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Colofon 
Hoofdredactie Gert Meijerink. 
Eindredactie Maarten Wesselink. 
Redactie Sandra van Beek, Sharita 
Bhikharie, Jannie Stegeman, Birgit 
Prinz, Peter Lange, Mirjam Visbeek, 
Yulia Nesterova, Tineke Visser, 
Harald Zijp, Peter Roeffen, 
José van der Loos. Bijdragen 
Huurdersvereniging De Pijp. 
Fotografie Peter Lange, Maarten 
Wesselink. Vormgeving Gert 
Meijerink, Patrick Maase. Strip 
Marijke van Mil. Illustraties Bart 
van Waterschoot, Marijke van 
Mil. Cryptogram Rikus Spithorst. 
Druk Dijkman Offset BV. De Pijp 
Krant is een uitgave van Stichting 
Wijkcentrum Ceintuur. Hij ver-
schijnt acht keer per jaar in een 
oplage van 15.000 stuks en wordt 
huis aan huis bezorgd. Voor vragen, 
opmerkingen of klachten over de 
bezorging: 676 4800.
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard 
Doustraat 133, 1074 VT Amsterdam 
pijpkrant@wijkcentrumceintuur.net 
www.wijkcentrumceintuur.net

Bart in De PijpCryptogram

Door Rikus Spithorst

Naar rechts:
 1.  Dat eet zelfs een vegetariër
 7.  Sluimerend zit de schuifbak in de tijdelijke 
  huisvesting
 8.  Dat beest spreekt de taal van de straat
 10.  Op het paleis spuwen ze gal als ze dit 
  drinken
 12.  Verlichting bij de RABO of de Fortis
 14.  Wederkerige ontkenning
 15.  Luidkeels herhalen?
 17.  Spijker vast op die code
 18.  Plan is een inval
 19.  Je kan op hem zitten, maar koken kan ie niet

Naar beneden:
 1.  Lekker eten vol zanggezelschappen
 2.  Ongewenste ontwikkeling door een sopje halen
 3.  Laat die lichaamsedelen wapperen
 4.  Vrouwenboom
 5.  Leertijd aan het Britse toneel
 6.  Die straat is verdwenen
 9.  De klos mag alleen nog buiten de kroeg
 11.  Dieren maken kattengeluid
 13.  In de keuken en op het dak
 16.  Daar is ondergetekende de jongen
 17.  Neem een kostuum

Breng de letters die u 
vindt bij de Romeinse 
cijfers over naar de 
onderstaande vakjes, 
en ontdek  hoe wij de 
zomer in De Pijp hebben 
ervaren.

© 2008 Marijke van Mil | Mops Amsterdam

Gerard Dou Culinair
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De oplossing van de  
vorige keer: zomer

Chinatol

Zaterdag 30 augustus j.l. organi-
seerde een aantal bewoners van 
de Diamantbuurt een culturele 
avond in het activiteitencentrum 
Cinetol. Ze maken deel uit van de 
Activiteitengroep Diamantbuurt, 
die elke twee maanden een cultu-
rele avond organiseert. De activitei-
tengroep is in 2004 begonnen met 
deze culturele avonden vanwege de 
enorme negatieve aandacht in de 
media over de Diamantbuurt. Met 
succes lukt het hun om de buurtbe-
woners op een positieve manier bij 
elkaar te brengen. Zo werden in de 
afgelopen jaren een Nederlandse, 
Marokkaanse, Turkse, Surinaamse 
en Portugese avond georganiseerd 
en een hoedenfestival. 

Deze avond was bedoeld om nu 
eens de Chinese gemeenschap in 

de Diamantbuurt in het zonnetje 
te zetten. Wekenlang is de activi-
teitengroep bezig geweest met het 
maken van een gigantische deco-
ratieve drakenkop van kippengaas 
en papier maché. Ook waren grote 
schilderingen gemaakt van de be-
roemde terracotta soldaten en een 
pagode (een gebouw van zeven of 
dertien verdiepingen dat je in veel 
Chinese Boeddhistische streken aan-
treft. Hiermee werd de sportzaal van 
Cinetol omgetoverd tot een sfeervolle 
Chinese feestzaal.

Tussen de negentig en honderd 
buurtbewoners hebben kunnen 
genieten van een modeshow van 
Chinese traditionele kleding, een 
indrukwekkende tai chi presentatie 
van Henny Eleonora (tai chi meester) 
en de prachtige Chinese film “The 
Road Home” van de regisseur Zhang 
Yimou. Ook liet iedereen zich het 

eten goed smaken. Het was bereid 
door de dames van het Amsterdams 
Chinese Cultureel Centrum Wa Lai 
in de Karel du Jardinstraat, mensen 
van het Chinese restaurant “New 
China Town” in de Van Woustraat en 
een aantal buurtbewoners.

De culturele avonden zijn gratis 
en trekken steeds meer mensen met 
een verschillende culturele ach-
tergrond. Ze komen met elkaar in 
contact en zo wordt de anonimiteit 
doorbroken. Eind oktober zal een 
najaarsfeest georganiseerd worden. 
Samen bouwen aan een veilige en 
prettige Diamantbuurt wordt zo rea-
liteit. Met dank aan al de mensen die 
zich hebben ingezet om deze avond 
tot een groot succes te maken. 
Namens de activiteitengroep 
Diamantbuurt

Peter van Maaren

Wijkcentrum Ceintuur is op zoek naar een 

Algemeen Coördinator 
voor 32 uur per week

We zoeken iemand die op inventieve en betrokken maar ook zakelijke wijze sturing weet te geven aan de 
organisatie. Dit in goede afstemming met de medewerkers en de actieve vrijwilligers. De coördinator is een 

sleutelfiguur tussen bewoners, financiers en de organisatie (bestuur, personeel en haar vrijwilligers)
Kijk voor een volledige functieomschrijving op www.wijkcentrumceintuur.nl

Reageren kan tot 28 september.

Voor betaalbaar wonen en goede huurbescherming

Huurdersvereniging de Pijp Word nu lid!
Maak minimaal 5 euro per jaar over op giro 6930178 van Huurdersvereniging de Pijp, Amsterdam  

(igv Girotel graag uw adresgegevens vermelden) Huurdersvereniging de Pijp, p/a Gerard Doustraat 133, 
1073 VT Amsterdam e-mail hvdp@wijkcentrumceintuur.nl

        zoekt journalisten en redacteuren
pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Woensdag 24 september 20:00

Loesje-workshop over milieu

Samen bedenken van teksten 
voor Loesje-posters over het mi-
lieu. Organisatie: Platform Milieu 
Amsterdam Oud-Zuid.
Max. 15 deelnemers. Kostenbijdrage 
7,50 euro p.p. Aanmelden bij Platform 
Milieu via Natuur- en milieuteam De 
Pijp 400 45 03 of e-mail werkgroep.
milieu.la21@wijkcentrumceintuur.nl

Zaterdag 20 september 10:00 - 16:00

‘Proef de Streek’

Ook dit jaar kan het Amsterdamse 
publiek weer gratis proeven van 
een ruime hoeveelheid producten 
die in de omgeving van Amsterdam 
worden geproduceerd, en wel op 
het Stadionplein. Onder het motto 
‘Proef de Streek’ verkopen tientallen 
boeren uit de regio hun duurzaam, 
milieuvriendelijk en veelal biolo-
gisch geproduceerde producten 
zoals kaas, brood, groenten, fruit, 
jams, wijn en bier. Daarnaast zijn er 
veel natuur- en milieuorganisaties 
die informatie geven over duurzame 
landbouw, natuur en milieu, recre-
atieve mogelijkheden op het platte-
land etc. Ook zal er een streeklunch 
worden geserveerd en zijn er andere 
eetgelegenheden. Verder vinden er 
zo’n vijftien leuke kinderactiviteiten 
plaats, waaronder poppentheater, 
echte boerderijdieren aaien en bij-
enzalf maken. Kortom, een markt 
waar er naast het doen van buurt-
boodschappen, meer dan genoeg is 
te beleven. 
Meer info: Wijkopbouworgaan Zuid-West 
T: 6620389 (Bart Nooij na 13.00 uur)
E: b.nooij@soozamsterdam.nl
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In de Diamantbuurt bevinden 
zich vijf woningblokken die een 
gemeentelijk monument van de 
Amsterdamse School zijn. Het zijn de 
blokken met vestingachtige trappen-
huizen, mooie bakstenen afwerking 
en geel met groen houtwerk. Deze 
blokken waren oorspronkelijk van de 
Algemene Woningbouwvereniging, 
nu opgegaan in Stadgenoot, sociale 
woningbouw dus.

Vier jaar geleden begon de 
Algemene Woningbouw met het ‘op-
waarderen’ van het imago van de 
buurt en dus met het opwaarderen 
van de huren van een deel van deze 
woningen. De vrijgekomen grotere 
woningen langs de Jozef Israëlskade 
en de Amsteldijk kregen nieuwe keu-
kenblokken en badkamers en soms 
gedeeltelijk een nieuwe indeling en 
konden daardoor in de vrije sector 
voor aanzienlijk hogere bedragen 
verhuurd worden. Dat was ook het 
plan met de twee woningen aan de 
Amsteldijk, de nrs 100A en 102A. 
Ruim twee jaar geleden kwamen 
deze woningen leeg. Het eerste jaar 
zagen de buren nog wel eens wat ge-
beuren in de panden. Er werd binnen 
het één en ander opgeknapt en achter 
het huis een ruimer terras gemaakt. 
Sinds die tijd staan deze ruime 5 à 6 
kamerwoningen leeg. Naar verluidt 
heeft de woningbouwvereniging 
zich vergist bij het uitgraven van de 
kelder tot een verhuurbaar gedeelte 
van de woning. Er was 10 centimeter 
te weinig uitgegraven. Doodzonde 
dat zulke mooie huizen leeg staan! 
Temeer daar er ook nog eens een tuin 
van 200 m2 op het westen bij hoort. 
Er zijn genoeg gezinnen in de buurt, 
die nu veel te krap op een kleine wo-
ning zitten en die daar graag zouden 
willen intrekken! (foto Peter Lange)

Jannie Stegeman

Leegstand aan de Amstel
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Dit jaar wordt het 
Nazomerfestival op de 
Albert Cuyp voor de tiende 
keer gevierd op de autoloze 
zondag van de 21e sep-
tember. Coördinator van het 
eerste uur is Gaby Steindl. 
Met vele enthousiaste vrij-
willigers heeft ze ervoor ge-
zorgd dat het eerste buurt-
feestje van 1999 uitgegroeid 
is tot een groot festival in 
2008. Vorig jaar trok het 25 
duizend bezoekers. 

“Het eerste buurtfeestje werd tien 
jaar geleden gehouden, op 19 sep-
tember 1999”, begint Gaby Steindl te 
vertellen over het ontstaan van het 
Nazomerfestival: “De activiteiten 

op die dag waren wat je noemt lu-
diek. Er werd een bakfietswedstrijd 
gehouden tussen negen ouderwetse 
‘zweetbakken’ en moderne ‘speed-
bakken’ met versnelling op één stuk 
van de Albert Cuyp. De Amsterdamse 
Brabander Perry Krol was gang-
maker. Voor kinderen waren er 
ouderwetse spelletjes zoals koek 
happen onder leiding van Jo Gillot. 
Er waren twee podia, waar rock ‘n’ 
roll werd gespeeld door  ‘Rocky’s 
Gang’, de bandleden waren mijn 
buren uit de Gerard Doustraat! De 
‘Jazzmania Big Band’ en de ‘Fanfare 
van de Eerste Liefdesnacht’ trad op. 
En er waren een paar kramen, waar-
achter vertegenwoordigers van or-
ganisaties in De Pijp informeerden 
over hun activiteiten aan een hand-
jevol publiek!”

Zo ontstond een echt jaarlijks te-
rugkerend festival, georganiseerd 
door vrijwilligers van Wijkcentrum 

Ceintuur. De Albert Cuypmarkt 
is de uitverkoren plek voor evene-
menten en een buurtbrunch. In 
2005 kwam hier de populaire Kunst 
Cuyp bij, begeleid door de stimu-
lerende Gert Meijerink. In 2006 
volgde het JongerenParlement met 
een jongerenpodium en een mini 
banenmarkt. En het festival kreeg 
ieder jaar een thema: In 2007 was 
dit ‘Beleef De Pijp’ en dit jaar ‘De 
Pijp Wereldwijk’.

KunstCuyp
De feestcommissie bestaat uit vijf 
mensen, onder wie Mike Vliese. Hij 
werkt ook al jaren mee en neemt 
dit jaar met name de logistieke co-
ordinatie op zich. Steindl en Vliese 
zijn nog steeds enthousiast over de 
‘altijd goeie sfeer’ op het festival. Ze 
roemen de ‘waanzinnige’ verschei-
denheid in De Pijpbuurt; ontmoe-
tingen tussen mensen uit verschil-

lende culturen; de contacten die er 
gelegd worden en de kennismaking 
met professionele kunstenaars uit 
de buurt. Op de Kunstcuyp is het 
aanbod van kunstuitingen geva-
rieerd; voor iemand die wel eens 
een galerie of museum voor mo-
derne kunst bezoekt misschien niet 
vreemd, maar voor de onervaren 
bezoeker kan de kunst ook con-
fronterend zijn. Zo peilde Vliese 
op geamuseerde wijze de reacties 
van bezoekers op de KunstCuyp 
en zag hij ze soms verbouwereerd 
en verbaasd kijken: “Wat is dit?’ 
Moeilijker vindt Gaby het ‘gevecht’ 
om de vergunning te krijgen. Zo 
worden termijnen in het opbouwen 
en afbreken van kramen en podia 
verkort en de veiligheidseisen jaar-
lijks verscherpt: “Daardoor gaat de 
lol er wel een beetje af, je wilt toch 
de spontaniteit erin houden”, aldus 
Gaby. Niettemin vinden ze het leuk 

‘Het is liefdewerk 
voor de buurt’.

Tien jaar Nazomerfestival in De PijpKunstcuyp
Muziek

Infomarkt
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om ieder jaar zoveel bewoners bij 
elkaar te brengen en daar doen ze 
’t voor. 

Andre Hazes
De festivalformule biedt ruimte 
voor innovatie en ander plezier. 
Zo is er dit jaar een ‘mijn ode aan 
Hazes podium’, waarbij het publiek 
wordt uitgedaagd liederen van 
de koning van de smartlap te ver-
tolken, een gedicht voor te dragen, 
lievelingslied te zingen of kunst-
werk ten toon te stellen. En er 
zal een wereldmuziekpodium bij-
komen. Op de markt zijn er demon-
straties van tanende ambachten 
met de bedoeling om de schoon-
heid en duurzaamheid van het am-
bacht te propageren. Op een schone 
vervoersbeurs en elektrabeurs zijn 
milieuvriendelijke auto’s en scoo-
tertjes uit te testen en Groen Links 
organiseert een fietsfeest. 

Bewoners, bedrijven, instellingen, 
organisaties en het Stadsdeel doen 
mee aan het festival en er wordt aan 
gewerkt door vele vrijwilligers. Er is 
altijd vraag naar meer vrijwilligers, 
die ervaring kunnen opdoen als 
stagemanager of presentator op de 
diverse podia en hun organisatori-
sche talenten kunnen botvieren. 

Het Albert Cuyp festival wordt 
met 6000 Euro gesubsidieerd door 
het Stadsdeel. “Dit is echter niet 
de grote financiële kracht”, aldus 
Gaby Steindl. Van de 20.000 Euro 
aan kosten vorig jaar is het over-
grote deel afkomstig van bedrijven, 
winkeliers, fondsen en stichtingen. 
Zo doneert de Stichting Eigenwijze 
buurten dit jaar een genereus be-
drag. 

“Maar bovenal bestaat het werk 
voor het festival uit liefdewerk 
voor de buurt”, aldus Gaby. Haar 
doelstelling is duidelijk: “Mensen 
met elkaar in contact brengen om 
de rijkdom aan diversiteit te laten 
zien. Zichtbaar maken wat er achter 
de gevels gebeurt. En een groene 
buurt, een mooie openbare ruimte 
te creëren, die levenskwaliteit biedt 
en die niet alleen fungeert als op-
slagruimte voor auto’s!” 

Sandra van Beek   
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Meta Joanknecht is de winnaar van de 
Prix d’Albert voor de beste verzorgde 
en/of meest origineel ingerichte kraam 
van 2007. In het oktobernummer 
besteedt de Pijp Krant een paginagroot 
artikel aan haar. 

Meta Joanknecht 
•  geboren 
 1957, Ajamaroe (voormalig 
 Nederlands Nieuw Guinea)
•  woont en werkt in
 De Pijp
•  genoot haar opleiding aan de
 Modevakschool en 
 Gerrit Rietveld Academie
•  is beïnvloed door
 haar geboorteland, Afrika en Azië
•  afgebeeld werk:
 ‘Sable et Blanche’ (schaal, keramiek, 

KunstCuyp 
uitgelicht:  
Meta Joanknecht

Gaby Steindl is nog steeds enthousiast

doorsnede 39 cm)
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KunstCuyp
11:00 – 18:00 De laagdrempelige kunst-
markt van hoog niveau. Tientallen stands 
staan opgesteld rond café-restaurant Bazar. 
Professionele kunstenaars van allerlei 
disciplines tonen hun werk dat u vaak ook 
kunt kopen. De best verzorgde en/of meest 
origineel ingerichte kraam ontvangt de 
jaarlijkse Prix d’Albert.

Jongeren
11:00 – 18:00 Swingend een baan 
zoeken? Het kan op de Mini stage- en 
banenmarkt, voor jongeren van 16-27 
jaar. Voor hen is er ook een speciaal 
podium. Programmering door het 
JongerenParlement Oud-Zuid.

Jubileum
1999 – 2008  Voor de tiende keer een feest 
op de Albert Cuypmarkt. In de eerste plaats 
een feest van en voor de bewoners in De 
Pijp. Thema: De Pijp Wereldwijk. Een ver-
rassende buurt met kleurrijke mensen. Die 
kleur herken je in de muziek op de podia, 
bij de infomarkt en de culturele activi-
teiten, die dit jaar de KunstCuyp verbreden. 

Brunch
12:00 – 13:00  Nu al tien jaar en bijna een traditie 
geworden. Schuif aan, eet, drink en maak een 
praatje met uw buren die u voorheen misschien 
nog niet kende. Samen een glas rosé drinken in 
de gloed van de zachte septemberzon. Laat de 
nazomer maar beginnen. 

Kinderen
11:00 – 18:00 Klauteren op de klim-
muur, dansen op het springkussen. 
Kinderen laten hun talent zien en/of 
horen op het Kinderpodium. Ze treden 
zelf op. Er zijn diverse workshops waar 
kinderen aan mee kunnen doen. 

Autovrij
11:00 – 18:00 Kennismaken met innovaties op de 
mobiliteitsbeurs. Futuristische en zuinige voer-
tuigen (14:00 uur) bij de Schoner Vervoer Toer. 
Proefritjes maken op vreemde fietsen bij het 
fietsfeest. Bakfietsenparade, start 13:00 bij de Oscar 
Carréschool aan de 1e Jan van der Heijdenstraat.

Proeverij
11:00 – 21:00 Op drie verschillende locaties 
proeven en genieten van culinaire specialiteiten 
uit verschillende landen en streken. Bedrijven en 
particulieren, veelal uit de buurt, presenteren 
diverse gerechten. Geniet van hun culinaire kwa-
liteiten. Ook zijn er ecologische producten en de 
Hollandse keuken ontbreekt niet! 

CultuurCuyp
11:00 – 18:00 Straattheateracts, performances 
en cross-over optredens. Culturele instellingen 
en artiesten laten zich op diverse locaties van 
de Albert Cuyp zien. Laat je door dit creatieve 
talent verrassen!

Infomarkt
11:00 – 18:00 Organisaties en clubs geven 
informatie over hun activiteiten: sport, 
natuur en milieu, wonen en huren, maat-
schappelijke zorg of werken met jongeren. 
Vrijwilligers vertellen over hun werk en mo-
tivatie. Een goede gelegenheid om passend 
vrijwilligerswerk te vinden. 

Muziek
12:00 - 22:00  Vijf podia met muziek uit alle 
windstreken. folkmuziek, bands uit de buurt, een 
korenpodium en het ‘Mijn ode aan André Hazes 
podium’, waar mensen via muziek, een gedicht 
of een kunstwerk een eerbetoon brengen aan 
Neerlands volkszanger nummer 1, die in De Pijp 
geboren is. Genoeg ruimte voor jong talent, o.a. 
op het wereldpodium en nagenieten met opera in 
de buitenlucht. 

zondag 21 september 11:00 - 22:00

Nazomerfestival
Albert Cuypstraat

De Pijp Wereldwijk
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KunstCuyp
11:00 – 18:00 De laagdrempelige kunst-
markt van hoog niveau. Tientallen stands 
staan opgesteld rond café-restaurant Bazar. 
Professionele kunstenaars van allerlei 
disciplines tonen hun werk dat u vaak ook 
kunt kopen. De best verzorgde en/of meest 
origineel ingerichte kraam ontvangt de 
jaarlijkse Prix d’Albert.

Jongeren
11:00 – 18:00 Swingend een baan 
zoeken? Het kan op de Mini stage- en 
banenmarkt, voor jongeren van 16-27 
jaar. Voor hen is er ook een speciaal 
podium. Programmering door het 
JongerenParlement Oud-Zuid.

Jubileum
1999 – 2008  Voor de tiende keer een feest 
op de Albert Cuypmarkt. In de eerste plaats 
een feest van en voor de bewoners in De 
Pijp. Thema: De Pijp Wereldwijk. Een ver-
rassende buurt met kleurrijke mensen. Die 
kleur herken je in de muziek op de podia, 
bij de infomarkt en de culturele activi-
teiten, die dit jaar de KunstCuyp verbreden. 

Brunch
12:00 – 13:00  Nu al tien jaar en bijna een traditie 
geworden. Schuif aan, eet, drink en maak een 
praatje met uw buren die u voorheen misschien 
nog niet kende. Samen een glas rosé drinken in 
de gloed van de zachte septemberzon. Laat de 
nazomer maar beginnen. 

Kinderen
11:00 – 18:00 Klauteren op de klim-
muur, dansen op het springkussen. 
Kinderen laten hun talent zien en/of 
horen op het Kinderpodium. Ze treden 
zelf op. Er zijn diverse workshops waar 
kinderen aan mee kunnen doen. 

Autovrij
11:00 – 18:00 Kennismaken met innovaties op de 
mobiliteitsbeurs. Futuristische en zuinige voer-
tuigen (14:00 uur) bij de Schoner Vervoer Toer. 
Proefritjes maken op vreemde fietsen bij het 
fietsfeest. Bakfietsenparade, start 13:00 bij de Oscar 
Carréschool aan de 1e Jan van der Heijdenstraat.

Proeverij
11:00 – 21:00 Op drie verschillende locaties 
proeven en genieten van culinaire specialiteiten 
uit verschillende landen en streken. Bedrijven en 
particulieren, veelal uit de buurt, presenteren 
diverse gerechten. Geniet van hun culinaire kwa-
liteiten. Ook zijn er ecologische producten en de 
Hollandse keuken ontbreekt niet! 

CultuurCuyp
11:00 – 18:00 Straattheateracts, performances 
en cross-over optredens. Culturele instellingen 
en artiesten laten zich op diverse locaties van 
de Albert Cuyp zien. Laat je door dit creatieve 
talent verrassen!

Infomarkt
11:00 – 18:00 Organisaties en clubs geven 
informatie over hun activiteiten: sport, 
natuur en milieu, wonen en huren, maat-
schappelijke zorg of werken met jongeren. 
Vrijwilligers vertellen over hun werk en mo-
tivatie. Een goede gelegenheid om passend 
vrijwilligerswerk te vinden. 

Muziek
12:00 - 22:00  Vijf podia met muziek uit alle 
windstreken. folkmuziek, bands uit de buurt, een 
korenpodium en het ‘Mijn ode aan André Hazes 
podium’, waar mensen via muziek, een gedicht 
of een kunstwerk een eerbetoon brengen aan 
Neerlands volkszanger nummer 1, die in De Pijp 
geboren is. Genoeg ruimte voor jong talent, o.a. 
op het wereldpodium en nagenieten met opera in 
de buitenlucht. 

zondag 21 september 11:00 - 22:00

Nazomerfestival
Albert Cuypstraat

De Pijp Wereldwijk
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Inburgeren met De Pijp Krant

Naam: Rikus Spithorst
Woont in De Pijp sinds: 1983

Leeftijd: 49 jaar 

Wat doet u zoal deze week?
Een cryptogram voor De Pijp Krant 
maken. Ik wijd me aan mijn bestaan 
als part-time huisman en ik schrijf 
mijn wekelijkse columns. Deze week 
heb ik ook gesprekken met journa-
listen over de commotie die is ont-
staan over mijn column in FOK.nl. 

Wat hebt u gisteravond gegeten 
en hoe kwam u daaraan?
Aardappels, buitengewoon lekkere 
gehaktballen die mijn liefje heeft 
gemaakt en doperwtjes. Het was 
heerlijk!

U woont 25 jaar in de Pijp. Waar 
kwam u vandaan?
Uit Amsterdam. Daar ben ik ge-
boren en opgegroeid. Eerst in de 
Kinkerbuurt en later in de Witte 
de Withstraat. Via de toenmalige 
Dienst Herhuisvesting is mij deze 
woning aangeboden. Ik vond en 
vind het nog steeds een leuke wo-
ning. Ik wilde beslist niet in één of 
andere ongezellige buitenwijk gaan 
wonen. Ik wilde leuk wonen.

 
Waar gaan die gesprekken met 
journalisten over?
Die gesprekken met journalisten 
gaan vooral over mijn tragisch on-
begrepen column, waarin ik Femke 
Halsema, fractieleider van Groen 
Links, hardhandig een spiegel heb 
voorgehouden. Het geeft mij troost 
en genoegdoening dat journalisten 
mij in hun medium de gelegenheid 
geven om dat nog één keer uit te 
leggen. Ik voel me moreel gesteund 
door het feit dat mensen die wel 
begrijpend kunnen lezen zien dat 
het over een duidelijk satirische 
column gaat. Het misverstand heeft 
er toe geleid dat ik niet langer 
secretaris en woordvoerder ben van 
reizigersvereniging Rover. Onze 
wegen scheiden, tot mijn verdriet. 
Ik ben wel benaderd door andere 
organisaties om te kijken welke 
mogelijkheden er nog zijn als het 
gaat om bevordering van het open-
baar vervoer en wat ik daarbij zou 
kunnen betekenen. 

U hebt nu dus meer tijd. Wat 
kunnen we van u verwachten? 
Met de tijd die vrijkomt kan 
ik mijn activiteiten voor de 
Huurdersvereniging de Pijp uit-
bouwen. Ik ben er bestuurslid. Er is 
genoeg te doen en dan denk ik in de 
eerste plaats aan onwelwillende huis-
eigenaren die uit gewin huurders 
wegpesten. Ook moet de huurders-
vereniging een standpunt innemen 
over kraken. Daar moeten we serieus 
over nadenken. Kraken is goed voor 
het ideële doen waar het voor was 
bedacht, zoals bij de Bakkerpanden 
en het Verbindingsblok. Daar hebben 
ze zich ingezet om sociale huurwo-
ningen te behouden. We moeten 
onze ogen niet sluiten voor de 
andere kant van het kraken, waarbij 
het alleen om goedkoop wonen gaat 
en krakers voor overlast zorgen. 

Met de Oost-Europese krakers in 
de Lutmastraat is de hondenstront 
en het aantal zakkenrollers in de 
buurt verdubbeld. De ene kraker 
is de andere niet. Ik maak me met 
deze uitspraken binnen de huur-
dersvereniging wellicht niet popu-
lair en het zal nog best een harde 
dobber worden om er als bestuur 
een standpunt over in te nemen. Een 
algemeen kraakverbod gaat mij te 
ver, maar kraken was niet bedoeld 
om alleen voor jezelf gratis te wonen. 
Het moet wel een hoger doel dienen, 
de idealen zoals die er waren in de 
jaren tachtig.

 
Wat is nou eigenlijk leuk aan De Pijp?
Teveel om op te noemen! De geva-
rieerde bevolkingssamenstelling 
in afkomst en leeftijd, doorgaans 
een relaxte sfeer, heel veel uiteen-
lopende winkels en horeca binnen 
handbereik.

Wat is uw favoriete plek in De 
Pijp?
Dit huis. Ik woon hier al lang en 
heb hier veel meegemaakt, verdrie-
tige en geweldige dingen. Met mijn 
partner heb ik het flink opgeknapt. 
We zijn van plan om binnenkort te 
gaan trouwen en we vinden het een 
heerlijke gedachte om hier de rest 
van ons leven te mogen wonen. Het 
is geen groot huis maar groter hoeft 
een huis niet te zijn, dan ben je een 
vermogen kwijt. Ik vind het groot 
genoeg.

Wat is beslist vervelend?
De maar niet vorderende bouw van 
de metro in de Ferdinand Bolstraat 
en stedelijke problemen die je ook 
in De Pijp in alle hevigheid aantreft, 
zoals de slechte kwaliteit van de 
lucht. Je merkt het als je een paar 
dagen weg bent geweest. Ik woon op 
de derde verdieping, met traplopen 
voel je het verschil. Je ziet het 
ook aan de vuile ramen. Daar valt 
niet tegen op te lappen. Dat soort 
dingen.

Welke verslaving heeft u?
Ik vind het moeilijk om niet iedere 
boekwinkel leeg te kopen. Ik lees 
graag over mobiliteit en houd van 
fotoboeken, kunstboeken, columns 
en korte verhalen. Er bestaat geen 
boekhandel in Nederland waar geen 
tien boeken liggen die ik niet zou 
willen kopen. Een deel van mijn 
boeken staat nu in een opslag-
ruimte. Toen mijn partner bij mij in 
is getrokken hebben we een opslag-
ruimte gehuurd. Iedere avond zal ik 
eerst voor het slapen gaan een uur 
lezen, anders is de dag niet voorbij. 

Wat zijn uw droomwensen?
Ik hoop dat mijn broze gezondheid 
niet zal verslechteren. Ik wil nog 
heel lang met mijn geliefde zijn en 
nog wat leuks en nuttigs mogen 
doen voor de samenleving.

tekst en beeld: Maarten Wesselink

De kinderfeestwinkel  

“Wat een mooie winkel”, verzucht 
een klein meisje als ze binnenkomt. 
Logisch, de kleur roze is opvallend 
aanwezig in deze winkel voor kin-
deren én volwassenen. Geopend in 
1998 in de 1e van der Helststraat en 
nu vanwege renovatie van dat pand 
tijdelijk gehuisvest in de Gerard 
Doustraat. In 2004 kochten Jikke, 
Harre en Maaike het van de oorspron-
kelijke eigenares. Ze werkten er al en 
kunnen dus alles vinden tussen de 
duizenden dingen die deze winkel tot 
een walhalla voor kinderen maakt. 
Vandaag werkt Jikke. Ze is graag be-
reid vragen te beantwoorden maar 
heeft het al snel druk met het advi-
seren van een clown die spullen komt 
kopen voor zijn optreden. Geen pro-
bleem, deze winkel is ook leuk voor 
wat oudere meisjes en ik grasduin er 
graag. Zo is er een speciale hoek voor 
feeën en prinsessen waar o.a. vleu-
gels, toverstokjes, kroontjes en jurken 
te koop zijn. Daarnaast kunnen rid-
ders en cowboys alles van hun gading 
vinden. Aha, Jikke en de clown staan 
nu bij de toverafdeling. Die clown 

koopt een scheetfluitje, dat wordt 
lachen. Ik kom bij een hele wand 
met spullen voor feestjes; kartonnen 
bordjes, bekers en servetten in allerlei 
kleuren en dessins. Verderop feestver-
siering voor trouwerijen. Ik zie kleine 
bruidspaartjes voor op taarten, tafel-
kaartjes, confetti en een paraplu met 
witte rozen voor als het regent op de 
grote dag. Jikke heeft weer even tijd 
voor me. Ze vertelt over de verhuur 
van verkleedkisten. De kisten hebben 
allerlei thema’s zoals Pippi Langkous 
of Disco maar er is ook een kook- en 
een spelletjeskist. Achter de toon-
bank staan voorraadpotten met uit-
deelcadeautjes voor jarige jobs. Het is 
vol geworden in de winkel, een klein 
meisje is door het dolle heen van 
alle Barbapapa-spullen, iets grotere 
meisjes kijken bij het glitterspul. Ik 
ga tevreden naar huis met papieren 
servetjes met een gedichtje van Annie 
M.G. Schmidt erop, dat is voor alle 
leeftijden. (foto Peter Lange)

De Kinderfeestwinkel, Gerard Doustraat 
65 www.kinderfeestwinkel.nl, T. 672 22 15

Mirjam Visbeek 

De Pijp Krant winkelt

Koken met TinekeDe geveltuinman

Een andere kleur ‘Hou je wel van een lofje, 
dan is dit gerecht een bofje’

Witlof, ook wel Brussels lof genoemd 
wordt in het donker geteeld, daar-
door krijgt het bladgroen geen kans 
zich te ontwikkelen en blijft het mooi 
wit. Witlof is familie van andijvie en 
bevat veel ijzer en vitamine B1 en 
B2. Vroeger zat er in witlof ook veel 
vitamine C, maar door de verarming 
van de Nederlandse landbouwgrond 
zit dat er anno 2008 helemaal niet 
meer in. Van oudsher heeft witlof 
een wat bittere smaak. Een puntje 
aan de onderkant eruit snijden helpt 
en tegenwoordig worden er ook mil-
dere soorten gekweekt. Lof is in deze 
tijd van het jaar volop te koop. Het 
kan gestoofd, gekookt of als salade 
worden gegeten.

Benodigdheden
•  mooie stronkjes lof
•  zachte, zoete appels (Elstar of 
 Jonagold bijvoorbeeld) 
•  ongezwavelde rozijnen
•  stukje gewone kaas of geitenkaas
•  neutrale, kleurloze spijsolie 
 (bijvoorbeeld kleurloze olijfolie of 
 Becel dieetolie)
•  vers kruidengroen (tuinkers, 
 bieslook of peterselie)

•  eventueel iets kruidenzout of 
 gemalen zeezout

Werkwijze 
Was de rozijnen en controleer ze op 
stokjes en steentjes; verwijder de 
minder mooie. Laat voor een zoetere 
salade de rozijnen eerst wellen (weken 
in lauw water). Snij anderhalve centi-
meter van de onderkant van het lof 
af en verwijder een puntje uit de on-
derkant. Snij de lof in niet te grote 
stukjes of ringen. Was de lof goed en 
laat het samen met de rozijnen uit-
lekken in een zeef of vergiet. Schil 
de appels en snij ze in kleine stukjes, 
snij de kaas in blokjes. Roer alle in-
grediënten door elkaar met even-
tueel een snufje zout. Voeg meteen 
daarna de olie toe om verkleuring te 
voorkomen. Snij het kruidengroen 
fijn en strooi het als garnering over 
de salade. Eet smakelijk!

Tip: Maak voor de frisheid de sa-
lade kort voor het serveren klaar. 
Witlofsalade is lekker bij gekookte 
aardappels en vlees of vleesver-
vanger, maar kan ook heel goed bij 
de lunch of als voorgerecht.

tekst Tineke Visser 
illustratie Marijke van Mil

“Lekker kleurtje buurvrouw!” 

Ze leunde over de reling van het 

balkon. “Ik kom net uit Portugal. 

We hebben gekampeerd tussen 

de vijgenbomen. Zo dicht bij 

de natuur en iedere dag verse 

vijgen plukken”. Haar wangen 

hadden een lichte blos. “Wat 

zul je dan lekker uitgerust zijn 

buurvrouw”. Ze keek verdrietig. 

“Ik kom niet op gang, ik ben 

moe, geïrriteerd en een beetje 

somber, terwijl mijn vakantie zo 

leuk was.” Ik keek naar boven. 

“Volgens mij heb jij last van 

het ‘post holiday syndrome’. Ze 

schrok: “Is het zo erg met mij?” 

Ik moest lachen. ‘Nee joh, ik heb 

erover gelezen. Het heet ook 

wel de vakantieblues. Je moet 

omschakelen naar je gewone 

leven en dat gaat gepaard met 

emoties.” Ze ontspande. “Hoe 

kom ik er dan weer vanaf?” Ik 

gaf haar een paar tips. “Ga niet 

gelijk werken maar neem eerst 

een paar dagen rust. Doe wat 

je leuk vond tijdens vakantie 

na terugkomst ook thuis, zoals 

zwemmen of wandelen. Ga 

lekker Portugees eten om het 

vakantiegevoel vast te houden.” 

Bij het horen van het woord 

eten lichtten haar ogen op. Ik 

ging verder. “Ik had je voor dat 

vakantiegevoel graag de enige 

rijpe vrucht van mijn vijgen-

boom gegeven. Helaas heeft 

iemand hem geplukt. Nu moet 

je nog even wachten tot de an-

dere vijgen rijp zijn”. Ik zag de 

blos op haar gezicht opkleuren. 

“Is het waar wat ik denk buur-

vrouw?” Ze keek beteuterd. “Laat 

ik maar eerlijk zijn buurman, ik 

kon er niet van afblijven. Hij zag 

er zo lekker uit en de vijgen-

boom deed me aan de camping 

denken”. Ik treurde een moment 

over het verlies van mijn enige 

rijpe vijg en riep: “Je weet toch 

dat je van andermans spullen 

af moet blijven”. Ze knikte. 

“Ik werd al snel gestraft. Na de 

laatste hap kreeg ik pas echt 

heimwee naar Portugal.”

Tekst en beeld Maarten Wesselink 

Zoete witlofsalade
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Sinds 11 juli heeft 
Kraakgroep de Pijp in 
samenwerking met 
Groenfront! Amsterdam 
het  braakliggende terrein 
aan Rustenburgerstraat 
438-440 gekraakt. Want de 
bouw op die plek van het 
Zuiderlichtcollege kwam 
al jaren niet van de grond. 
De krakers laten zien dat 
je op een leeg terrein in de 
stad nuttige dingen kunt 
doen en in harmonie met 
de natuur kunt leven. Ze 
eten al groente uit eigen 
tuin en halen met een zelf 

geïnstalleerde pomp water 
uit de grond. Het klinkt 
klein, maar hun actie komt 
voort uit een groter gedach-
tegoed. 

Winterpostelein en eeuwige moes
De krakers laten zich inspireren door 
de ‘Transition Towns’ in Engeland. 
Daar bereiden gemeenschappen 
zich voor op de toekomstige crisis, 
die het gevolg zal zijn van een we-
reldwijd tekort aan olie. Men ver-
wacht niet dat regeringen en be-
drijven met oplossingen komen, dus 
gaan ze zelf over op een duurzaam 
en zelfvoorzienend leven. Ze willen 
minder kwetsbaar zijn door te dure 
energie. 

Ik vraag de actievoerders hoe 

zij daar in onze buurt mee aan de 
slag willen gaan. Joop: “We zijn 
begonnen met het verbouwen van 
groente, dus hebben we tuinen aan-
gelegd en een pomp geslagen. We 
hebben zelf zaad gekocht en een 
ecologische boer had nog stekken 
over. Het verbaast ons zelf hoe groen 
het hier nu al is. We hebben bloem-
kool, aardappelen en boerenkool, 
maar ook winterpostelein en eeu-
wige moes. Het zijn groenten van 
de koude grond. Daarvan kun je het 
hele jaar door eten, zonder verlies 
van energie door verwarming en 
transport. We hebben ook een eigen 
composthoop. De biobak is alweer 
een paar jaar uit De Pijp verdwenen. 
Ook buren kunnen met hun groen-
afval bij ons terecht. Met een zonne-
paneel kunnen we electriciteit van 
12 volt opwekken. Voldoende voor 

kleine apparaten, maar niet voor 
grote huishoudelijke apparaten. Dat 
vinden we niet erg. Een tekort aan 
olie zal grote apparaten in de toe-
komst toch onbetaalbaar maken. Ze 
worden een onbruikbare luxe”. 

Gewoon nu beginnen
Ik zie slechts enkele kleine groente-
perkjes, een kruiwagen en een zon-
nepaneel. Ik vraag ze of een project 
op deze schaal - dat ieder moment 
afgelopen kan zijn - zinvol is. Anna, 
een van de actievoerders zegt: “Je 
kunt laten zien aan de buurt dat het 
anders kan en je ieder moment kunt 
beginnen. Waarom zou je wachten 
tot een overheid met regels komt 
voor jou of het bedrijfsleven?” Joop 
voegt er aan toe: “We hebben niet 
voor alle problemen gelijk een op-
lossing, maar zijn er wel naar op 

zoek. We willen eigenlijk niet op 
gas koken, want daarmee verbrand 
je toch weer fossiele brandstoffen. 
Daarom hebben we nu een ‘rocket 
stove’, die brandt op twijgen, je hoeft 
er dus geen bomen voor te kappen. 
We pionieren.” 

Anna benadrukt dat ze niet alleen 
tegen iets zijn, maar juist voor een 
richting kiezen die duurzaam is. 
Voor de buurt organiseren ze work-
shops, waarbij ze laten zien dat er 
genoeg mogelijkheden zijn om nu 
al duurzamer te leven. Joop vertelt 
over het Groenfront, de milieuactie-
groep die samen met de Kraakgroep 
de Pijp deze actie verricht. Ze richten 
zich op alles wat tot roofbouw op 
deze aarde leidt en beschermen na-
tuurgebieden en bossen tegen ver-
nietiging en kap. 

Lekker voor de pesto!
Terwijl ik luister, kijk ik omhoog 
naar de grote bomen op het ter-
rein. Voor deze bomen hoefde het 
Groenfront niet in actie te komen; de 
buren hadden de kap al voorkomen. 
Met succes hebben ze gestreden voor 
een monumentale status; er moet 
dus een bouwplan komen voor een 
nieuwe school op deze plek. Het plan  
zal dus aangepast moeten worden 
aan deze bomen. 

Joop reikt me een blaadje rode 
basilicum uit de groentetuin aan: 
“Lekker voor de pesto” zegt hij. Ik 
proef: het heeft een bittere, maar 
toch lekkere smaak. Joop loopt 
naar de pomp en trekt de slinger 
een paar keer op en neer. Het water 
stroomt onregelmatig klotsend in 
de emmer. 

Anna kiept een kruiwagen met 
zand in een net aangelegde plan-
tenbak. Zondag is er een open dag 
voor de buurt, er is nog veel te 
doen. 

Als ik het terrein verlaat, struikel 
ik bijna over de kruiwagen. Ik kijk 
nog even om naar de bomen, de 
groentetuin en geniet van de lande-
lijke rust die de plek uitstraalt. Tijd 
om weg te gaan, naar huis, de stad 
in. Vol vragen, dat wel. Want zijn 
deze krakers soms de eerste mensen, 
die inzien dat het de pan uitrijst met 
het energieverbruik? Hoe zal het er 
eigenlijk over tien jaar uitzien in de 
stad? Zullen we dan allemaal op z’n 
Sovjets onze tuintjes beheren met 
onze eigen groenten? Of is dit een 
storm in een glas water en zal het 
wel loslopen? Ik weet de antwoorden 
niet, maar het geeft in ieder geval 
wel te denken

tekst en beeld: Maarten Wesselink

Krakers kweken rode basilicum; water uit de pomp

Elders in deze krant (hiernaast) vindt 
u een artikel over een wetsvoorstel 
om kraken voorgoed te verbieden. 
Net voordat dit voorstel werd aan-
geboden aan de Tweede Kamer was 
onze verslaggever op pad om be-
woners van de Pijp te interviewen 
over hun ervaringen met krakers. 
Ze woonde zelf vroeger in één van 
de ‘Bakkerpanden’. Hier volgt haar 
verslag:

Ik begon in de Henrick de Keijser-
straat, bekend en berucht door de 
“Bakkerpanden”. Een aantal vroe-
gere bewoners was een half jaar on-
dergebracht in wisselwoningen. Ze 
zijn blij weer terug te zijn in “hun 
straat”. Niet altijd in hetzelfde huis 
want de meeste appartementen zijn 
koopwoningen geworden, ondanks 
de overwinning op projectontwikke-
laar Bakker. Tijd voor een feestje zou 
je zeggen. Op de aangekondigde dag, 
het feest ging op het laatste moment 
niet door, kwam een groep krakers 
vragen waar het ‘feestje’ was. Ze 

waren duidelijk niet van plan in de 
feestvreugde te delen, sterker nog, 
volgens ooggetuigen waren ze van 
plan het feest juist te verstoren! Na 
deze anekdote kwamen de verhalen 
pas goed los, over de krakers, de 
overlast, de herrie, de honden, de 
wietlucht, de stampende schoenen 
midden in de nacht boven je hoofd 
en op de trap. De krakers wekten de 
indruk op te komen voor de huur-
ders maar volgens de huurders die 
we interviewden was hun komst de 
laatste druppel. In dit geval was het 
middel erger dan de kwaal die Bakker 
heette. Een mevrouw kreeg het bijna 
te kwaad toen ze vertelde dat de kra-
kers die nu in de Verbindingsstraat 
wonen de huizen willen gaan op-
knappen samen met de eigenaar. En 
dat terwijl jonge mensen die zich ge-
woon inschrijven twaalf jaar op een 
woning moeten wachten. Op naar de 
Verbindingsstraat, kijken of ze al be-
gonnen zijn met opknappen. Het is 
vroeg, zaterdag rond 12.00 uur. Geen 
kraker te bekennen, ook niet bij hun 

café op de hoek. Een buurtbewoon-
ster vertelt ons dat de krakers voor 
veel geluids- en andere overlast 
zorgen. Zij heeft erover gedacht 
haar woning te verkopen maar ze is 
bang dat haar huis flink in waarde 
is gedaald door de aanwezigheid 
van de kraakpanden. Een langslo-
pende meneer met hond vertelt 
over de buitenlandse jongeren die 
in de huizen wonen, over de drank 
en de drugs, over het feit dat hij op 
een ochtend de hond uitliet en dat 
een paartje op de bank dingen deed 
die je normaal gesproken binnens-
huis doet. Gelukkig was het nog 
geen schooltijd. Inderdaad, er staan 
stoelen en een bank buiten. Zouden 
ze een horeca- en een terrasvergun-
ning hebben? Daar komen de eerste 
krakers naar buiten, met een biertje 
in hun hand. Ze gaan op de buiten-
meubels zitten, ik neem maar geen 
foto’s. Net als de geïnterviewden en 
de krakers blijf ik liever anoniem.

naam bij redactie bekend

CDA, ChristenUnie en VVD willen 
een verbod op kraken. Dat staat in 
het initiatiefwetsvoorstel ‘Kraken en 
leegstand’ dat ChristenUnie, VVD en 
CDA 26 augustus j.l voor advies naar 
de Raad van State stuurden. Als de 
wet er komt, hangt krakers een ge-
vangenisstraf boven het hoofd die 
kan oplopen tot bijna drie jaar. 

Bovendien willen de partijen ge-
meenten voortaan de mogelijkheid 
geven langdurig leegstaande panden 
te gebruiken. De wet biedt ook mo-
gelijkheden voor een actief leeg-
standsbeheer. Gemeenten kunnen 
dan makkelijker over leegstaande 
panden beschikken door er bijvoor-
beeld huurders in te zetten. Met 
steun van SGP en PVV kan dit ’totale 
kraakverbod’, waarbij kraken niet 
meer gezien wordt als een overtre-
ding maar als een misdrijf, rekenen 
op een meerderheid in de Tweede 
Kamer. Hoe blij moeten we in De 
Pijp zijn, mocht dit wetsvoorstel 
aangenomen worden? Zijn we erbij 

gebaat als krakers uit het straatbeeld 
verdwijnen? Volgens sommigen wel. 
Krakers worden in hun ogen steeds 
gewelddadiger, ze zijn hun ideële 
doelen verloren en zorgen voor over-
last. Wordt de buurt leefbaarder als 
ze achter slot en grendel zitten? Dat 
is maar te bezien. De vraag is of de 
misstand van de leegstand van wo-
ningen en kantoorpanden met deze 
voorstellen wel voldoende wordt aan-
gepakt. Zo niet, dan zou dit kraak-
verbod mogelijk een duwtje in de 
rug zijn voor speculanten, woning-
corporaties, en malafide huiseige-
naren, die panden en braakliggende 
terreinen voor eigen gewin leeg laten 
staan. Dat vergroot de leefbaarheid 
van de buurt juist niet. Als krakers 
achter slot en grendel zitten, kun 
je er zeker van zijn dat ze niet meer 
voor overlast zorgen. Sterker nog, 
met leegstaande panden en braaklig-
gende terreinen kan het in de straat 
wel eens té rustig worden. 

Maarten Wesselink

Krakers achter slot en grendel? Krakers in of uit de buurt?

Actievoerders storten nieuwe aarde. (foto Maarten Wesselink)
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Quellijnstraat 39-II, zaterdag 16 au-
gustus. Met een grote inzet aan ME 
komt de politie twee verlaten kraak-
panden ontruimen. Binnen werd 
één persoon aangetroffen die de 
oorspronkelijke krakers had helpen 
verhuizen maar zelf niet tijdig ver-
trokken was. En passant werd me-
vrouw Alouani, de huurster van 2-
hoog ook uit haar huis gezet. Stress 
die je met 23 weken zwangerschap 
en twee kinderen er niet bij kan 
hebben. Reden voor ontruiming: een 
brandonveilig trappenhuis omdat 
er wat stuc van het tengelwerk was 
afgebroken en omdat de eigenaar 
bij funderingsherstel enkele jaren 
geleden het tussenwandje met de 
begane grond had weggebroken. 
Ernstiger was het feit dat de kra-
kers stroom voor de meter hadden 
afgetapt. Klusjes die binnen een dag 
geklaard hadden kunnen worden. 
Het stadsdeel eiste dan ook van 
huisbaas alias krottenkoning Van 
de Oudeweetering dat hij dit binnen 
twee weken zou herstellen, zodat 
huurster weer terug in de woning 
zou kunnen. Het liep echter anders.

Huurders van ellende vertrokken 
Van de Oudeweetering bezit deze 
panden en nog een honderdtal etages 
in De Pijp en enkele tientallen in an-
dere delen van de stad al langer. Zijn 
werkwijze: niets doen en laten ver-
vallen. Op een gegeven moment wil 
iedereen wel meewerken aan bouw-
plannen ten koste van de oorspron-
kelijke betaalbare woningen. Met 
een beetje mazzel zijn ondertussen 
de zittende huurders van ellende wel 
vertrokken. Dat scheelt weer gedoe. 
Zo niet mevrouw Alouani. Zij vocht 
het verder verkrotten van het pand 
aan en wist uiteindelijk onderhoud 

van haar woning af te dwingen via de 
rechter. Een aantal maatregelen was 
al genomen. De laatste werkzaam-
heden zouden eind augustus plaats 
vinden. De langdurige leegstand met 
bijbehorende aantrekkingskracht 
op krakers en werkzaamheden van 
de eigenaar kwamen het pand niet 
ten goede. En zo bevond mevrouw 
Alouani zich plotseling in de situ-
atie dat haar strijd voor een fatsoen-
lijk onderhouden woning voor niets 
leek. 

Twee brandonveilige krotten
Vlak na de ontruiming zag de eige-
naar zijn kans schoon. In plaats van 
het herstellen van het trappenhuis 
begon een sloopploeg de panden 
nummer 37 en 39 volledig leeg te 
slopen. De keuken van mevrouw 
Alouani was weggeslagen, het trap-
penhuis is verder vernield en pla-
fonds zijn verwijderd. Momenteel 
staan er twee brandonveilige krotten 
in de Quellijnstraat. Het stadsdeel 
doet zijn toezegging om het trappen-
huis brandveilig te laten maken niet 
gestand. De slooppartij is in opdracht 
van de politie gedaan omdat de prio-
riteit blijkbaar niet bij brandveilig-
heid ligt maar bij het voorkomen 
van kraken.

Mevrouw Alouani spande een kort 
geding aan om een passende wis-
selwoning te eisen en na renovatie 
terug te keren. Gelukkig heeft de 
eigenaar op 4 september eieren voor 
zijn geld gekozen en afspraken vóór 
de zaak gemaakt. Een woningcorpo-
ratie springt bij met een aanbod voor 
een wisselwoning.

Beloning voor wanbeheer?
Nog niet duidelijk is of Oude 
Wetering ook een splitsingsvergun-

ning krijgt van het stadsdeel. Dan 
zou hij de etages per stuk kunnen 
verkopen. In 2006 diende hij een 
aanvraag in voor zo’n vergunning. 
Ten onrechte stelde hij toen dat het 
gehele pand vrij van huurders zou 
zijn. In elk geval heeft hij zijn beurt 
voorbij laten gaan, omdat hij niet 
binnen een jaar heeft gezorgd dat 
het pand helemaal is opgeknapt. Uit 
het dossier bij het stadsdeel blijkt 
dat hij een beroep doet op een rege-
ling die het stadsdeel kan inzetten 
om stagnerende renovatie van gro-
tere complexen op gang te helpen. 
Het zou een schandaal zijn als deze 
regeling ingezet wordt om een krot-
tenkoning extra te belonen voor ach-
terstallig onderhoud en wanbeheer.

Huurdersvereniging de Pijp
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In de Quellijnstraat zijn twee kraakpanden ontruimd. Een zwangere vrouw is en passant uit 
haar huurwoning gesleept. Officiële reden: een brandonveilig trappenhuis. Speelde het voor-
komen van kraken ook een rol? In de straat staan nu twee kaalgeslagen brandgevaarlijke 
panden. Is deze gang van zaken in het voordeel van de eigenaar? Krijgt hij een splitsingsver-
gunning en wordt de eigenaar beloond voor achterstallig onderhoud en wanbeheer?

Achterstallig onderhoud? 

Uw verhuurder is verplicht 
dit aan te pakken. Doet hij dit 
niet, dan kunt u, eventueel met 
behulp van het Wijksteunpunt 
Wonen, uw huur laten verlagen 
door bij de huurcommissie 
achterstallig onderhoud te laten 
vaststellen of via de kanton-
rechter het onderhoud laten 
afdwingen. U kunt met uw 
vragen terecht bij het telefo-
nisch spreekuur van het wijk-
steunpunt, t. 6645383, ma-do 
van 09.00 tot 10.00 uur en het 
inloopspreekuur op woensdag 
van 9:00 tot 10:00 uur en don-
derdag van 19:00 ot 22:00. Voor 
meer informatie:  
www.wijkcentrumceintuur.nl

De KunstCuyp is de laagdrempelige 
kunstmarkt van hoog niveau waar 
vele kunstenaars hun werk pre-
senteren of verkopen, interesse op-
wekken voor een project of een spe-
ciaal voor de gelegenheid ontworpen 
project uitvoeren. Sommige kun-
stenaars zijn in hun kraam aan het 
werk zodat het publiek een kijkje in 
de keuken kan nemen.

Aan het eind van de middag vindt 
de uitreiking plaats van de ‘Prix 
d’Albert’. De best verzorgde en/of 
meest origineel ingerichte kraam ont-
vangt deze jaarlijkse prijs, bestaande 
uit een solotentoonstelling in wijk-
centrum Ceintuur met begeleidende 
publicatie in De Pijp Krant. De stands 
worden beoordeeld door een deskun-
dige jury. De volgende kunstenaars 

hadden zich bij het sluiten van de re-
dactie al aangemeld: 
B.Art, Lida Blijdenstein,  
Nettie Broers, Marjoleine Bruin,
Barbara Damen, Nienke Dekker,  
Jan van Essen, Marlijn Franken,
Hassan Hamdi, Pauline Hille,
Eline Hoogkamer, Meta Joanknecht,
Maj Jordans, KDJ33, 
Mirabai Lacazette, Nojram, 

Bart Oosterkerk, Roos te Riet, 
Marcella Russel, Nicolle Schatborn, 
Kittie Stappers, Ramon Jan Vet, 
Jan van Well, Michiel Wijdeveld en 
YD Kunstuitleen.

Bij de afbeeldingen: vlnr met de klok 
mee, werk van: Mirabai Lacazette, 
Ramon Jan Vet, Fabrice, Pauline Hille en 
Jan van Well. 

Het Nazomerfestival valt dit jaar 
nagenoeg samen met de vierde 
sterfdag van André Hazes, geboren 
en getogen in De Pijp. Daarom orga-
niseert het Wijkcentrum Ceintuur 
dit jaar een ‘Mijn Ode aan Hazes 
Podium’. Op dit podium brengen 
mensen van verschillende leeftijd, 
culturele of muzikale achtergrond, 

professioneel en amateur op ge-
heel eigen wijze een ode aan André 
Hazes, Neêrlands Volkszanger 
nummer 1. Een lievelingslied, een 
gedicht over Hazes of een rap onder 
eigen beat op de lyrics van André, 
alles is hier mogelijk, maar alles 
wat je ziet of hoort is een eerbetoon 
aan André! 

KunstCuyp 
uitgelicht:  
deelnemers

Muziek uitgelicht:  
‘Mijn Ode aan 
Hazes Podium’

Lege panden in Quellijnstraat. (Foto Maarten Wesselink)

Vrijbaan krottenkoning door ontruiming panden?


