijkt niet altijd bezorgd 
te worden, met name rond de Van 
Woustraat en de Albert Cuyp. Een 
aantal lezers ontvangt de krant di-
gitaal. De krant is te vinden op het 
web via de uitgever, wijkcentrum 
Ceintuur. “Een aparte website is aan 
te bevelen of links op andere web-
sites”, aldus een advies.

Voor de krantenlezers is er nu ook 
een ja/nee sticker, met een ‘ja’ voor 
de Pijp Krant. Deze is op te halen bij 
het wijkcentrum. (SvB)

Het schoolgebouw De Edelsteen in 
de Diamantbuurt krijgt een nieuwe 
bestemming. Op  dinsdagavond 25 
september vergaderden bewoners uit 
de Diamantbuurt over de toekomst 
van het schoolgebouw De Edelsteen. 
De voorzitter van de vergadering 
ging letterlijk op de knieën voor de 
buurtbewoners en vroeg ieder af-
zonderlijk naar de bestemming die 
ze wilden geven aan het gebouw. 
Het bleek een vruchtbare wijze van 
vragen stellen: pianolessen, am-
bachtelijke cursussen voor jongeren 
en nog meer ideeën kwamen naar 
voren. De stucadoor en de piano-
leraar wilden zelf wel aan de slag. 

Wat gaan we doen met De Edelsteen? 

het dak van de school te gebruiken 
als speelterrein en de conciërge de 
taak te geven het Dora Tamanaplein 
te controleren. Ron de Kat: ‘Dat ge-
loven we niet.’

Er waren verder veel vragen over 
de verblijfsfunctie van het Cinetol-
terrein, de verkeersafwikkeling in de 
Tolstraat en omgeving, de ‘stegen’, 
het verdwijnen van meer dan 60 
bomen, over de sociale woningbouw 
en over de slechte communicatie 
van het stadsdeel met de Denktank. 
Daniël van der Ree: ‘De stegen 
nodigen hangjongeren uit’, Sam 
Franklin: ‘Een hek hoort er niet’, Ron 
de Kat: ‘We willen 30 % sociale wo-
ningbouw’ en Bert van Dalsen: ‘We 
zijn tegen het slopen van bomen.’ 

Erg ingewikkeld
Egbert de Vries, de verantwoordelijk 
bestuurder, verklaarde dat de kwestie 
‘erg ingewikkeld’ is en ‘dat het stads-
deel het niet met de gemeente eens 
was over de vraag hoeveel de grond 
van het terrein moet opbrengen.’ Hij 
concludeerde dat ‘hij er niet meer 
van kan maken.’ Er verandert alleen 
iets als de gemeente Amsterdam ‘om’ 
gaat. De deelraadsfracties zouden hun 
invloed op de fracties in de gemeente-
raad kunnen inzetten. De Vries neemt 
het aanbod van de Denktank, om nog 
eens om de tafel te gaan zitten, ten 
slotte toch aan. 

In de deelraadsvergadering van 
31 oktober zullen er waarschijnlijk 
voorstellen worden ingediend om de 
scherpe kanten van het plan te halen. 
De vraag is of  de deelraadsleden dan 
een rechte rug zullen houden, of  dat 
ze, vingerwijzend naar de Gemeente, 
toch zullen ‘omgaan’. De Denktank 
gaat de komende tijd (opnieuw) de 
deelraadsleden en gemeenteraads-
leden aanspreken om tot een beter 
plan te komen.

Fred Gersteling

Eén aanwezige drukte de wethouder 
nog eens op het hart goed te waken 
over haar centen. De wethouder ver-
zekerde hem dat de financiën goed 
geregeld waren en dankte hem voor 
zijn goede raad. Wethouder Lieke 
Thesing werd zichtbaar opgewekt 
van de vergadering. Was ze eerst 
van plan slechts een kort bezoek 
te brengen, ze bleef de hele avond 
en prees de buurtbewoners die zelf 
duidelijk aangaven wat ze met hun 
buurtcentrum willen en bovendien 
met plannen kwamen die ze zelf in 
de praktijk willen gaan brengen. Een 
aangename avond, die uitziet naar 
een spoedig vervolg. (MW)

De Selimiye moskee aan de Govert 
Flinckstraat nodigde tientallen 
buren uit voor een iftarmaaltijd, 
de gezamenlijke maaltijd aan het 
einde van een dag vasten. Op don-
derdag 27 september, na het invallen 
van de duisternis, genoten buurt-
genoten van het gastvrije onthaal 
en luisterden naar de uitleg over 
de Ramadan en naar de imam die 
de gebeden uitsprak. Jongeren be-
dienden de gasten en de voorzitter 
van de moskeevereniging hield een 
korte toespraak. Stadsdeelvoorzitter 
Egbert de Vries sprak zijn waarde-
ring uit over de openheid waarmee 
de moskeevereniging de buurt tege-
moet treedt. Ook de kok werd niet 
vergeten. In aanwezigheid van ie-
dereen werd hij uitgebreid om zijn 
kookkunst geprezen.  (MW)

Een stil groepje jonge mannen en 
vrouwen trok vooral de aandacht 
van het publiek tijdens het buurt-
feest. Op straat stonden zij met witte 
handschoenen aan vaardig gebaren 
tegen elkaar te maken, daarbij 
vooral gebruik makend van handen 
en hoofd. 
Ze hoorden bij de Stichting Welzijn 
Doven uit Amsterdam, die voor het 
eerst met het buurtfeest meededen. 
Ze presenteerden zich in een stand 
samen met de Gebarenwinkel, die 
baby gebarentaal propageert met 
cursussen in De Pijp. 
Er vond een gesprek plaats tussen 
Lissa Zeviar die cursussen baby ge-
barentaal geeft in De Pijp en met 
Stefan Russel. Hij is vier jaar direc-
teur van de Stichting Welzijn Doven 
Amsterdam. Deze Stichting bestaat 
sinds 1976. 
Het was de eerste keer dat zij op de 
markt stonden met de witte hand-
schoenen aan, naar Belgisch voor-
beeld. Zowel de Stichting Welzijn 
Doven als de Gebarenwinkel wil 
aandacht en erkenning voor doven 
door informatie te geven en deed 
dit op bijzonder inspirerende wijze. 
Inspisalsa geeft tegenwoordig iedere 
week salsa lessen voor Doven en 
Slechthorenden. (SvB)

Doventaal trekt 
aandacht

Iftar Maaltijd 

Dag van de dialoog van afgelopen 27 september in Café Mansro,  met rechts gespreks-
leider GertJan. Foto: Peter Lange 
Foto’s artikelen rechts (vlnr): Peter Lange, Gert Meijerink en Maarten Wesselink.

De Pijp Krant zoekt redacteuren. Bel 676 4800.

Skyline van het Gemeentearchiefterrein. Foto: Peter Lange.
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Buurtfeest De Pijp: de kiekjes
Foto’s: Peter Lange, Maarten Wesselink en Trudy van der Winkel 
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Naast me hoorde ik een 
klap, een autodeur viel 
in het slot. Ik draaide me 
om en zag mijn buurman 
bij zijn glimmende BMW 
staan. Mijn oog viel op de 
scherpe vouwen van zijn 
pantalon en de zorgvuldig 
gepoetste schoenen. Hij 
liet zijn blik langs mijn 
vijgenboom gaan en stopte 
bij de bovenste tak die 
het balkon van de boven-
verdieping raakte “Duur 
zeker, die boom.” Ik herin-
nerde mij dat ik drie jaar 
terug acht euro voor het 
boompje had betaald. Hij 
keek raar op toen ik het 
kleine bedrag noemde. 
“Dat is niet duur! Bij het 
tuincentrum hebben ze 
twee modellen, de ene 
kost tweehonderd en de 
andere zeshonderd euro”. 
Ik onderdrukte een lach, 
het woord model deed me 
aan een autoshowroom 
denken. “Neem gewoon 
een klein boompje”, zei ik, 
“Ze worden vanzelf groot”. 
Hij schudde van  nee, “Ik 
wil een grote plant op mijn 
terras, het moet nu mooi 
staan”. We hadden een 
andere kijk op groen, dat 
was duidelijk. “Na drie jaar 
is een boompje van acht 
euro gelijk aan jouw boom 
van tweehonderd euro. 
Jij koopt niets anders dan 
tijd.” Hij lachte kwajon-
gensachtig: “Dan heb jij in 
drie jaar dus honderd en 
twee en negentig euro ver-
diend, in drie jaar verdien 
ik veel meer”. Ik bezon me 
op een antwoord. “Heb jij 
die laatste Elfstedentocht 
nog meegemaakt toen 
het een week lang zesen-
twintig graden vroor? Nog 
zo’n strenge winter en we 
zitten allebei zonder sub-
tropische vijgenboom, al-
leen heb ik dan een verlies 
van acht euro en jij van 
tweehonderd euro”. Hij gaf 
zich gewonnen en lachte. 
“Zal ik je dan voortaan niet 
alleen over planten, maar 
ook over geldzaken om 
advies vragen?” Ik knikte: 
“ Dat moet je zeker doen, 
want voor buren is mijn 
advies altijd gratis.”

tekst en foto: Maarten Wesselink

de geveltuinman

Het kon niet op. Op de 
zonnige autoloze zondag 
van de 23e september vond 
vanaf de ochtend tot in de 
avond op de Albert Cuyp 
het jaarlijkse buurtfeest 
plaats. 

Veel belangstellende Amsterdam-
mers waren er op uitgetrokken om 
zich tegoed te doen aan het feest 
en de Kunstcuyp, die dit jaar nog 
groter en beter was. De kunst, door 
kunstenaars en galeries in de diverse 
kramen aangeboden was zeer uit-
eenlopend, van kladschilders in olie-
verf tot minutieuze snijwerkjes van 
papier. Voor elk wat wils. De kunst 
die in De Pijp samenkomt valt niet 
onder een noemer te brengen; een 
enkeling als schilder Birgit Prinz liet 
zich inspireren door een nachtelijk 
buurtcaféterras. 

Onverwoestbaar schilderde Fabrice 
ter plekke zijn kleurrijke doeken van 
vrouwenfiguren met dikke zwarte 

contouren. Tegen de tijd dat zijn 
linnen doeken gevuld waren, zette 
hij het werk voort op een mannen-
torso op het podium, daarbij be-
geleid door de gitaar van zangeres 
Naomi Inez. 

Recycling is een vorm van kunst. 
Zo ontstaan uit gehaakte slierten 
plastic draagtasjes, brillenkokers 
en portemonnees en tassen uit 
fietsbanden. Recycling is bovendien 
noodzaak. Glazen met statiegeld, 
zoals op de Uitmarkt zijn nog niet 
ingevoerd en dus verdween er ook 
dit jaar weer een gigantische hoe-
veelheid eenmalig gebruikte plastic 
glazen, bestek en borden in vuilnis-
zakken. 

Het publiek vertoefde rondom de 
diverse open podia, waarvan twee 
speciaal voor kinderen en jongeren. 
Leerlingen van het Zuiderlicht 
College traden op met zang en dans. 
Op banjo en jerrycan speelden De 
Bucket Boyz blue grass muziek. Er 
waren circusacts en Kung Fu de-
monstraties. De zangeres van de 
Amsterdamse band Giant Steps zong 

met een mooie stem bekende hits 
van The Police en de band Wotemke 
een eigen repertoire. Tot laat in 
de avond in het donker schalden 
Amsterdamse smartliederen over 
de Albert Cuyp, van zangers en zan-
geressen die een ode aan voormalig 
Pijpbewoner Andre Hazes brachten, 
terwijl Hazes in zijn vereeuwigde 
bronzen gestalte op afstand toekeek.

Er was een Green Wheels auto te 
winnen, die ondanks het autoverbod 
toch ineens midden op de Albert 
Cuyp prijkte.  

De eetlust bleek groot bij de buurt-
brunchkraam en een aantal vrijwil-
ligers vond daardoor de hond in 
de pot. De gyulai kolbasz worst uit 
de Hongaarse stal van Ferenc Gal 
met een poppenglaasje bubbles uit 
Budapest maakte echter veel goed. 

Berbertent
De prachtige Berbertent van dikke 
blauw-witte stof uit Marokko praalde 
torenhoog midden op de Albert 
Cuyp. Mensen van de Stichting 
Levante hielden zich daarin op met 

een kunst en cultuurprogramma. 
In de avond werd de tent verplaatst 
voor Saskia’s huiskamerrestaurant, 
waar de vrijwilligers een diner aan-
geboden kregen. 

Laat in de avond, terwijl de vuil-
nisresten en stands opgeruimd 
werden, kwam er assistentie van de 
Gemeentereiniging. Het tapijten 
interieur van de tent, tenthoes en 
overige attributen, die zich nog 
op de stoep bevonden werd door 
hen aangezien als restmateriaal 
en verdwenen ongemerkt in de 
vuilniswagen. Organisatrice Gaby 
Steindl van Wijkcentrum Ceintuur 
probeerde er nog om iemand van 
de Gemeentereiniging op aan te 
spreken, maar het was te laat en 
iedereen te moe om zich er al-
thans op die avond nog druk over 
te maken. Kan het milieuteam van 
het Wijkcentrum zich vast beraden 
over hoe afvalbergen terug te 
dringen voor het komende buurt-
feest 2008? 

Sandra van Beek  

Grote opkomst buurtfeest De Pijp

Glazen hasjpijpje

In het julinummer van De Pijp Krant 
schreef ik over een gouden trouw-
ring, die een mevrouw in haar ge-
veltuin vond. Doorgaans tref je in je 
geveltuin parkeerbonnen, snoeppa-
piertjes, hondendrollen, sigaretten-
peuken of bierblikjes aan. De vondst 
van een gouden ring was dus buiten-
gewoon. Nog geen dag later vond ik 
op zondagochtend tussen de rotzooi 
een blauw glazen hasjpijpje. Zeker 

Er verschijnen weer recepten in De 
Pijp Krant: seizoensgebonden en een-
voudig klaar te maken. Aangevuld 
met wetenswaardigheden over voe-
ding en/of koken. Tineke Visser is 
de auteur, Birgit Prinz verzorgt de 
illustraties.

Vers zomerfruit in hangop
Het kan nog net. Genieten van dat 
heerlijke zachte zomerfruit. Voor 

koken met Tineke tweede gebruik
dit gerecht heb ik verse bosbessen en 
frambozen gebruikt, maar het kan 
ook bijvoorbeeld met stukjes echt 
rijpe nectarines, abrikozen en per-
ziken of mango’s. Just how you like 
it the best! Hangop is een zeer eiwit-
rijk en gezond Oudhollands gerecht, 
lekker zacht van smaak.

Hoe maak je hangop?
Hang een schone theedoek in een 
vergiet of grote zeef en zet dit in een 
pan of plastic bak. Schenk een liter 
karnemelk in de theedoek en wacht 
tot een dikke zuivel ontstaat die je 
vervolgens met een grote lepel in een 
schaal schept. In het midden schep 
je ruim het zachte rijpe zomerfruit. 
Smullen maar.

P.S. Van het uitgelekte geelgroene 
vocht dat overblijft, kun je een 7-
up-achtige frisdrank maken door er 
appelsap en water bij te doen. En 
anders gooi je dat gewoon weg. Wel 
even de theedoek uitspoelen en te 
drogen hangen. Deze extra theedoek 
die je nu in de wasmand hebt is de 
lekkere hangop zeker waard.

van een toerist dacht ik, die het in de 
geveltuin heeft gegooid na het een 
keer te hebben uitgeprobeerd. Die er 
misselijk van is geworden en niet her-
innnerd wil worden aan een vorige 
avond. Die het als een champagne-
fles heeft geleegd heeft en toen deze 
eenmaal op was in een hoek heeft 
gegooid. Ik legde het pijpje in een 
bloemenbak naast de voordeur voor 
de eerlijke vinder. Het is een sierdin-
getje, van blauwig naar rood en geel 
toelopend glas in de pijp, met zwarte 
randjes in het glas. Op maandag 
lag hij er nog. Een afgelebberd hasj-
pijpje leent zich in tegenstelling tot 
een gouden ring niet voor tweede ge-
bruik. Het geeft te denken waar een 
geveltuin nog meer voor kan dienen 
dan een vrolijk, kleurrijk gezicht en 
wellicht nog wat extra zuurstof. Aan 
wat je vindt in je geveltuin merk je 
dat voorbijgangers er een andere be-
stemming aan geven. Gouden ringen 
en hasjpijpjes, ik ben benieuwd wat 
buurtbewoners nog meer in hun ge-
veltuinen aantreffen. 

Sandra van Beek (foto: Maarten Wesselink)

Begin juli ben ik voor 
‘Stemmen in de Pijp’ een 
aantal kerken langsgegaan 
om daar te genieten van 
een speciale muziekuitvoe-
ring. De ouderdom komt 
met gebreken en in de loop 
der tijden is mijn gehoor 
achteruit gegaan. Ik kan 
alleen nog communiceren 
met een gehoorapparaat. 

De elektronische techniek is in-
tussen zover gevorderd dat in een 
minuscuul toestelletje buitenge-
woon geavanceerde techniek gestopt 
kan worden.

Bij mijn rondgang langs de Vredes-
kerk, de Oranjekerk en het Afrika 
Huis heb ik telkens geprobeerd of 
er in die ruimten een ringleiding 
(zie kader) was, door gewoon mijn 
hoortoestel op ringleiding te zetten. 
Alleen in de Oranjekerk kreeg ik con-
tact en kon ik echt genieten van de 
muziek. In de Vredeskerk en in het 

Dat is een elektromagnetisch sys- 
teem aangebracht in een bepaalde 
ruimte, waardoor mensen met 
een verminderd gehoor in staat 
gesteld worden het gesprokene 
toch te verstaan ofwel van muziek 
te genieten. In een ruimte wordt 
rondom een draad aangebracht 
die is aangesloten op een ring-
leidingapparaat. Dat apparaat 
wordt verbonden met een micro-
foon of een andere geluidsver-
sterker en stuurt door de draad 
een soort magnetische impuls. 
Degene die gebruik wil maken 
van die geluidsimpuls kan dan op 
een speciale stand van zijn hoor-
toestel het gesprokene verstaan 
of genieten van muziek. De kwa-
liteit van het geluid hangt af van 
de apparatuur en natuurlijk ook 
van de mate waarin het gehoor 
achteruitgegaan is.

Ik kan het niet goed verstaan!

Wat is een ringleiding?

Afrika Huis moest ik dus een groot 
gedeelte missen. Jammer! Deze erva-
ring zette mij aan het denken. 

De komende jaren zal het aantal 
ouderen alleen maar toenemen. Het 
CBS heeft daar vast wel cijfers over. 
Met het toenemen van de gemiddelde 
leeftijd zal ook het aantal mensen 
met een handicap groter worden. Er 
zullen dus ook meer mensen met ge-
hoorproblemen komen.

In elke publieke ruimte waar ik 
kom probeer ik altijd of er een ring-
leiding is en - helaas - in de meeste 
gevallen ontbreekt die. Dan moet ik 
er genoegen mee nemen dat ik het 
geprokene maar gedeeltelijk versta 
en nauwelijks van muziek kan ge-
nieten. 

Met een betrekkelijk eenvoudige 
ingreep zouden meer openbare  -
maar ook andere-  ruimten voorzien 
kunnen worden van een ringleiding.

De NS heeft nieuwe sprinters be-
steld met een gelijkvloerse ingang 
en openbare gebouwen moeten 
toegankelijk gemaakt worden voor 
rolstoelgebruikers. Kranten en tijd-
schriften staan vol advertenties en 
aanbevelingen voor rollators en 
speciale stoelen voor ouderen, maar 
nergens kom ik aanbevelingen tegen 
om de toch zo eenvoudige voor-
zieningen te treffen voor mensen 
met gehoorproblemen. Zelfs in 
onze nationale muziektempel, het 

Concertgebouw, miste ik deze voor-
ziening. De Oranjekerk in De Pijp 
vervult hiermee een voortrekkersrol. 
Chapeau! Nu de andere kerken, 
zalen, openbare ruimten, theaters 
en muziektempels nog. 

Hans Hesseling

Kiekjes op pagina 4, 5 en 8

Illustratie: Birgit Prinz
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Oranjekerk met ringleiding in een voortrekkersrol. Foto: Gert Meijerink



KunstCuyp 2007: de kiekjes
Foto’s: Peter Lange, Gert Meijerink, Maarten Wesselink en Trudy vd Winkel 

Meta Joanknecht: winnaar Prix d’Albert 
(prijs voor de beste presentatie)


