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De Pijp

35 JAAR!

Het stadsdeel heeft een 
gebiedsvisie gemaakt voor de 
Noord Pijp. De Pijp zou meer 
en meer een centrumfunctie 
moeten krijgen. Dat bete-
kent meer toeristen en meer 
hoogbouw in De Pijp. Voor de 
gewone buurtbewoners blijft 
er weinig ruimte over.

In de jaren ’70 is hier door actieve 
leden van het wijkcentrum – waar-
onder Jan Schaefer – al sterk tegen 
geprotesteerd. Er waren toen plan-
nen om een groot operagebouw op 
het oude Raiterrein te bouwen en 
andere voorzieningen te realiseren 
met een centrumfunctie. Het Okura-
hotel is het enige wat daar toen van 
is gerealiseerd.

De Pijp: centrumfunctie of 
woonbuurt?
In De Pijp wonen mensen uit ver-
schillende culturen. De Pijp is klein-
schalig en heeft de bewoners veel te 
bieden, de Albert Cuypmarkt, veel 
kleine winkeltjes, het Sarphatipark 
en buurthuizen met een gevarieërd 
aanbod.

Voor een deel - Albert Cuypmarkt, 
ambachtelijke winkeltjes en ateliers- 
zijn deze voorzieningen ook aan-
trekkelijk voor toeristen, zo menen 
de opstellers van de gebiedsvisie. 

Daar lijken ze gelijk in te hebben. 
Als je als buurtbewoner ’s avonds 
gaat eten in de buurt van de 1e van 
der Helststraat hoor je daar nu soms 
al meer Engels en Scandinavische 
talen dan Nederlands. 

Noord-Zuidlijn als vliegwiel voor 
meer toerisme
Door de aanleg van de Noord-
Zuidlijn zal De Pijp, ook voor toe-
risten, beter bereikbaar worden. 
Het gebied rondom de metrosta-
tions zal beschikbaar komen voor 
projectontwikkelaars, zo is de be-
doeling van het stadsdeel. Het stads-
deel wil aansturen op meervoudig 
ruimtegebruik. Daarom zullen in 
de Noord Pijp ook ondergrondse 
parkeergarages – ook voor fietsen - 
worden aangelegd en de Ferdinand 
Bol wordt autovrij.

Wanneer je het daar als buurtbe-
woner niet zomaar mee eens bent, 
zul je bij ieder bouwproject goed 
moeten letten op de bouwhoogte 
en woningdifferentiatie. Is er in die 
plannen nog plaats voor gezinnen, 
of slechts voor alleenstaanden? 

Amsterdam-Metropool
Hoewel daar in de gebiedsvisie niet 
expliciet naar verwezen wordt, lijkt 
deze visie te passen in de stedelijke 
‘Metropoolgedachte’. Sinds 2007 
leeft er in kringen rond de wet-
houder voor Ruimtelijke Ordening 
Maarten van Poelgeest en de Dienst 
Ruimtelijke Ordening de gedachte 
dat Amsterdam een zelfstandige 
metropool moet worden binnen de 
Randstad. Dus minder woningen 
bouwen in Almere, maar Amsterdam 
dichter bebouwen. En meer toeristen 
trekken, want als er meer mensen 
komen te wonen, moet daar ook 
werk voor zijn.

Meer toeristen en hotelkamers
Ook het stadsdeel ziet toerisme 
als een belangrijke economische 
motor voor De Pijp. Volgens de prog-
nose neemt het aantal toeristen in 
Amsterdam toe en de Noord/Zuidlijn 
zal een groot aantal daarvan naar de 
Noord Pijp brengen. Bezoekers van 
het Museumkwartier zullen worden 
uitgenodigd naar De Pijp te komen, 
door tussen het Museumplein en de 
Noord Pijp een aantrekkelijke wan-
delroute aan te leggen. De 1e Jacob 
van Campenstraat zou een wandel-
corridor moeten worden. Ook be-
zoekers van de Heineken Experience 
zullen worden verleid een kijkje in 
de buurt te nemen. 

De Albert Cuypmarkt is een be-
langrijk visitekaartje van het gebied 
en wordt als zodanig gepositioneerd 
in het stadsdeel. De branchering en 
het assortiment wordt gedeeltelijk 
afgestemd op binnen- en buiten-
landse toeristen.

Tot zover de gebiedsvisie, maar hoe 
kan dat in de praktijk uitpakken? 
Een paar trendy cafés is misschien 
wel aardig, maar het kan ook té ge-
likt worden. Er zijn nu al drie Coffee-
Companycafés in De Pijp. Het kan 
ook teveel van hetzelfde worden.

Als je van De Pijp een wijk van 
maakt, waar het ‘volkse’ karakter 
grotendeels uit verdwenen is, loop 
je zelfs het risico de toeristen af te 
stoten die een echte volksbuurt nu 
juist leuk  vinden. Het vervelende is 
ook: overal waar toerisme de hoofd-
moot gaat vormen gaan de prijzen 
omhoog.

Van Wou en verder
De Van Woustraat dient – volgens 
de opstellers van de gebiedsvisie- uit 
te groeien tot een aantrekkelijke 
winkelstraat met faciliteiten voor 
creatieve ondernemers die klein be-
ginnen en willen uitbreiden. Deze 

Een gewone buurtbewoner moet je met 
een lantaarntje zoeken

Wordt Noord Pijp 
onderdeel van 
Amsterdam Metropool?

straat zal een mooie route vormen 
naar het terrein van het voorma-
lige Gemeentearchief, dat een voor-
namelijk culturele functie krijgt. 
Over vier jaar zal het stadsdeel dan 
de sprong maken van de Noord Pijp 
naar de Zuid-Pijp. Hier is door het 
stadsdeel al in een eerder plan een 
voorschot genomen op uitbreiding 
van toerisme. Aan de Amsteldijk 
krijgt het vroegere stadhuis van de 
gemeente Ouderamstel, dat jaren-
lang het hoofdgebouw was van het 
Gemeentearchief Amsterdam, moge-
lijk een hotelfunctie. 

Kosmopolitisch en sociaal?
Waar blijven de gewone bewoners 
van De Pijp in dit verhaal? Het onder-
deel ‘mensen’in het rapport heeft als 
visie meegekregen: kosmopolitisch 
en sociaal, en kent vier doelen: 
Twee daarvan – kosmopolitisch - 
sluiten naadloos aan bij de doelstel-
ling: uitbreiding van toerisme: 
• het vestigingsklimaat voor star-
 ters aantrekkelijker maken. 
• de diversiteit van de wijk be-
 houden.
Dan zijn er nog twee doelstellingen 
die meer gaan over de doelstel-
ling ‘sociaal’ het ‘draagvlak’ van de 
buurt:
• de zelfredzaamheid van kwetsbare 

groepen vergroten. Ja, zwalkende 
dronkaards, of labiele ex-psychia-
trische patiënten zijn geen visite-
kaartje voor de buurt.

• de sociale samenhang bevorderen.
Ook het onderwerp sociale veilig-
heid krijgt aandacht in het rapport. 
Waar geen rekening mee wordt ge-
houden is dat toerisme vaak juist 
criminaliteit aantrekt. En bovendien 
minder sociale controle met zich 
meebrengt. Voor de buurtbewoners 
gaat de sociale veiligheid dus ach-
teruit.

Goedkope huurwoningen en 
voorzieningen?
Het stadsdeel heeft de ambitie dat 
‘de hoge marktdruk de huisvesting 
van lage inkomensgroepen en eco-
nomisch zwakke functies niet in de 
weg moet staan’. Behoud van de so-
ciale woningbouw en van betaalbare 
particuliere huurwoningen zijn 
daarom van belang.’

De feitelijke ontwikkeling is al dat 
er steeds minder betaalbare huur-
woningen komen in De Pijp. De 
doorstroming stagneert want wie 
zo’n aantrekkelijke woning heeft 
blijft er zitten. De jongerenoverlast 
in de Hercules Seghersbuurt wordt 
teruggedrongen en voorzieningen 
– zoals het Jan van der Heydenhuis 

– blijven op peil, maar ook niet meer 
dan dat.

Bestaande voorzieningen voor so-
ciaal zwakkere groepen blijven wel 
overeind, maar een relatief kleine 
groep buurtbewoners moet de so-
ciale samenhang garanderen voor 
toeristen en groepen bewoners die 
De Pijp als doorgangsbuurt zien. 
Het stadsdeel mikt op toeristen, de 
groeiende groep jongeren die zich 
– veelal tijdelijk – in De Pijp vestigen 
en startende jonge ondernemers in 
de ambachtelijke en culturele sector. 
Dit kan een verzwakking betekenen 
voor de sociale samenhang in de 
buurt. En die sociale samenhang is 
juist een belangrijke doelstelling 
van deze nieuwe visie van het stads-
deel op het noordelijke deel van De 
Pijp.

Jannie Stegeman

Op 25 maart publiceerde het stads-
deel Oud Zuid de ‘Gebiedsvisie en 
Gebiedsuitvoeringsplan 2008-2011’ voor 
de Noord Pijp. In het Gebiedsprogramma 
Noord Pijp worden onder meer trends 
en ontwikkelingen  beschreven en de 
prioriteiten voor 2008, 2009 en verder 
op de deelgebieden Mensen, economie, 
vastgoed en openbare ruimte.

Okura Hotel: eenzame getuige van het streven naar cityvorming in De Pijp in de jaren zeventig. 
Gaan we weer die kant op? (foto Peter Lange)
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Bart in De PijpCryptogram

Door Rikus Spithorst

Naar rechts:
 1.  “Wat krijg je van me?” of “Wie heeft 
  het gedaan?”
 7.  Die koude jongen is lekker
 8.  Chagrijnige vrucht?
 10.  Vochtige duw in de ochtend
 11.  Die vogel steelt foto’s
 12.  Dat wisselvallige gedrag kun je zelfs 
  met een telraam niet doorgronden
1 6.  Te verwezenlijken actieradius?
 18.  Is grove koffie?
 19.  Heeft exact de juiste maat voor rondjes

Naar beneden:
 1. Boeven schuren
 2.  Lawaaiige ruzie
 3.  Verandert de lesstof bij de schoenmaker
 4.  Er komt een noot terug.
 5.  Hondsdagen of storm en regen?
 6.  Het baggeren doorgronden
 8.  Personeel van de Sint?
 10.  Het hoort bij een
 13.  Artistieke steundieren?
 14.  Toeter op dat orgaan?
 15.  Rijexamen van de snelweg
 17.  Appelvrouwtje

Breng de letters die u 
vindt bij de Romeinse 
cijfers over naar de 
onderstaande vakjes, en 
ontdek, wat deze lek-
kerbek van de proeverij 
op de Albert Cuypmarkt 
vond.

© 2008 Marijke van Mil | Mops Amsterdam

Gerard Dou
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De oplossing van de  
vorige keer: nat

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
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Kijk mee in het loket 

Sinds 2007 is er een loket Zorg en 
Samenleven in Oud-Zuid waar bur-
gers terecht kunnen met vragen 
over welzijn en wonen.

Vorige week werden wij gebeld 
door een man van 83 jaar oud. 
Hij woont op 1-hoog en kan niet 
meer zo goed traplopen. Tijdens 
het huisbezoek blijkt dat hij ook 
moeite krijgt met opstaan van het 
lage toilet en niet langer dan drie 
minuten onder de douche kan 
staan.

Eén van onze consulenten vult 
samen met hem een aanvraagfor-
mulier in voor een traplift. Dat 
kan alleen voor 1-hoog. Woont 
u hoger en krijgt u moeite met 
traplopen, dan is het verstandig 
om een medische indicatie voor 
een benedenhuis of 1-hoog aan te 
vragen.

Verhuizen naar een woning met 
een lift is ook een oplossing. U kunt 
daarvoor een verhuiskostenver-
goeding krijgen. De Klussendienst 
van Combiwel in Oud-Zuid kan 
rechtstreeks worden ingeschakeld 
voor kleine woningaanpassingen 
zoals het plaatsen van beugels bij 
het toilet, een verhoogde toiletbril, 
het monteren van een douchezitje 
aan de muur en het verwijderen 
of egaliseren van te hoge drem-
pels in de woning. Daar zijn geen 
kosten aan verbonden. Een andere 
voorziening die ouderen en gehan-
dicapten vaak nodig hebben is een 
alarm in de woning, voor als er 
eens iets is. Ook daarvoor kunt u 
bij het Loket Zorg en Samenleven 
terecht.

Inez Geling
J.M. Coenenstraat 4  T. 570 8111 
email: loketzorgensamenleven@oudzuid.
amsterdam.nl 
Openingstijden: 
Ma t/m do 09:00 – 14:00 uur 

Onze zeer grote, zwarte kater 
Tyson is weggelopen vanuit de 
Eerste Jan van der  Heijdenstraat 
96H. We missen hem erg. Heb je 
‘m gezien of gevonden in de buurt 
zou je ons dan s.v.p. willen bellen? 
Kyra & Deron 06 549 851 22

Dief betaalt voor stelen in 
de Sweelinckpassage 

Winkeldiefstal is een groot pro-
bleem voor veel ondernemers. Niet 
alleen verliezen ze hun goederen 
of raken deze beschadigd, maar 
ook het het vasthouden van de ver-
dachte en wachten tot de politie er 
is, kost hen veel tijd en dus geld. 
Dat voelen ze dus duidelijk in hun 
omzet. Een winkeldiefstal kost de 
winkelier gemiddeld 151 euro aan 
oponthoud en overlast. Tot over-
maat van ramp staat de dief na zijn 
tijd op het politiebureau ook ge-
woon weer in zijn winkel. Stadsdeel 
Oud-Zuid biedt de winkelier nu een 
nieuw wapen om in te zetten tegen 
winkeldiefstal: de overlastdonatie. 
Wat is het en hoe werkt het? Als 
de ondernemer de verdachte op 
heterdaad betrapt, draagt hij die 
over aan de politie en machtigt 
de Stichting Overlastdonatie om 
het geld (151 euro plus eventuele 
schade) te vorderen bij de dader. 
Dat lijkt niet veel, maar het moti-
veert de winkelier wel om in ieder 
geval de politie te bellen en mis-
schien schrikt het de dader ook af 
om nog eens te stelen bij de winke-
lier. Het is een proef om te kijken 
of het de winkeliers helpt en is 
in eerste instantie voor een jaar. 
De proef geldt voorlopig alleen in 
de Sweelinckpassage dus dieven 
moeten het de komende tijd ergens 
anders zoeken.

José van der Loos

Buitenlandse studenten 
ontdekken De Levante

Ze waren in Berlijn en Amsterdam 
om kunstinstellingen te bezoeken 
en zich te informeren over de stand 
van zaken op het gebied van design. 
De studenten grafisch ontwerp 
van de International Academy of 
Design & Technology (IADT) Seattle 
ontdekten bij toeval Stichting De 
Levante en kregen er een rondlei-
ding en uitleg over de tentoonstel-
ling ‘Arabic Graphics: The work of 
Tarek Atrissi’. Ze waren verrast door 
de rijkdom van de visuele cultuur 
van de oriëntaalse wereld. Studenten 
van de Rietveld Academie, de Design 
Academy uit Eindhoven en verschil-
lende universiteiten uit Syrië, Jemen 
en Oman brachten al eerder een 
bezoek brachten aan De Levante. 
De stichting stelt zich ten doel voor 
steeds meer mensen een bron van 
inspiratie te zijn en hun een andere, 
verrassende kijk te bieden op heden-
daagse kunst uit de oriëntaalse we-
reld. 

De tentoonstelling ‘Arabic Graphics:  
The work of Tarek Atrissi’  
is te zien tot 26 oktober 2008. 
Platform De Levante Hobbemastraat 28 
openingstijden: wo t/m zo 13:00 – 17:30

‘Kleur Bekennen’ in Cinetol

In de workshop ‘Kleur bekennen’ 
gaat kunstenares Mirjam Janse 
met je tekenen, fantaseren en ver-
halen vertellen. Je komt er op een 
speelse manier achter dat er overal 
sporen van anderen in je leven te 
vinden zijn. De workshop is geschikt 
voor kinderen vanaf 7 jaar en voor 
nieuwsgierige ouders.
Woensdag 5 en 19 november 14.30 
– 16.00 uur, OBA Cinetol, Tolstraat 160

Vragen over de hoogte  
van uw huur? 

Kom naar het  
wijksteunpunt wonen! 

Ik heb eindelijk een geschikte 
woning gevonden. De huur van 
500 euro is wel aan de hoge 
kant, maar ik dacht dat dat nor-
maal was voor zo’n populaire 
buurt als De Pijp. Nu ben ik er 
echter achter gekomen dat mijn 
buurvrouw voor dezelfde wo-
ning slechts 250 euro betaalt! 
Ik heb nu toch voor de zeker-
heid het Wijksteunpunt Wonen 
gevraagd om een puntentel-
ling te doen van mijn woning. 
Wat blijkt: Voor mijn woning 
zou slechts 250 euro gevraagd 
mogen worden. Heb ik nu recht 
op huurverlaging, ondanks dat 
wij eerder een huurprijs van 500 
euro zijn overeengekomen?

Ja, u kunt hiervoor te allen 
tijde een verzoek indienen 
bij de huurcommissie. Het 
Wijksteunpunt Wonen kan u 
verder helpen met het invullen 
van het verzoekformulier. Doet 
u dit binnen 6 maanden na in-
gangsdatum van het huurcon-
tract, dan heeft u zelfs met te-
rugwerkende kracht recht op de 
eventueel teveel betaalde huur.

Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid 
depijp@wswonen.nl 020 6645383 
Spreekuur: wo 9.00 - 12.00 uur; do 
19.30 - 21.00 uur

Met andere vrijwilligers het nieuws uit de buurt berichten. 

De PijpKrant zoekt journalisten en redacteuren. 

pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Mirjam Janse geeft les

|Kleine berichten
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In enkele leegstaande winkels 
op de Ceintuurbaan en in de Van 
Woustraat start momenteel een 
kunstproject. Hiermee krijgt een 
aantal kunstenaars en creatieve on-
dernemers die zitten te springen om 
werkruimte de kans om zich te ma-
nifesteren.

Onder een in deze maand nog 
te lanceren motto tonen kunste-
naars uit verschillende disciplines 
hun visie op ontwikkelingen in de 
buurt. Bewoners en ondernemers 
worden nauw betrokken bij het 
kunstproject, dat tot stand komt 
met medewerking van onderne-
mersverenigingen, pandeigenaren 
en Kunstenaars&CO. Deze kun-
stenaarsinstelling heeft als taak 
om kunstenaars te begeleiden en 
kansen te bieden.

Het project is opgezet door stads-
deel Oud-Zuid, dat van de leegstand 
gebruik wil maken om de buurt 
een interessante stimulans te geven. 
Voorheen werden leegstaande panden 
dichtgetimmerd, maar om de kwali-
teit van de buurt te vergroten geeft 

het stadsdeel er tegenwoordig de 
voorkeur aan om leegstaande panden 
niet langer aan het straatbeeld te ont-
trekken. Daarom is er voor gekozen 
om diverse kunstenaars te selecteren 
die een bijdrage aan de leefbaarheid 
en identiteit van de buurt kunnen 
leveren. Bij de kunstvormen ligt het 
accent op multimedia en multidisci-
plinaire uitingen. 

Een van de tien deelnemende 
kunstenaars is Hanneke Kuijpers. In 
pakkende bewoordingen, doorspekt 
met academische termen, etaleert 
ze haar visie op de kunst die de 
buurt kan verwachten. Ze omschrijft 
het als community art project en 
installatiekunstwerk. Kunst moet 
voor Kuijpers een “samensmelting 
tot esthetische totaalbeleving” zijn. 
Voor haar geldt dat kunst mensen 
met elkaar in contact moet brengen. 
Kuijpers heeft zich toegelegd op 
een mengvorm van fotografie, film 
en performance, waarbij fotografe 
en gefotografeerde min of meer in-
tegreren. Alles wat zich achter de 
schermen afspeelt is net zo belang-
rijk als dat wat voor de lens komt. Bij 

het project in De Pijp is ze graag be-
trokken omdat het haar eigen woon-
omgeving is. De buurt leent zich bij 
uitstek voor haar “theatrale ingreep 
in de ruimte”.

Mede omdat Kuijpers professio-
neel genoeg is om het thema van het 
kunstproject nog niet te verklappen 
zijn nadere bijzonderheden bij het 
ter perse gaan van dit nummer nog 
niet bekend.

Het is voor belangstellenden mo-
gelijk de ontwikkeling van het pro-
ject te volgen. De winkelpanden zijn 
een paar dagen per week geopend. 
Daarnaast is het voor voorbijgan-
gers mogelijk om de kunstenaars 
te zien werken. Aan het einde van 
het jaar volgt nog een presentatie 
van de kunstwerken. Dan wordt ook 
besloten of het project in 2009 een 
vervolg krijgt.

Meer nieuws over de voortgang van het 
project is binnenkort te vinden op de 
websites www.oudzuidamsterdam.nl en 
www.kunstenaarsenco.nl

Peter Roeffen

Op 11 september werd onder ruime 
belangstelling van buurtbewoners 
en genodigden op de hoek van de 
2e Jacob van Campenstraat en de 1e 
Van der Helststraat het kunstwerk 
De Nachtwacht onthuld. Het door Lisa 
Couwenbergh vervaardigde kunst-
werk is een markante witte uil die 
wijsheid symboliseert. De nacht-
wacht werd door een jury als op-
volger gekozen van het vermaarde, 
door de buurt geadopteerde kunst-
werk De Schoentjes, dat te verweerd 
was om nog gerenoveerd te kunnen 
worden. Aan de onthulling voor-
afgaand hield Gert Weenink, di-
recteur van Woonbedrijf Alliantie 
Amsterdam een toespraak en droeg 
Eddy Linthorst, wethouder Kunst 
van stadsdeel Zuid als trotse buurt-
bewoner een songtekst voor van ras-
Amsterdammer Johnny Jordaan.  

De Nachtwacht maakt deel uit 

van het gerenoveerde complex De 
Muzikante, dat met groot historisch 
besef is gerenoveerd in de oorspron-
kelijke monumentale stijl van om-
streeks 1850, afgewisseld met enkele 
moderne strakke details. De karakte-
ristieke gevels zijn hierbij in ere her-
steld. De Muzikante maakt deel uit 
van het project Hollandse Meesters, 
bestaande uit vijf nieuwbouwloca-
ties en een restauratieproject in De 
Pijp.

Van de Amsterdamse kunstenares 
Couwenbergh is werk te bezich-
tigen in onder andere het Stedelijk 
Museum Amsterdam en het Museum 
Jan Cunen in Oss. Ze heeft zowel 
nationale als internationale pers-
aandacht gekregen voor tentoonstel-
lingen in Rome, Toronto, New York 
en Luik.

Peter Roeffen

Buurt stelt vragen 
bij parkeergarage 
Op donderdag 11 oktober organi-
seerde het stadsdeel in de Oranjekerk 
een bijeenkomst over de nieuwe par-
keergarage onder de Boerenwetering. 
De wethouder presenteerde vier 
varianten op herinrichting van de 
nieuwe ruimte die ontstaat als zo’n 
vier honderd parkeerplaatsen onder 
het water verdwijnen. Bewoners 
mochten vragen stellen.

Draagvlak 
Tijdens voorafgaande bijeenkom-
sten hadden bewoners uit de Frans 
Halsbuurt zelf ideeën aangedragen 
voor de herinrichting. Het stads-
deel wil graag dat er bij omwo-
nenden draagvlak is voor dit project. 
Wethouder Van Grieken (Verkeer, 

Parkeren en Openbare Ruimte) pre-
senteerde de varianten waarin de 
ideeën van de buurtbewoners waren 
meegenomen. Hij had beloofd tijdens 
deze bijeenkomst het projectbesluit 
van het stadsdeel te presenteren. Die 
belofte kon hij niet nakomen. Door 
de kredietcrisis wil het Dagelijks 
Bestuur van het stadsdeel het kost-
bare project nog een keer onder de 
loep nemen. De wethouder kon al 
wel meedelen dat het DB inzet op de 
meest ambitieuze variant. Ze willen 
zoveel mogelijk auto’s uit het straat-
beeld laten verdwijnen. 

Vragen
De wethouder beantwoordde vragen 
uit het publiek. Naar zijn zeggen 
is de garage bestemd voor buurtbe-
woners. Wie een vergunning krijgt 
voor de parkeergarage verliest de 
vergunning om op straat te par-
keren. Parkeren in de garage zal 

ook duurder worden dan parkeren 
met een vergunning op straat. Over 
details deed hij geen uitspraak. Die 
komen aan de orde in het nog te 
nemen projectbesluit.

Opkomst
Het stadsdeel heeft een professio-
neel bureau ingeschakeld dat met 
bijeenkomsten onder de hippe naam 
‘Ideeënateliers’ bewoners stimu-
leerde nieuwe ideeën voor de herin-
richting van de buurt aan te dragen. 
Helaas heeft maar een kleine groep 
bewoners uit de Frans Halsbuurt aan 
die ateliers meegedaan. Het stadsdeel 
geeft aan het draagvlak belangrijk te 
vinden. Jammer dat ze er, ondanks 
publicaties en het concept van de 
‘ideeënateliers’, niet in is geslaagd 
veel mensen uit de Frans Halsbuurt 
naar de Oranjekerk te lokken. 

Maarten Wesselink

Pijpkrantenquete: een 8

Lezers van De Pijp Krant deden mee 
aan de jaarlijkse enquête tijdens het 
Albert Cuyp Nazomerfeest in De Pijp 
Krant kraam. Ze geven de buurtkrant 
een dikke 8. 

Hun meningen over layout, het ge-
zicht van de krant verschillen. Vindt 
de een hem mooi, goed in even-
wicht, de ander mist nog foto’s of 
wil juist ‘minder plaatjes’. Maar over 
’t algemeen is het oordeel positief, 
in termen van ‘mooi’ en ‘goed lees-
baar’. Een enkeling vindt het prettig 
‘dat het papier nog steeds het kran-
tengevoel geeft’. 

De onderwerpen waar De Pijp 
Krant over schrijft worden gewaar-
deerd. Een enkele lezer spelt de 
krant helemaal uit. Maar ook over de 
onderwerpen zijn de meningen ver-
deeld: Zo wil de één geïnformeerd 

blijven over de Noord/Zuidlijn, ter-
wijl de ander liever leest over kunst 
en cultuur, eten, of wonen en huren. 
Suggesties voor verhalen? Buurthuis-
nieuws, de bemoeienis van Combiwel 
in de buurt; duivenoverlast; nieuwe 
gebouwen, gebruik van gebouwen, 
nieuwe zaken en politieke besluiten 
van de Deelraad. 

De bezorging van De Pijpkrant 
blijft een heikel punt. Ontvangt de 
ene buurtbewoner hem altijd zonder 
enig probleem, een ander slechts één 
keer per jaar! Sommige bewoners 
hebben een nee/nee sticker op hun 
brievenbus en willen dit zo houden, 
maar wel willen ze weten of ze de 
krant kunnen vinden op bepaalde 
vaste punten. De redactie zal deze 
en andere op- en aanmerkingen van 
lezers ter harte nemen. 

Sandra van Beek

Huurrecht Advocaten Amsterdam
Mr. Patrick Worp

Keizersgracht 747-k
www.prworp.nl

T 020-320 70 22
	

Voor alle problemen
over het huren van 

WOONRUIMTE

Gematigde vaste tarieven.
Ook pro-deo zaken. 

GRATIS HUURSPREEKUUR

De Nachtwacht onthuld

Kunstenaars tegen leegstand winkels
Hanneke Kuijpers in de winkelruimte die haar toegewezen werd (foto Peter Lange)

Stadsdeel informeert over parkeergarage onder Boerenwetering (foto Maarten Wesselink)

‘De Nachtwacht’van Lisa 
Couwenbergh (foto Peter 
Lange)

nieuws uit de pijp|
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Alleen al vanwege het prachtige 
weer was het jaarlijkse Nazomerfeest 
op zondag 21 september geslaagd. 
Daardoor was het heel plezierig toeven 
op de Albert Cuypstraat, die helemaal 
was ingericht met allerhande activi-
teiten, van muziek en kunst in uit-
eenlopende stijlen, oude en nieuwe 
ambachten tot informatie over een 
schoner milieu, cursussen, workshops, 
politiek, enzovoorts. 

Vanuit de kraam van de De Pijp Krant 
bekeken – die zich dit jaar midden op 
de markt bevond – was goed te zien 
wat en wie er zoal langskwam. Het viel 
meteen op dat er tussen de bekende en 
minder bekende buurtbewoners veel 
bezoekers waren van buiten De Pijp 
en ook veel toeristen. Ze drentelden in 
grote getalen over de markt, hun armen 
gevuld met folders van Groen Links of 
van de kunstuitleen, SP-ballonnen en 
eigentijdse zojuist aangeschafte schil-
derijen van de KunstCuyp. Daar tus-
sendoor reden metershoge fietsen, de 
zogenoemde ‘Tallbikes’ en een fiets-
koets van ‘De Fietsfabriek’, die was 
volgeladen met kinderen. Tussen dit 
straatgewoel kwam er ineens een ben-
zinebarretje voorbij, dat werd voortge-
duwd door kunstenaars Loes Diephuis 
en John Prop. Het was een mobiele bar, 
waar deze verstokte automobilist op 
de autovrije zondag zijn neus in kon 
stoppen, wanneer hij te weinig kooldi-
oxide troep had kunnen inademen. 

Verder weg klonk ‘Een beetje ver-
liefd’, gezongen door een André Hazes 
koor uit Overleek op het Hazes podium. 
Het koor bestond uit een groep emoti-
oneel bewogen zingende mannen, die 
waren gekleed in Hazes’ leren jassen 
met hoeden op; de koorvrouwen 
droegen gekleurde lintjes om de hals. 
Nog verder weg op een ander podium 
kon je flarden horen van luchtige, vro-
lijke liedjes als ‘You’re the top of the 
World’ van de meerstemmige groep 
Braq. 

Nieuw en oud aanbod
Op de Cuyp leek er een scheiding te 
bestaan tussen een nieuw en ouder-
wets aanbod: Aan de ene kant had je 
het ambachtelijke werk van stookklare 
ouderwetse kachels, houtbewerking, 
mandjesvlechten, handwerken en 
strijken van quilts; aan de andere kant 
het fietsfeest van Groen Links op de 
Schoner Vervoer Boulevard met tech-
nisch innovatieve elektrische scooters 
en OV huurfietsen. Zo leek er ook een 
scheiding te zijn tussen enerzijds de 
groteske, fantasierijke sprookjesvertel-
lingen en ernstige politieke discussies 
met panels over schone en zuinige mo-
biliteit. 

Overal klonk muziek vanaf diverse 
podia, waar dansende, wiegende, mee-
zingende, bewegende mensen voor 
stonden. Beweging was er genoeg. 
Zo waren er onder meer demonstra-
ties van Aikido – de Japanse vredelie-
vende vechtsport – en zag je ineens 
vier vrouwen van de bewegingswork-
shop Aminiko in unison – gelijktijdig 
– bewegen. Verder liepen overal klau-
terende, geschminkte, zingende, hui-
lende, dreinende, nieuwsgierige kin-
deren rond. Ze waren even stil wanneer 
ze de kans kregen om een t-shirtje met 
‘Red de Mus’ te beschilderen, een acti-
viteit van de afdeling natuur en milieu 
van Wijkcentrum Ceintuur.

En er was natuurlijk het overdadige 
eetaanbod, van het proeven van een to-
tale chocoladebeleving door chocolade 
onderneming Esquinja, het ‘Samen eten 
55+’ in buurtcentrum Quellijn, met als 
gratis voorproefje een bakje soep en 
pannenkoeken, tot en met de niet meer 
van de Cuyp weg te denken Hongaarse 
bubbels van Ferenc’s Hongaarse winkel. 
Overal deden mensen zich tegoed aan 
voedsel.

En uiteraard was er als altijd Fabrice 
met zijn niet aflatende lust tot schil-
deren van kleurrijke doeken, groots 
opgezet, zonder schroom, gekleed in 
zijn al even kleurrijke outfit. Net als 
André Hazes is hij een symbool voor 
De Pijp: wild, luid, kleurrijk en be-
wogen.

Sandra van Beek

Albert Cuyp Nazomerfestival: 
               
     wild, kleurrijk    en bewogen

|cultuur

Fotografie: Peter Lange, Maarten Wesselink en Trudy vd Winckel
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Aan Het Park Sarphatistraat 16
De Aanzet Frans Halsstraat 28
ABC Plastic Albert Cuypstraat
Adri Boutigue Van Woustraat 27
Albert Hein Stadhouderskade 
Altman Amsteldijk 25
Angel Agudo Sarphatipark 46
Angela Sarphatipark 104
Apotheek Ferdinand Bol Ferdinand Bolstraat 103
Appel 67 2e Jacob van Campenstraat 1
Arends Arie Ceintuurbaan 231
Aroba Amsteldijk 26 
Artist 2e Jan Steenstraat 2
Auto Bedrijf Bergsma 1e Jan der Heijdenstraat
Baas Stadhouderskade 114
Bakkerij Ferdinandbol Ferdinand Bolstraat 46
Barbarella Van Woustraat 34
Bazar Albert Cuypstraat 182
Bert Dieren Winkel Albert Cuypstraat 163
De Beste Ceintuurbaan
BG-Line Ceintuurbaan 223
De Biergriet Ruysdaelkade 169
Bloemen Boot Ruysdaelkade 174
Blond Amsterdam Gerard Doustraat
Boekenstal Albert Cuyp Albert Cuypmarkt
Boorsma Ferdinand Bolstraat
Bruna Van Woustraat
B-S Schoenmode Albert Cuypstraat 238
Burgermeester Albert Cuypstraat 48
Van Buuren Sarphatipark 4
Buy-Bye 1e Sweelinckstraat 9
Café Buiten Ruysdaelkade 115
Café de nieuwe Neuf Van Woustraat 
Café-Koffiehuis de Cuyp Albert Cuypstraat 98
Canal Cruises Stadhouderskade 
Cartest Amsteldijk 27
Casino Citi Ceintuurbaan
CAZA Ferdinand Bolstraat 166-168
’t Ceintuurtje Ceintuurbaan 226
Chocolate 1e van der Helststraat 62
Cinemien Amsteldijk 10
City Bag Albert Cuypstraat 
Clubmedia Gerard Doustraat 
Coffeeshop D&L Govert Flinckstraat 323
Coffeeshop Today Dusartstraat 14
Colombina Ceintuurbaan 37
Crab Salad Govert Flinckstraat155
Deja-Vu Daniel Stalperstraat
Determeyer Ceintuurbaan 390
Doob Design Gerard Doustraat 
Dorst Albert Cuypstraat 268 - 270
E. Markus Stadhouderskade 115
Eddy Bar Gerard Doustraat 58
El Merengue Ruysdaelkade 181
Els Knaap 1e Jacob van Campenstraat 50
Esperanza Ceintuurbaan
Espressworld Ceintuurbaan
Fa. Bende & Zn Daniel Stalpertstraat 50-52
Fa. Moes 1e Van der Helststraat
Fa. Guttges Gerard Doustraat 32
Faber en Scheffer 2e Jan van der Heijdenstraat 35
Fame Albert Cuypstraat 223
Fenix Frans Halsstraat 88
Fiets Fabriek 1e Jacob van Campenstraat 12
Foneup Ceintuurbaan 298
Galerie NV  Ceintuurbaan 320
Garage De Oudester Quellijnstraat
Garage Lucke Govert Flinckstraat 320
Garage Wester 2e Jacob van Campenstraat 144
Groeps Praktijk Zuid Ceintuurbaan 27-29
Hair Studio Pu-Ma Gerard Doustraat 216
Hanneke en Wendy Gerard Doustraat 252
Health. Care Stadhouderskade 66
Heineken Experience Stadhouderskade
Helmstadt BV 2e Jacob van Campenstraat
Henk Nieuwkoop Stadhouderskade
Huishypotheek Ceintuurbaan 263
Idoscuttingcrew 2e Jan van der Heijdenstraat
Interbasic 1e Van der Helststraat 41
JAP Otaru Frans Halsstraat 2
Jarvinen Amsteldijk 13
Joop Sok en Willem Albert Cuypstraat
Jooze Gerard Doustraat 62
Jorna Van Woustraat 21
’t Kaasboertje Gerard Doustraat 60 
Kaassie-Kaassie 1e Sweelinckstraat 14
Kale de Grote Marie Heinekenplein
Kapsalon Karim Albert Cuypstraat 45
Kardorke Daniel Stalpertstraat 104
Katsu 1e van der Helststraat 70
Kees Tol Albert Cuypstraat
Kidzz Shoezzseyezz Nicolaas Berchemstraat 1
Kinder Feest Winkel Gerard Doustraat
Kleding Reparatie Ferdinand Bolstraat 2
Kolstee Hemonylaan 19
Kookstudio Amsterdam Gerard Doustraat 46
Van Krimpen Frans Halsstraat 67
Kruideman Fysiotherapie Hemonystraat 33
Legendz Nicholaas Berchemstraat 4
Lotus Ceintuurbaan 222
Maison v d Hoge Sarphatipark 88
Makelaardij Van Leuven 2e Jacob van Campenstraat 127
Mambo Pasta 2e Van der Helststraat
Mansro 1e Sweelinck Straat 213
Maoz 1e van der Helststraat 43
Mateski Sarphatipark
Max Boegl Nederland BV
Meubelland Albert Cuypstraat 33
Michael Hemonystraat 22 
Mikado Albert Cuypstraat
Mini Cards Frans Halsstraat
Mogeen Ferdinand Bolstraat 1

Moksie Ferdinand Bolstraat 21
Monte Verde Albert Cuypstraat 15
Muziekhandel Groen Ferdinand Bolstraat 8
N&N Stoffen Albert Cuypstraat 146
Naaimachinecentrale Van Woustraat 73
De Natuur Winkel Van Woustraat
De Verguldehond 2e Jan Steenstraat 2
Okura Ferdinand Bolstraat
De Oudeleeuw Govert Flinkstraat
Ouinto Frans Halsstraat 42
P.C. Rider Ceintuurbaan 15
Paardje Gerard Douplein 1
Pahop Albert Cuypstraat 141
Pahop Thai Ceintuurbaan 236
Peter Taja 2e Jacob van Campenstraat
Pico Ferdinand Bolstraat 72
De Plantenmarkt Albert Cuypstraat 203
De Pilsvogel Gerard Douplein 14
Primera Ferdinand Bolstraat 25
Prizewize Tolstraat 137
RSM 1e Jan Steenstraat
Raak 1e Van der Helststraat 41
Raydo BV Hemonylaan 13-14
Rederij Smitje Ruysdaelkade 174
René Bakker 1e Jan van der Heijdenstraat 110
Restaurant Puyck Ceintuurbaan 147
Restaurant Simpel Ferdinand Bolstraat 11
Rijschool Berlage Ceintuurbaan
Ringtoto Van Woustraat 56
Rob De Haan Gerard Doustraat 62
Roethof Advokaten Ceintuurbaan 67
Ron’s Shoe shop Van Woustraat 67
Ruud Dubel Gerard Doustraat 169
Salon Marquerita Ceintuurbaan 442
Schaapskooi 1e Sweelinckstraat 12
Schipholfonds
Schram Keukens Govert Flinckstraat 352
De Schule Haven 2e Jan van der Heijdenstraat 35
Sianan Kood Ceintuurbaan 432 
Siempre 1e Sweelinckstraat
Silvia Sedoc Gerard Doustraat 220
Siriphon 1e Jacob van Campenstraat 47
Slagerij Bernard Albert Cuypstraat 133
Slagerij Noz 1e Van der Helststraat 78
Smit Heinen Makelaars Van Woustraat 161
Societé Anonyme Stadhouderskade 61
Sonny Falafel 1e Van der Helststraat
De Sperwer Gerard Doustraat 226
Sport en spel Ceintuurbaan 394

Springertje Kidswear Albert Cuypstraat 19
Stadsdeel Oud Zuid
Stenelux 1e Jacob van Campenstraat 2 
Steur en Steur Albert Cuyp kraam
Stichting AMOC Stadhouderskade 159
Stijlinstituut Govert Flinckstraat 396 A 
TechnoDent Ceintuurbaan 394
Technolor Sarphatipark 20
The French Café Gerard Doustraat 98
The Read Shop Marie Heinekenplein
Trazan Gerard Doustraat 246
Tres Saenredamstraat 
Unie Verf Gerard Douplein 6
Us Media BV. Stadhouderskade 115
VOf Schilder Albert Cuypstraat
V. Erve Ceintuurbaan 221
Vamos a Ver Govert Flinckstraat
De Veenendaalse Lingerie Ceintuurbaan 292
Venekamp Ferdinand Bolstraat 134
Viareggio Albert Cuypstraat 152
De Vijzel Ceintuurstraat 39 
Vioolbouwer Bas Maas Govert Flinkstraat 396 a
Vishandel Molenaar Albert Cuypstraat 93
Voordeelwinkel Ceintuurbaan 17
Vos & Co Frans Halsstraat 90
De Vredespijp 1e Van de Helststraat
W.J. Neyman 2e Jan Steenstraat 30
De Waaghals Frans Halsstraat 26
Wani Ato Gerard Doustraat 214
Wanuskewin Ferdinand Bolstraat 25
Warung Mini Van Woustraat 19
Warung Mini Ceintuurbaan 205
Warung Swietie 1e Sweelinckstraat 
Wedema Van Veen Van Woustraat 79
Wijnbar Boelen&Boelen 1e Van der Helststraat 50
Wilhelmina Stadhouderskade 127
De Wind Drogisterijen
Winnen & Co Gerard Doustraat 15 - 17
De Witte Uil Frans Halsstraat 26
De Wittekoets Van Woustraat 52
Woning St. Eigen Haard Surinameplein 122
Woningst. Rochdale Bos en Lommerplein 103
Wouters Naaimachines Van Woustraat 73
Ymere
Van Zadelhof Ceintuurbaan
Zaza’s Daniel Stalpertstraat 103
Zilver en Goud Ceintuurbaan 33
Zjenitser Stadhouderskade

�

De Heineken 
Experience.
Nu helemaal nieuw!
Vanaf 3 november is het zover.
Na een maandenlange verbouwing is het dan bijna zover! In de monumentale, 

voormalige Heineken Brouwerij wacht je een onvergetelijke ervaring: de totaal 

vernieuwde Heineken Experience. Beleef de kunst van het brouwen. 

Maak kennis met de vermaarde familie Heineken. Laat jezelf brouwen in de 

Brew U simulator. En natuurlijk serveren we een perfect glas Heineken.

Stadhouderskade 78, 1072 AE Amsterdam, www.heinekenexperience.com
Open maandag – zondag van 11:00 tot 19:00uur. Laatste ticket verkoop 17:30uur. 
Personen onder 18 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassenen de attractie in.

INCLUSIEF 

2 DRANKJES

OPEN VANAF 3 NOVEMBER 2008
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Inburgeren met De Pijp Krant

Naam: Bajan Tahir Omar
Werkt in De Pijp sinds: 2008

Leeftijd: 37 jaar 

Wat doet u zoal deze week?
Ik werk iedere dag in de kapsalon 
en ik ga een paar keer hardlopen in 
het park. Samen met mijn zoon van 
vijftien sport ik drie keer per week. 
We gaan dan joggen. Mijn dochter 
van zes is daar nog te jong voor. Met 
haar ga ik regelmatig wandelen. 
Vooral op een mooie zonnige dag 
zoals vandaag is dat leuk. Heerlijk 
om tot rust te komen na een dag 
hard werken in de kapsalon.

Wat hebt u gisteravond gegeten 
en hoe kwam u daaraan?
Kip met gemengde groente. De 
groente heb ik klaar gemaakt in de 
wokpan, op z’n Chinees dus. Zoals 
ik al zei, ik heb het zelf gemaakt. 
Soms haal ik ook wel eens eten 
maar meestal kook ik zelf. Ik 
probeer zo vaak mogelijk gezond te 
eten. Dat vind ik belangrijk.

U woont in Amsterdam. Waar 
kwam u vandaan? 
Ik woon sinds een jaar in 
Amsterdam. Daarvoor woonde ik 
in Finland. Oorspronkelijk kom 
ik uit het deel van Koerdistan dat 
in Irak ligt. Op mijn zeventiende 
verliet ik het land en vertrok naar 
Turkije. Daar woonde ik drie jaar 
en ging toen naar Finland. Daar 
heb ik vijftien jaar gewoond. Maar 
ik miste de aanwezigheid en steun 
van familie. Zeker met een gezin is 
dat voor mij belangrijk. Mijn broer 
had zich intussen in Amsterdam 
gevestigd. In augustus 2007 begon 
hij in deze buurt een kapperzaak. 
Ik besloot naar Amsterdam te 
verhuizen en in zijn zaak te gaan 
werken. Sinds september vorig 
jaar werk ik nu dus hier in de Van 
Woustraat.

Waar hebt u het kappersvak 
geleerd?
In Finland volgde ik de Hair 
Academy. Het was een uitgebreide 
opleiding. Ik leerde er niet alleen 
over knippen en haarverzorging 
maar ook over visagie, massage en 
manicure. Ik heb veel plezier in het 
kappersvak. Je hebt veel contact 
met mensen. Het is altijd weer 
anders. Vooral als je dames knipt. Je 
geeft het haar een nieuwe kleur of 
je maakt een ander kapsel. Ik stel ze 
altijd iets nieuws voor. De haar-
mode verandert steeds en er zijn de 
laatste jaren meer mogelijkheden 
gekomen, zoals hair extensions. Ik 
vind het haar heel belangrijk voor 
een vrouw. Het is de helft van haar 
schoonheid. Zelfs belangrijker dan 
gezicht en kleding. Het belang-
rijkste blijft uiteraard de innerlijke 
schoonheid, die staat voorop. 

Wat is nou eigenlijk leuk aan 
De Pijp?
Het is een mooie buurt. Alles 
is dichtbij en het is er druk en 
levendig. Dat was ik niet gewend 
in Finland. Ik woonde in de stad 
waar de Nokia fabrieken staan. Een 
kleine welvarende stad, waar je 
makkelijk werk kon vinden. Maar 
het was er wel erg rustig. Hier is 
het drukker en internationaler. In 
De Pijp kom je zoveel verschillende 
mensen tegen. Dat maakt het leuk. 
Ook het werken in deze kapsalon 
vind ik leuk. In Finland werkte ik in 
een veel grotere zaak, we werkten 
er met acht kappers. Hier werk ik 
alleen met mijn broer. Ik vind dit 
gezelliger. Ik heb meer contact met 
mijn klanten en de gesprekken zijn 
anders. Het is prettig werken zo. 

Wat laat u uw bezoek zien van 
De Pijp?
Die vraag kun je beter omdraaien. 
Vrienden laten mij de stad zien. 
Ik ben hier nieuw.  Ze nemen me 
bijvoorbeeld mee naar musea, de 
markt of de bioscoop. Wat ik mooi 
vind? Het museumplein bijvoor-
beeld, hier dicht in de buurt.  

Wat is uw favoriete plek van De Pijp?
Ik ben hier nog niet zo lang en ik 
ken het nog niet zo goed. De Albert 
Cuyp vind ik leuk. Het is een plek 
waar ik graag kom. 

Wat is beslist vervelend aan De Pijp?
Het is een prettige buurt. Ik werk 
hier met plezier, de mensen zijn 
vriendelijk, ik heb leuke klanten. 
Ik zou niet weten wat ik moet 
noemen.

Welke verslaving heeft u?
Die heb ik niet. Als ik iets niet meer 
wil, dan stop ik er gewoon mee. 
Pure chocolade vind ik heerlijk, 
maar als ik vind dat ik genoeg ge-
snoept heb, dan eet ik ook echt niet 
meer. Waarom ik dat kan weet ik 
niet, maar het is makkelijk en ook 
goed voor mijn portemonnee. 

Wat zijn uw droomwensen?
Ik zou heel graag weer een oplei-
ding volgen. Geen kappersoplei-
ding, want het knippen van haar 
heb ik wel onder de knie. Met 
cursussen houd ik mijn vakkennis 
en de nieuwe ontwikkelingen in de 
haarmode bij. Op mijn verlanglijstje 
staat een specialisatie in huid en 
lichaamsverzorging. Helaas is die 
moeilijk te combineren met mijn 
drukke baan en kinderen. Het blijft 
dus nog even een wens. 

tekst en beeld: Maarten Wesselink

Sea & Spices

Peter en Jan Gaasenbeek bedachten 
het concept. Een Aziatische speciaal-
zaak met een groot assortiment gar-
nalen en een mix van lekkere hapjes. 
Wat is het verschil met de bekende 
toko? Peter legt me uit dat de in-
richting van See & Spices met opzet 
strak is gehouden, overzichtelijk in-
gedeeld en dat de artikelen duidelijk 
geprijsd zijn. Een ander verschil is 
dat de nadruk ligt op het adviseren 
van de klanten. 

Terwijl ik wat rondkijk komt een 
dame binnen die in snel en ondui-
delijk Engels een flinke bestelling 
plaatst. Het blijkt de eigenares van 
een verdergelegen Thais restaurant te 
zijn. Ze bestelt verschillende soorten 
vis. Peter vertelt me wat meer over 
de soorten garnalen. Ik koop een kilo 
Black Tigers 31/40 (dat is de maat) 
voor 7,75 euro. Diepgevroren en niet 
te duur lijkt me. In de diepvries ligt 
verder Langouste, een Caribische 
kreeft zonder schaar, en Pulpo. Een 
paar jonge mensen komen binnen 
en bestellen een cadeaupakket van 
rond de vijftig Euro. Het vorige was 

een succes, vandaar. Peter begint 
enthousiast te verzamelen en ik 
kijk verder rond. Leuke cadeautjes 
genoeg. Wat denk je van roze zout 
uit de Himalaya of mosterd met vers 
zeewier.

Achterin liggen de wijnen, vanaf 
vijf euro. De likeuren van lychee of 
pruimen zijn populair vanwege de 
zoete smaak. Ik vraag uitleg over 
de verschillende oosterse sauzen en 
proef wat dim-sum hapjes. Het as-
sortiment hapjes wordt nog uitge-
breid en er blijkt behoefte te zijn aan 
kleinere verpakkingen. Niet ieder 
Amsterdams huis heeft natuurlijk 
plek voor een diepvries. Peter vertelt 
me dat er mensen zijn die denken 
dat het een dure winkel is door de 
strakke en moderne uitstraling. Dat 
lijkt me niet waar maar ik kan het 
toch niet laten de prijs te noteren 
van een potje sambal. Ik loop nog 
even langs een “andere toko”. De 
sambal van Sea & Spices blijkt 75 
cent goedkoper. 

Mirjam Visbeek foto Peter Lange
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Koken met TinekeDe geveltuinman

Gruwelverhalen

Het is herfst en dat kunnen we dui-
delijk merken aan de lagere tempera-
turen buiten. Op een zaterdagavond  
wil je je gasten of huisgenoten dan 
wel eens op iets lekkers trakteren. 
Van Irish Coffee word je lekker warm 
van binnen en havermout brownies 
zijn voedzaam en eenvoudig klaar te 
maken.

Benodigdheden  
havermout brownies
• 50 gram cacao (een half kopje)
• 200 gram suiker (een kopje)
• 80 gram bloem (tweederde kopje)
• 150 gram havermout (twee en half 
 kopje)
• 187,5 gram boter (drievierde van 
 een pakje van 250 gram)
• 2 eieren 
• een zakje vanillesuiker

Meng alle ingrediënten door elkaar 
en verdeel het beslag in een ingevet 
bakblik van ongeveer 21 bij 27 cm. 
Bak de brownies vijftien tot twintig 

minuten in een voorverwarmde 
oven bij 180 graden Celsius. Wil je 
meer brownies maken pas dan alle 
maten aan.

Irish coffee
Roer in een hittebestendige glas twee 
tot drie eetlepels whisky en één tot 
twee theelepels bruine suiker door 
elkaar. Schenk daar bovenop pittige 
versgezette koffie en spuit er een 
toefje versgeslagen slagroom op (dus 
niet uit een spuitbus). Of laat half 
stijfgeklopte slagroom (eventueel 
zonder suiker) langs de bolle kant 
van een lepel op de koffie glijden.
Genieten maar!

Tip: Heb je net als ik zelden öf 
nooit whisky in huis? Geen pro-
bleem, havermout brownies zijn ook 
een traktatie met gewone koffie of 
een lekker kopje thee.

tekst Tineke Visser 
illustratie Marijke van Mil

Ze stond voor de deur met 
een enorme boodschappentas 
en zuchtte diep. “Ik ben de 
selderij vergeten. Mag ik wat 
van jou lenen? Ze zette de 
tas op de grond. “Zal ik in 
de keuken kijken of ik nog 
wat voor je heb?”. “Dat hoeft 
niet buurman. Ze wees naar 
een paar lange stengels met 
blauwe bloemen en zei: “Er 
staat toch selderij in je gevel-
tuin?” Ik dacht even dat ze 
een grapje maakte. “Mag ik 
er wat van af plukken?” Ze 
maakte dus geen grapje. “Niet 
aanraken buurvrouw!” Ze trok 
haar hand snel terug. “Sorry 
buurman. Ik zal niet aan je 
bloemen komen.” Ze deed 
een stapje terug. “Buurvrouw, 
het gaat niet om de bloemen 
maar om het dodelijke gif”. 
Ze schrok. “Gelukkig heb je 
ze nooit in de soep gedaan. 
Het zijn monnikskappen. Met 
het aanraken van de plant 
wordt je al vergiftigd en de 
wortels zijn nog erger. Het 
lijkt op mierikswortel maar 
is dodelijk”. “Is het zo erg 
buurman?” Ik vertelde door. 
“In de Griekse oudheid ge-
bruikten ze de monnikskap 
als euthanasiemiddel. Je kunt 
er ook van gaan hallucineren. 
Daarom maakten heksen er 
vroeger zalf van. Ze smeerden 
die op hun huid en de bezem-
steel en zo kwam het in hun 
bloedbaan terecht. De heks 
werd high en dacht dat ze echt 
aan het vliegen was”. Ze stopte 
met luisteren en zei: “Wat een 
gruwelverhalen buurman. Is 
die monnikskap niet te gevaar-
lijk voor je geveltuin?” Ik wees 
naar de blauwe bloemen. “Er 
is geen plant die mooier bloeit 
in de herfst dan deze. Die wil 
ik in de tuin niet missen. Ik 
schrik er wel van dat jij de 
monnikskap bijna voor de 
soep wilde gebruiken. Zul je 
beloven dat nooit te doen?” Ze 
knikte. “Maak je geen zorgen. 
Na jouw gruwelverhalen zal ik 
dat zeker laten!”

Tekst en beeld Maarten Wesselink 

Irish coffee met havermout brownies
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Aanvankelijk maakte kunstenares 
Meta Joanknecht schilderijen, maar 
toen ze acht jaar geleden voor het 
eerst met klei in aanraking kwam, 
was ze om. Sindsdien bestaat haar 
oeuvre uit schalen. Verleden jaar 
kwamen daar tekeningen bij op hon-
derd jaar oude tegeltjes.

Joanknecht is winnares van de 
Prix d’Albert van 2007, de prijs 
voor de best verzorgde presentatie 
op de KunstCuyp tijdens het jaar-
lijkse Nazomerfestival op de Albert 
Cuypstraat.

“Ik ben altijd bezig geweest met 
vormgeving. De vormen die je onder 
de zeespiegel tegenkomt vind ik vaak 
erg mooi, de grillige contouren van 
koraal, gewelfde randen van grote 
schelpen. Erosie vervormt en geeft 
leven aan dode objecten, daar zie ik 
schoonheid in. De natuur inspireert 
me door de continue verandering 
van vormen en kleuren. En mensen 
interesseren mij. Het intrigeert mij 
wat er zich bij hen onder de opper-
vlakte afspeelt. Dat probeer ik in 
mijn werk te verbeelden”.

De schalen
Eerst: ruimte leegmaken, schoon-
maken, juiste werksfeer creëren 

door muziek en wierook. Dan: fi-
guren schetsen op papier en het 
vormen van de klei. Figuren over-
brengen in de klei. Laten drogen 
en bakken. Glazuren en nogmaals 
bakken.

“Ik noem mijn schalen ook wel 
‘zeeschalen’. Hun organische vorm 
laat ik aan de randen afgebrokkeld 
lijken. De delen aan de rand van de 
schaal zijn oneindig dun en lijken 
kwetsbaar, alsof elke aanraking te-
veel kan zijn. In werkelijkheid zijn 
ze behoorlijk stevig. De ruwe delen 
van het oppervlak hebben een ko-
raalachtige structuur. Ze bestaat 
uit duizenden kleine puntjes, die 
allemaal iets meegemaakt zouden 
kunnen hebben. 

Daarin, als het ware uitgespaard, 
breng ik als contrast hele gladde 
organische vormen aan. Nu eens 
mensachtige figuren dan weer ab-
stracte vormen. Ik begon met klei-
nere schalen tot 45 cm doorsnee. Op 
dit ogenblik maak ik ze tot wel 70 
cm doorsnee. Ze doen denken aan 
offerschalen. Met hun open vormen 
benadrukken ze nog meer wat ik 
het ontvangende aspect noem. Ik 
laat de natuurlijke kleuren van de 
gebakken klei altijd in mijn schalen 

meespelen. De klei kan geel zijn, 
zwart, oranje en zelfs paars. Daarna 
glazuur ik ze waarbij ik vaak een 
contrasterende kleur gebruik.”

De tegels
“Ik heb het afgelopen jaar honderden 
tegeltjes beschilderd met inkt en 
vaak ook met glazuur bewerkt. De 
tegels heb ik niet zelf gebakken. 
Ze komen uit Zuid-Frankrijk. Ze 
maakten deel uit van zogenaamde 
hoeken die zo’n honderd jaar ge-
leden werden ingezet voor de kweek 
van meloenplantjes. Ze werden op 
het land tegen elkaar geplaatst zodat 
ze een soort kamertjes vormden om 
zo de jonge plantjes te beschermen 
tegen de mistralwind. Door het da-
gelijks intrekken en uitwasemen van 
vocht zijn er grote kleurverschillen 
ontstaan. Ze hebben hierdoor veel 
leven in zich. Die hoeken heb ik ver-
sneden tot tegeltjes van ca 9 x 9 cm. 

Ze vormen een geschikte achter-
grond voor mijn tekeningen. Ik teken 
erop met watervaste inkt. Om het 
doorleefde nog meer te versterken 
bewerk ik ze ook vaak met glazuur 
waarna ik ze op verschillende tempe-
raturen bak. De grillige structuren 
die dan ontstaan geven aan het re-
sultaat nog meer karakter.

Ik zie ook veel humor in de figuren 
en in de posities die zij innemen. 
En omdat ik intuïtief werk kan ik 
dan erg lachen als ze onverwacht 
in lachwekkende poses op de tegels 
verschijnen.

Elke tekening is uniek en iedereen 
interpreteert ze op zijn manier. 
Meerdere tegels bij elkaar vormen 
automatisch een verhaal. Zo kun je 
uit zo’n vijfhonderd verschillende 
afbeeldingen je eigen verhaal samen-
stellen. Heerlijk om bijvoorbeeld 
vanuit het bad bij weg te dromen. 
Als anderen door mijn werk geraakt 
worden, ben ik blij, dan is het over-
gekomen.”

Gert Meijerink

Meta Joanknecht is samen met Jaap 
Faber en Mecky van den Brink ge-
kozen tot gastkunstenaars uit De Pijp 
op de Open Ateliers Zuid. Ze expo-
seren op 25 en 26 oktober van 12.00 
– 18.00 uur in het Gresham Memphis 
Hotel aan de De Lairessestraat 87. 
U kunt de kunstenares daar persoon-
lijk ontmoeten.

ajamartoe@hotmail.com
www.meta-joan.nl
www.openatelierzuid.nl

Prix d’ Albert 2008 
voor Chillbus 

Een jury bestaande uit de 
kunstenaars Arjen Lancel 
en Maaike Visser hebben de 
Chillbus uitgeroepen tot win-
naar van de Prix d’Albert voor 
de beste presentatie tijdens de 
Kunst- en CultuurCuyp op het 
afgelopen Nazomerfestival in 
De Pijp. De prijs bestaat uit een 
tentoonstelling in Wijkcentrum 
Ceintuur en een publicatie in 
deze krant.

Als anderen door mijn werk geraakt worden, ben ik blij

Schalen, met de klok mee vanaf linksboven: Luna (38 cm), Little Red Party (49 cm), 
Kiru (65 cm), Evenwicht (55 cm); onder: tegels (9 x 9 cm)

KunstCuyp
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