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Jonge bewoner uit De Pijp spreekt op 25 maart in tijdens de commissievergadering Verkeer van de centrale stad. 
Hij pleit voor behoud van stoplichten en fietsoversteekplaats bij de kruising Stadhouderskade en Hemonystraat. 
(Foto: Maarten Wesselink)

Speciaal voor de gelegenheid in klederdracht gestoken vieren de leden van de Surinaamse vereniging in De Pijp 
Soso Lobi (alleen maar liefde) hun 25-jarig 'Zilveren Krachtjubileum'. 
(Foto: Maarten Wesselink)

Halima: Kunt u vertellen over de oorlog?
Mevr. G.: “Ik was 8 jaar, toen de oorlog op 10 
mei 1940 begon. Ik was eraan gewend buiten 
te spelen wanneer ik wilde, maar tijdens de 
oorlog mochten we na 8 uur ‘s avonds niet 
meer naar buiten. Dat heet spertijd. Het 
eerste jaar van de oorlog ging ik nog naar 
school en was er voldoende eten. Maar in 
de derde klas kwamen er meer beperkingen 
en vielen soldaten huizen binnen, op zoek 
naar onderduikers. Wij hadden ook joodse 
mensen - een vader, moeder en kindje - on-
dergedoken op zolder.” 

Ikram: Vond u dat moeilijk?
Mevr. G.: “Nee, niet echt. Ik had niet zoveel 
met die mensen op zolder. Ik wou het liefst 
buiten spelen, over daken lopen en met 
vriendjes zoeken naar granaatscherven. Dat 
mocht niet van mijn ouders, maar wij vonden 
het interessant als we scherven vonden van 
granaten, die net waren ontploft, die waren 
nog warm.” 

Ikram: Waar was u bang voor?
Mevr. G.: “Voor niets echt. Maar wel voor 
de invallen! Mijn moeder was niet op haar 
mondje gevallen, kon echt brutaal zijn tegen 
Duitse soldaten die thuis de boel kwamen 
doorzoeken. Ze kwam voor haar kinderen 
op. Ze is ook geslagen door een soldaat 
met de kolf van zijn geweer. (Later deed ze 
ook mee aan de Februaristaking om te pro-
testeren tegen de razzia’s in Amsterdam, 
waarbij veelal joodse mensen zomaar op 
straat werden opgepakt). Ik was bang dat 
mijn ouders ook opgepakt zouden worden, 
als de Duitsers erachter zouden komen dat 
we mensen in huis hadden. Die mensen zijn 
ook weggegaan, omdat mijn ouders het te 
gevaarlijk vonden voor ze. Ik vond het wel 
hartstikke goed dat we ze thuis hadden; ik 
zou dat ook doen als het moet. Ik weet niet 

'Er mag geen 
oorlog zijn, 
vrede moet 
er zijn!'

hoe die mensen heetten en of ze het over-
leefd hebben.
In ’43-’44 werd het echt moeilijker. Het meeste 
eten was op. We moesten vaak bij de boeren 
suikerbieten en tulpenbollen halen om te eten! 
Je kon het met iets kostbaars ruilen. Soms ging 
mijn vader ook naar de zwarte markt om eten 
te kopen, maar dat was heel duur. Mijn oudste 
broer werkte bij het abattoir (slachterij). Hij 
zat wel eens tussen Duitse soldaten en heeft 
van hun een geweer gestolen! Hij had het op 
het dak verstopt. Mijn vader vond dat te link 
en heeft het ’s nachts in het water gegooid. 
Mijn twee oudste broers vluchtten, omdat zij 
niet voor de Duitsers wilden werken, maar 
werden op de trein gepakt en naar een kamp 
gestuurd. Één naar kamp Amersfoort, de 
ander naar Duitsland. Mijn oudste broer werd 
in kamp Amersfoort zo gemarteld en was zo 
ondervoed, dat hij vlak na de oorlog daar aan 
is overleden.”

Kiki: Hoe dacht u vroeger over de Duitsers?
Mevr. G.: “Ik haatte ze écht uit het diepst van 

mijn hart. Echt waar. Er mag geen oorlog 
zijn. Vrede moet er zijn! We hadden nog 
geen tv, wel een radio. Radio was verboden. 
Via die radio konden we horen, hoe andere 
landen voor ons vochten. En of de Duitsers 
een slag hadden verloren. In Rusland hebben 
de Duitsers veel mensen verloren.”

Halima: Hoe was het voor u toen de oorlog afge-
lopen was?

Mevr. G.: “Ik was 14, toen de oorlog was af-
gelopen. Ik kreeg een briefje van school dat 
ik moest mee helpen aan de opbouw van 
Nederland. 
Eigenlijk wilde ik verpleegster worden. 
Helaas kon dat niet. Wij hadden haast geen 
kleding meer, geen jas en schoenen. Ik ben 
toen bij een naaiatelier gaan werken en 
kwam zodoende in het modevak. Dat is nu 
nog wel handig, want mijn kleinkinderen 

komen wel langs, als ze een broek vermaakt 
willen hebben.” 

Vanessa: Wilt u nog wat zeggen tegen de mensen 
die dit lezen?
Mevr. G.: “Later besefte ik pas hoe erg en 
gevaarlijk de oorlog was en hoe moeilijk we 
het hadden.We moeten dankbaar zijn voor 
de vrijheden die wij nu hebben. Daar is hard 
voor gevochten!” 

Je zal de oorlog maar hebben meegemaakt. Wat zou jij doen, zou je soms 
ook in het verzet gaan? Vanessa Hogendorp, ‘meidenwerker’ in De Pijp, was 
met de meiden Kiki (11), Halima (12) en Ikram (11 ) op bezoek bij een oudere 
buurtbewoonster, mevrouw Grauwelman uit de Willibrordusbuurt, en inter-
viewden haar over hoe ze de Tweede Wereldoorlog meemaakte.

Vrede!
Rust!
Eindeloos gelach!!
Duiten!
Eten!
Sin Yan (12 jaar)

Oorlog
Overleven
Rommelig
Lijden
Ontroerend
Gescheiden van elkaar
Salma (11 jaar)

 
Vrede
Vrede = alles
Vrede = toekomst
Vrede = 
Oorlog...
Ruzie & vechten
Elke dag weer
Mensen ... Overlijden
Mensen ... Onschuldige 
Sin Yan Choo (12 jaar)

Mevrouw Grauwelman met jounalisten Halima, Ikram en Kiki.
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Bart in De PijpCryptogram

Door Rikus Spithorst

Naar rechts:
5. Gevecht in de klas uit het begin van de vorige eeuw?
8. Aan te naaien orgaan?
9. Naar, bederfelijk jochie.
12. Van de periode en niet te laat.
14. Binnengekomen inmiddels van toepassing
16. Voorvloed 
17. Meteen gretig en overtuigd van zichzelf.
19. Die stadskrant komt terug
20. Mo.
22. Vader gaat heen en weer.
23. Gelderse plaats in de war is een belofte!

Naar beneden:
1. Filmopname voor een junk.
2. De jongen is buiten westen.
3. Gierige gedroogde vrucht.
4. Weer de tweede worp.
5. Het bosjes wassen is struweel.
6. Afvalstreep.
7. Kan niet is geen verbinding.
10. Mo.
11. Edelen doen het met een schep.
13. Die beesten pendelen.
15. U had het zwaar en kan stukken buigen
16. Navloed.
18. Geen moeder is grootmoeder!

Breng de letters die u vindt bij 
de Romeinse cijfers over naar de 
onderstaande vakjes, en ontdek 
wat de Ferdinand Bolstraat met 
dank aan ons gemeentebestuur 
voorlopig nog zal blijven…

© 2009 marijke van mil | mops Amsterdam

IJscuypje
Eerste van der Helststraat
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De oplossing van de  
vorige keer: Tjeerd

Huurders-
vereniging 

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

Geachte burgemeester Cohen, beste Job,
Vanuit mijn hoedanigheid als portefeuil-
lehouder in Oud-Zuid verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het project “Wij 
Amsterdammers”, heb ik verschillende keren 
deelgenomen aan dialooggesprekken in ons 
stadsdeel met mensen van Surinaamse en 
Antilliaanse afkomst. Dit waren voor mij zeer 
verhelderende gesprekken, met name wan-
neer het ging over de slavernij.

Het heeft mij enige tijd gekost om te be-
grijpen waarom slavernij tot op de dag van 
vandaag nog zoveel emotie oproept, vooral 
rond 1 juli, de dag waarop, zoals bekend, de 
afschaffing van de slavernij wordt herdacht. 
Ik identificeer mij niet met de blanken uit het 
verleden die hier een rol in hebben gespeeld, 
laat staan dat ik mij daar met terugwerkende 
kracht schuldig over voel. Hooguit is er sprake 
van een collectief schuldgevoel uit het ver-
leden, maar dat geldt voor meer kwalijke epi-
sodes uit onze vaderlandse geschiedenis.

Omgekeerd begreep ik ook de heftige 
emoties niet bij de mensen wier voorouders 
in slavernij hebben geleefd. Zolang de mens-
heid bestaat heeft slavernij bestaan en het 
is niet ondenkbaar dat ook mijn voorouders 
in de middeleeuwen als horigen hun leven 
hebben moeten leiden. Voor mij was dit een 
afgesloten periode, pijnlijk, maar iets uit het 
verleden dat we gelukkig achter ons hebben 
gelaten.

De gesprekken met de mensen van 
Surinaamse en Antilliaanse afkomst hebben 
dit alles echter in een ander perspectief gezet. 
De slavernij waar zij het over hebben was méér 
dan alleen het ontnemen van de vrijheid. Hij 
werd namelijk gelegitimeerd door racisme 
en ging daardoor gepaard aan vernedering 
en ontkenning van elementaire menselijke 
waarden. De afschaffing van de slavernij 
mag dan wel de formele vrijheid van mensen 

hebben gemarkeerd, het racisme en de daarbij 
horende vernederingen bleven nog lang 
daarna bestaan. En hoewel de situatie aan-
zienlijk verbeterd is, moet ik uit de verhalen 
die ik heb gehoord, constateren dat racisme, 
openlijk en sluimerend, nog steeds aanwezig 
is. Het gaat dan over kinderen wier intel-
ligentie lager wordt ingeschat, het moeten 
bevechten van een goede baan, de argwaan 
waarmee mensen worden benaderd en zo 
vele andere grote en kleine dingen die bijna 
als vanzelfsprekend dagelijks worden ervaren. 
Zolang als dat bestaat, is de slavernij niet echt 
verleden tijd, omdat wat er aan ten grondslag 
lag, nog steeds aanwezig is.

Hoe indrukwekkend de jaarlijkse herden-
king in het Oosterpark ook mag zijn, het is 
een gebeurtenis waar relatief weinig witte 
Nederlanders aanwezig zijn. Dat doet geen 
recht aan de geschiedenis die wij samen 
delen. En het levert onvoldoende bijdrage 
aan het besef bij de witte Nederlanders dat 
deze slavernij gegrond was op hetzelfde ra-
cisme dat sluimerend nog steeds aanwezig is. 
Om dat besef te bereiken is in ieder geval een 
intensieve voorlichting nodig omtrent alle 
aspecten van de slavernij.

Maar met mijn gesprekspartners van 
Surinaamse en Antilliaanse afkomst ben 
ik van mening dat er tevens een nationaal 
herdenkingsmoment zou moeten komen, 
waarbij ook landelijke politici aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld bij het Nationaal Monument op 
de Dam. De afschaffing van de slavernij is 
dan niet langer een herdenking zijn van een 
gebeurtenis op 1 juli 1863, maar de marke-
ring van een proces. Een proces waarbij alle 
betrokkenen, zwart en wit, voor elkaar be-
vestigen samen aan een nieuwe toekomst te 
willen bouwen zonder racisme. 

Eddy Linthorst

Maak van het metrostation 
museum ‘het fiasco’!
Wat moet er gebeuren met het half afgebouwde 
metrostation De Pijp als de Noord/zuidlijn 
wordt afgeblazen? De Pijp Krant redactie 
hield een enquête onder de lezers en legde ze 
de keuze voor: Parkeergarage, ondergrondse 
markt, koopgoot, of anders. De reacties waren 
overweldigend. Slechts één lezer vindt dat het 
Metrostation moet worden, maar de meeste 
willen toch dat er een (goedkope) onder-
grondse parkeergarage komt en het ‘tijd wordt 
dat deze buurt weer bereikbaar wordt’. Een 
ondergrondse koopgoot of markt is niet nodig, 
de Albert Cuyp markt is leuk genoeg. Dat er ook 
anders over gedacht wordt blijkt wel uit het 
aantal ‘of anders’-reacties. “Please, niet weer 
een parkeergarage!” aldus de smekende reactie 
van een lezer, die toch al wanhopig wordt van 
de miljoenen, nee, miljarden die verloren gaan 
en zo mooi in ontwikkelingswerkprojecten ge-
stopt zouden kunnen worden! Deze pleit voor 
een speelpaleis voor kinderen. Er wordt meer 
voor kinderen gepleit: een crèche, buiten-
schoolse opvang, peuterspeelzaal, en jeugd- en 
schoolactiviteiten. Maar ook voor ruimte voor 
lezingen, educatieve uitingen en zelfs een 

Colofon 

Redactie Sandra van Beek, Gert Meijerink 
(coördinator), Birgit Prinz, Peter Roeffen, 
Jannie Stegeman, Maarten Wesselink (eind-
redacteur), Christine Westerveld, Harald Zijp. 
Fotografie Peter Lange, Maarten Wesselink. 
Vormgeving  Gert Meijerink, Eddo Gorter. 
Strip Marijke van Mil. Illustraties Bart van 
Waterschoot. Cryptogram Rikus Spithorst. 
Druk Dijkman Offset BV. De Pijp Krant is een 
uitgave van Stichting Wijkcentrum Ceintuur. 
Hij verschijnt acht keer per jaar in een oplage 
van 15.000 stuks en wordt huis aan huis be-
zorgd. Voor vragen, opmerkingen of klachten 
over de bezorging: 676 4800.
WijkcentrumCeintuur,  
Gerard Doustraat 133, 1074 VT Amsterdam  
pijpkrant@wijkcentrumceintuur.net  
www.wijkcentrumceintuur.net

nieuw deelraadskantoor! Een ander wil er een 
‘betaalbare broedplaats voor kunstenaars en 
artiesten’ van maken. 

Lezer Joost stelt voor om er het toekom-
stige museum ‘Het Fiasco’ in te herbergen: 
‘Het Fiasco museum geeft een duidelijk beeld 
van de mislukking van de Noord/Zuidlijn van 
Centraal Station tot WTC, opdat een ieder 
er nog lang kennis van kan nemen, zich kan 
verkneukelen om zoveel onkunde, hoog-
moed, megalomanie, wanbestuur en l&b 
(list en bedrog) en opdat we niet vergeten.’.  
Een ander komt met maar liefst vijf voor-
stellen: 1.Amsterdams Mortuarium met extra 
beveiligde onderzoeksruimte voor personeel; 
2. Goedkope fietsenstalling om mensen aan 
te moedigen hun inkopen te gaan doen in 
dit benadeelde stuk stad; 3. Opslagruimte, 
vrij van kosten voor F. Bolwinkeliers, die het 
salaris voor beveiligingspersoneel op basis 
van hun benodigde ruimte percentsgewijs 
bekostigen; 4. Diepvriesruimte met fikse 
huur voor Albert Heyn, andere buurtwinkels 
en Albert Cuypmarktlui, die het voor minder 
mogen huren en 5. andere ideeën, waar 
geen mensenlevens bij betrokken zijn. Deze 
lezer laat zijn fantasie gaan: “Mopperende 
aannemers aan het werk zetten om met 
overgebleven metromaterieel een stukje 
metro te bouwen vanaf Holendrecht naar 
AMC, zodat wankele zieken niet nóg een 
tochtige kilometer hoeven te lopen om hun 
geneesheren te bereiken. Voorts dezelfde 
lieden ervoor laten zorgen, dat bij eind-
punten van huidige metrolijnen parkeerter-
reinen worden aangelegd en het opstap-
persysteem wordt uitgebreid. En tot slot: 
“Laat Amsterdam nou gewoon Amsterdam 
blijven!”  Uit de reacties blijkt dat het nog 
altijd de bewoners zijn die een stad maken. 

Sandra van Beek (foto Maarten Wesselink)

Ingezonden

XXXX XXXX 1 XXXX 2 XXXX XXXX XXXX 3 XXXX XXXX XXXX 4

5 6 I 7 XXXX
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9 10 11 XXXX III XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 12 13

14 15 XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX 16 XXXX XXXX

17 IV

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
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Voor betaalbaar 
wonen en goede 

huurbescherming
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Achterstallig onderhoud?

Corporatie rekent teveel  
contractkosten

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. 

Soms valt via de kantonrechter het onderhoud 
af te dwingen. U kunt met uw vragen terecht 
op het inloopspreekuur van het Wijksteunpunt 
Wonen (zie hieronder).

Het is aanlokkelijk om te verdienen 
aan het afsluiten van huurcontracten. 
Verhuurders proberen het met sleutel-
geld. Gelukkig is bij velen bekend dat je 
deze kunt terugvorderen als je een beta-
lingsbewijs hebt. Wat minder bekend is, 
is dat een verhuurder wel degelijk kosten 
mag doorbelasten voor het afsluiten van 
een contract, zolang deze maar in verhou-
ding staat tot de daadwerkelijke kosten.

Maar zowel particulieren als corpora-
ties passen deze contractkosten soms op 
een te ruime wijze toe. 

Onlangs bepaalde de rechter dat een 
corporatie aan nieuwe huurders in een 
bepaald complex geen € 125,00 aan con-
tractkosten mag vragen. De rechter is het 
eens met de bewonersvereniging dat de 
corporatie met dit bedrag een onredelijk 
financieel voordeel behaalt bij het af-
sluiten van huurcontracten.

Contractkosten zijn een vergoeding 
voor het opstellen van het schriftelijk 
huurcontract. De huurder betaalt de con-
tractkosten meestal zonder veel morren, 
bang dat hem anders de woning niet 
wordt gegund. Meestal omvat het con-
tract niet meer dan enkele standaard-
papieren met gegevens van de huurder. 
Als de verhuurder bij het aangaan van de 
overeenkomst inderdaad een onredelijk 
financieel voordeel heeft behaald mag 
dit op de verhuurder worden teruggevor-
derd, ook als het gaat om contractkosten. 
Weinig huurders weten dit. Helaas kun je 
voor teruggave van het onredelijke be-
drag niet bij de huurcommissie terecht 
en is een procedure bij de kantonrechter 
noodzakelijk. Voor veel huurders is dat 
een te hoge drempel.

Uitspraak
De uitspraak van de rechter betrof een 
procedure van Bewonersvereniging 
Amsterdam Zuidoost tegen een woning-
bouwcorporatie, maar kan flinke gevolgen 
hebben voor het verhuurbeleid van alle 
corporaties. De stelling van de gedaagde 
corporatie dat de doorberekende kosten 

gemaakt worden bij het opstellen van het 
huurcontract, het plaatsen van adverten-
ties, bezichtigingen, het aanbrengen van 
een naamplaatje en een informatiepakket, 
hield geen stand. De rechter oordeelde 
dat de corporatie uitsluitend de kosten 
van eenvoudig voorlichtingsmateriaal, 
een naamplaatje en de woonvergunning 
in rekening mag brengen bij een nieuwe 
huurder. Die kosten belopen daarom niet 
€ 125,00, maar in totaal slechts € 26,50. De 
rechter beval de corporatie een boete van 
€ 250,00 te betalen voor elke keer als het 
toch € 125,00 in rekening brengt bij een 
nieuwe huurder van het complex

Omdat deze zaak een geschil be-
trof tussen de Bewonersvereniging 
Amsterdam Zuidoost en de gedaagde cor-
poratie heeft deze specifieke uitspraak 
uitsluitend betrekking op de bewoners 
van het betreffende complex. Echter, be-
wonerscommissies en individuele huur-
ders van andere complexen dienen na-
tuurlijk hun verhuurder op deze uitspraak 
aan te spreken. Ook andere verhuurders 
vragen vaak te hoge contractkosten, die 
op grond van dit vonnis kunnen worden 
teruggevorderd. 

Het vonnis is op te vragen bij het 
Wijksteunpunt Wonen. Huurders kunnen 
bij het WSWonen ondersteuning krijgen 
wanneer zij de contractkosten aan willen 
kaarten of terug willen vorderen.

De corporatie heeft inmiddels wel 
beroep aangetekend tegen de uitspraak, 
zodat een definitief oordeel over in reke-
ning gebrachte contractkosten nog even 
afwachten is.

Guido Zijlstra 

Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid

Geen zwerfvuil meer en niet langer 
het straatbeeld vertroebelende 
vuilniszakken? Nu het stadsdeel de 
ondergrondse restafvalinzameling in 
Oud-Zuid er doorgedrukt heeft, lokt 
dat aantrekkelijk toekomstbeeld. 
Maar hoe waar is dit? En wie betaalt 
de prijs? 

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Stadsdeel 
Oud-Zuid is voornemens om over te gaan op 
ondergrondse restafvalinzameling. Oud-Zuid 
is nu nog een van de weinige stadsdelen die 
huisvuil door het ophalen van zakken aan de 
weg inzamelt. Volgens een recent uitgevoerd 
haalbaarheidsonderzoek heeft ondergrondse 
inzameling belangrijke voordelen en slechts 
beperkte nadelen. 

Op het eerste oog vallen er ook weinig argu-
menten tegen ondergrondse afvalinzameling 
in te brengen, maar voor wie verder kijkt zijn er 
wel degelijk essentiële bezwaren, waar nu wel 
heel gemakkelijk aan voorbij gegaan wordt.

Een vergelijking van de tarieven afvalstof-
fenheffing van de verschillende stadsdelen over 
2008 laat zien dat bewoners van Oud-Zuid in 
minimaal enkele tientjes tot in vergelijking met 
Oud-West zelfs tachtig euro goedkoper uit waren. 
Voor 2009 zijn de tarieven, als voorschot op de te 
verwachten investeringen daarom al met 25 pro-
cent opgetrokken. De aanleg van vuilcontainers, 
de aanschaf van nieuwe vuilnisophaalwagens en 
de opleiding voor het reinigingspersoneel kosten 
klauwen met geld, die niet zomaar terugverdiend 

zijn. Ondergrondse afvalinzameling is daarom 
zeker in de eerste jaren significant duurder. Maar 
een schoon stadsdeel mag de burger natuurlijk 
best veel extra’s kosten. Op deze manier voor 
een paar tientjes per jaar een vakantiegevoel 
in de eigen achtertuin creëren is in een tijd van 
economische malaise eigenlijk een ingenieus 
filantropisch idee.

Helaas is de werkelijkheid ook voor beleids-
makers wat weerbarstiger dan de theorie. 
Het idee dat zwerfvuil nooit meer opduikt en 
vuilniszakken nooit meer verdwalen, hoeven 
we helemaal niet te koesteren als we alleen al 
over de Noorderamstel heenkijken en de situ-
atie in stadsdeel Zuideramstel  in ogenschouw 
nemen. Daar, maar ook in andere stadsdelen, 
zijn regelmatig uitpuilende containers te be-
wonderen met daarnaast of –bovenop prop-
volle vuilniszakken, die in het beste geval goed 
afgebonden zijn. Helaas onthult een aantal 
vuilniszakken diverse onsmakelijke details van 
anonieme buurtbewoners of toevallige voor-
bijgangers, die er wat afwijkende opvattingen 
over reinheid op nahouden. 

Voor ouderen en mindervaliden is de toe-
komstige situatie waarschijnlijk ook geen 
vooruitgang. Nu kunnen ze nog relatief ge-
makkelijk op elke hoek de vuilniszak aan de 
straat zetten. Maar straks zijn er een beperkt 
aantal inzamelingspunten, veelal in de buurt 
van al bestaande glas- en papiercontainers. 
Het haalbaarheidsonderzoek spreekt specifiek 
voor de Pijp vanwege de compacte bouw van 
een “zeer slecht inpasbare” situatie. Het is 
zeer aannemelijk dat voor mensen die slecht 
te been zijn de straks af te leggen afstanden 

veelal  te groot zijn. En niet iedereen heeft een 
aardige buurman of een in de nabijheid wo-
nend familielid die te hulp schiet.

Ondergrondse afvalinzameling heeft als be-
langrijkste voordeel dat vuilnis elke dag weg-
gebracht kan worden. Het nadeel is dat mensen 
niet geprogrammeerd kunnen worden en toch 
dikwijls vaak ongeveer tegelijkertijd, bijvoor-
beeld op zaterdag of vlak voor of na feestdagen 
op het idee komen om afval te lozen..

Met de nieuwe inzamelingsmethode zal het 
huidige straatbeeld op ophaaldagen van tal-
loze vuilniszakken tot de verleden tijd behoren. 
Ook de manoeuvreerpraktijken van vuilnis-
wagens in nauwe straten met het hiermee 
gepaard gaande oponthoud voor doorgaand 
verkeer vermindert na de verandering. Voor de 
reinigingmedewerkers wordt het werk fysiek 
minder zwaar, wat op de lange duur misschien 
toch tot reductie van kosten leidt. Bovendien 
passen verbeterde arbeidsomstandigheden in 
het verantwoorde ondernemerschap, dat de 
overheid zoveel mogelijk onderschrijft.

Al deze mooie dingen wegen niet op tegen 
de verloedering die een gebrek aan handha-
ving kan veroorzaken. Het is daarom te hopen 
dat het stadsdeel vervuilers zwaar beboet om 
het idee van een schoon stadsdeel kans van 
slagen te geven.

Hopelijk is in het budget voor ondergrondse 
afval de post handhaving al voor een substan-
tieel bedrag opgenomen. Anders betaalt de 
burger zich bont en blauw aan een verandering, 
die hem maar bar weinig voordeel oplevert. 

tekst: Peter Roeffen, foto: Peter Lange

Duur: ondergrondse afvalinzameling

Wijksteunpunt Wonen op het Wijkcentrum 
Ceintuur, Gerard Doustraat 133,  
wo 9.00-12.00 en do 19.30-21.00 of maak 
een afspraak: 6645383 (spreek naam, 
telefoonnummer en adres in, u wordt 
teruggebeld). Voor meer informatie: 
http://oudzuid.wswonen.nl

De lente is begonnen. Ik kijk uit het raam. Pal 
voor mijn deur, aan de Schilderskade, ligt een 
bootje. Net niet gezonken, wel vol water. Er 

staat een man bij. Hij staart peinzend naar het 
bootje.  Hier wordt nagedacht, dat voel je. Na 
een poosje vertrekt hij. Een paar dagen later is 
hij terug. Met een andere man en twee emmers. 
Beiden trekken hun jeans uit en staan in korte 
broek. Op blote voeten. Voorzichtig stappen ze 
het ondiepe water in.  Het is mooi weer, maar 
het water is nog koud. Ik zie ze even huiveren. 
Dan begint het werk. Hozen. Emmertje voor 
emmertje wordt het water uit het bootje ge-
schept. Het tempo gaat al snel omlaag. Best 
zwaar werk en in een klein bootje kan nog heel 
wat water. Inmiddels staan ze in het bootje. 
Koud hebben ze het al lang niet meer. Het zweet 
wordt regelmatig van het voorhoofd geveegd. 

Naarmate de drooglegging vordert, neemt de 
hoeveelheid afval aan de wal toe. Lege blikjes, 
flesjes, plastic zakjes. Overblijfselen van verruk-
kelijke vaartochtjes op zwoele zomeravonden. 
Maar een nieuw vaarseizoen, een schone boot! 
Eindelijk zijn ze dan klaar. Ze zien er moe maar 
voldaan uit. De jeans en de schoenen worden 
weer aangetrokken. De troep wordt verzameld 
en in een emmer gedaan. Fijn, nette mensen, 
denk ik, ze bestaan nog, ze nemen hun rotzooi 
mee. Bij de boom tien meter verderop wordt de 
emmer omgekeerd en de heren vertrekken. De 
rommel blijft nog dagen liggen. Ook altijd zo 
graag een bootje willen hebben? 

©hris 

Bootje
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Naam: Joris van Huijstee
Werkt in De Pijp sinds: 2006  Leeftijd: 43 jaar 

Inburgeren met De Pijp Krant

Wat doet u zoal deze week?
Ik ben bezig mijn boek te herschrijven dat ik 
op internet heb gezet, met de bedoeling het 
in de boekwinkel te krijgen. Ik heb oriënte-
rende gesprekken gevoerd met uitgevers om 
te kijken of het aan hun eisen voldoet. Verder 
geef ik Nederlands aan asielzoekers in buurthuis 
Quellijn. Ik spreek een beetje Portugees en kijk 
wat de mogelijkheden zijn om Portugees spre-
kende mensen in de buurt Nederlands te leren.

Wat hebt u gisteravond gegeten en hoe kwam u 
daaraan?
Ik ben niet echt origineel met eten. Gisteren heb 
ik saté met nasi gegeten, de magnetronversie 
van Dirk van den Broek van 3,99 euro. Met een 
fijn gesneden komkommer erbij en een beetje 
zout erover. Dit eet ik 2 a 3 keer per week. Ik zei 
het al, ik ben niet erg origineel met eten. 

 
U woont 2 jaar in De Pijp. Waar kwam u vandaan? 
Ik kom uit het Gooi. Na een niet afgemaakte 
studie in Groningen ben ik naar Amsterdam 
verhuisd en ben toen psychotisch geworden. Ik 
heb een jaar in een inrichting gewoond en kwam 
toen weer terug in Amsterdam. Via Oud-West en 
de Staatsliedenbuurt ben ik in 2006 in De Pijp 
beland. Mijn vader heeft mij in de gelegenheid 
gesteld om hier te wonen, eigenlijk een beetje 
boven mijn stand. Na jaren van ellende heb ik 
een beetje geluk.

  
Hoe zit het met dat e-book?
Mijn boek heet ‘Tijd geneest een psychose” en 
gaat over het ontstaan van mijn psychose en welke 
discipline ik mijzelf moest opleggen om er zonder 
medicijnen weer uit te komen. Stoffen van buiten 
konden in mijn hersens een psychose veroorzaken 
en daarom ben ik gestopt met roken en drinken. In 
een psychose worden emoties zo uitvergroot dat 
het contact met de werkelijkheid verdwijnt. 

Waarom heb je het boek geschreven?
Ik leef nu al 15 jaar zonder medicatie. Vijftig 
procent van de mensen die met een psychose 
worden opgenomen krijgen nadien een tweede 
opname en negentig procent van hen leeft met 
een chemische medicatie. Ik heb het boek ge-
schreven om te laten zien dat het ook zonder die 
medicatie kan. Het is niet zonder risico en je als je 
het zonder wilt doen moet je er wel naar leven. 
Dus geen kroeg, coffeeshop of destructieve mid-
delen, maar een regelmatig leven en de vinger 
aan de pols houden. Tien jaar heeft het mij ge-
kost om weer terug te komen uit mijn psychose. 
Het nadeel van een chemische medicatie is dat 
de emoties, die bij een psychose zijn uitvergroot, 
worden geblokkeerd. Ze komen dus niet in ge-
wone vorm terug, je bent ze helemaal kwijt. Ik 

vind het verkeerd om mensen hun emoties te 
ontnemen. Dat is mijn aanklacht. Ik heb mijn 
boek gratis op internet gezet en dat trok belang-
stelling, ook van uitgeverijen. Nu ben ik bezig 
om een herschreven versie in de boekenwinkel 
te krijgen. 

Wat is eigenlijk zo leuk aan De Pijp?
Het is een levendige buurt en voor een stad 
woon je er relatief veilig. Toen ik hier kwam 
wonen werd ik me bewust dat anderen ook naar 
jou kijken. Mensen hebben weet van elkaar en je 
leeft dus niet langs elkaar heen. 

Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp?
Ik ga met mijn bezoek lekker eten op een ter-
rasje. Ik laat ze eigenlijk niet zoveel zien. Het 
past niet zo bij mij om gastheer te spelen in mijn 
eigen buurt. 

Wat is uw favoriete plek van De Pijp? 
De Ferdinand Bolstraat. Het heeft een rustig effect 
op mij om buiten te zitten en naar de passanten 
te kijken. Ook al is het verkeer druk, in gedachten 
kijkend naar een ander, geeft het drukke verkeer 
mij helderheid over mijn eigen leven. 

Wat is beslist vervelend aan De Pijp?
Ik vind het hier af en toe net ‘Het Gooi II’. Soms 
vraag ik me af wat de ‘echte’ Amsterdammer vindt 
van de cultuur die de import Amsterdammer er 
van gemaakt heeft. Die ‘echte’ Amsterdammers 
zijn opgegroeid in een hardere wereld en hebben 
daardoor een reëlere kijk op bepaalde waarden 
in het leven. De cultuur wordt hier soms teveel 
bepaald door mensen die van buiten komen.

Welke verslaving heeft u?
Ik was obsessief in mijn strijd tegen chemische 
medicatie en ik weigerde om ook maar één 
druppel water bij de wijn te doen. En een versla-
ving? Toen ik in de inrichting zat kon ik me niet 
meer concentreren bij het lezen. Ik heb opnieuw 
moeten leren lezen. Nu is het een verslaving voor 
me geworden. Ik lees iedere dag de krant van 
voor naar achter om contact te houden met het 
leven uit angst om mezelf kwijt te raken.

Wat zijn uw droomwensen? 
Ik wil graag boeken schrijven en neem de 
schrijver Simenon als voorbeeld. Hij schreef een-
voudige romans en detectives voor een aantrek-
kelijke prijs, die je gemakkelijk weg kunt lezen. 
Naast schrijven wil ik ook vrijwilligerswerk doen. 
Een baan in het geharnaste leven kan ik niet aan, 
maar thuis schrijven kan ik wel. Ik hoop er mijn 
toekomst in te vinden. 

tekst en beeld Maarten Wesselink

Eten voor een tientje in De Pijp

Met het oog op de huidige economische re-
cessie is het interessant te onderzoeken of 
je nog voor of onder een tientje kunt eten 
in onze buurt. Is het nog mogelijk? Zo ja, 
waar dan wel en wat krijg je dan te eten? 
Birgit Prinz met tafelgenoten op pad.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik Warung Spang 
Makandra (Javaans-Surinaamse kaart) nog 
niet kende. Bij aankomst blijkt echter dat mijn 
meegekomen vriendin en ik bij de laatsten 
der Mohikanen horen want het is er werkelijk 
immens druk. Tegen de muren staan lange 
banken met bijna aaneengesloten rijen ta-
feltjes en stoelen daarvoor. En alle plekken 
zijn bezet. In de lange smalle ruimte ertussen 
staan wachtende mensen als in een volle tram 
opeengepakt. Mensen wurmen zich in en uit 
de zitplaatsen. Het bedienend personeel ma-
noeuvreert zich ondertussen uiterst behendig, 

met volle borden en een glimlach op het ge-
zicht, door de krioelende massa heen. 

Het wachten in een dergelijke, hysterische, 
ambiance blijkt echter de moeite waard te 
zijn nadat we eenmaal een plek bemach-
tigd hebben. Links en rechts van ons zien 
we mensen smullen van eten dat er heerlijk 
uitziet en we zitten er gezellig bij. Wij kiezen 
voor Javaanse Rames (bami, rijst, groenten, 
tempeh, saté, rundvlees, kip en kroepoek 
€7,50), Nasi Goreng Rendang (€9), Pitjel (€2) 
en een bakabana (€0,70) en alles smaakt even 
lekker, echt waar. Malse, heerlijk gekruide 
vleessoorten. Gevarieerde, verse en knap-
perige groenten.  En de vriendin zegt dat de 
bakabana de lekkerste is die ze ooit at. Daarbij 
wordt alles aantrekkelijk geserveerd in grote, 
diepe borden. Het oog wil tenslotte ook wat.

Het ‘geheim’ van Spang Makandra omvat, 
naar mijn idee, een aantal elementen. In de 

eerste plaats kan je er natuurlijk goed eten 
tegen een schappelijke prijs (hoofdgerechten 
vanaf €4,50). Ten tweede is het personeel 
heel vriendelijk en professioneel. Als laatste, 
maar zeker niet onbelangrijkste, punt noem 
ik de ambiance. Hier hangt geen TL-verlichting 
maar wel een gezellige donkerbruine sfeer. 
Daar kunnen andere Surinaamse eethuizen 
nog wat van leren als ze ook zo’n volle bak 
willen. Ik hoop dat ze dat doen want dan zou 
de opgehoopte menigte bij Spang Makandra 
zich wellicht beter verspreiden over andere 
eetgelegenheden in de buurt. En daarmee zou 
mijn enige bezwaar tegen deze eetplek, de 
drukte, opgeheven zijn. 

Birgit Prinz

Warung Spang Makandra, Gerard Doustraat 39. 
di t/m za 11:00-22:00 uur, T. 6705081

De Pijp Krant beweegt

Op de Albert Cuyp, op nummer 241, is al sinds 
1967 het Boksteam Albert Cuyp gehuisvest. Er 
wordt hier lesgegeven door voormalige kam-
pioenen. De Pijp Krant ging kijken, maakte een 
praatje en kreeg een proefles.

De ruimte oogt wat sjofel, maar het blijkt erg 
gezellig te zijn in de boksschool. Rond zeven uur 
is er een groep jongeren van 12-16 jaar aan het 
trainen. Jongens en meisjes door elkaar heen. De 
groep die om half acht begint is wat ouder. Dat zijn 
vooral jongens, uit de buurt, ook van Surinaamse 
en Marokkaanse komaf. Ik mag ook mee doen 
met de warming-up en een paar klappen geven 
tegen de boksbal (eigenlijk een zak, waarom heet 

zoiets een bal?). Linkerbeen voorzetten, in bewe-
ging blijven en je gezicht onderwijl beschermen, 
zo legt Rockey El Falah mij uit.

Het is maar goed dat ik er na een half uur 
mee stop, want het tempo ligt zo hoog, dat ik 
bang ben dat ik na 4 dagen nog spierpijn heb.

Dus kijk ik maar eens rond. Er wordt hier les 
gegeven door voormalige kampioenen en ik 
bekijk de foto’s aan de wanden in de gang en 
in de ruimte bij de ring, die hiervan getuigen. 
Rockey is in de jaren `80 vijfvoudig nationaal 
kampioen lichtgewicht geweest. Toch is het niet 
de bedoeling om speciaal op wedstrijdboksen 
te trainen. Het gaat om sportief bezig zijn. Er 
heerst een familiale sfeer. Er zijn zelfs voor-
beelden van 3 generaties die trainen en boksen 
in de Boksschool. 

En ik maak een praatje met de penning-
meester Peter van Rookhuijzen, die ik vorig jaar 
al eens heb ontmoet bij een commissieverga-
dering van het stadsdeel. Omdat het boksen 
ook bij meisjes een populaire sport wordt, zijn 
er gescheiden kleedkamers nodig. De penning-
meester vroeg de deelraad om geld voor deze 
gescheiden kleedkamers.

Tweede gebruik

Op vrijdag de 13e viel mijn oog op een kop in 
Het Parool: ‘Morgensterren vrijwel onvindbaar’. 
Ambtenaren van stadsdeel Oud-Zuid zochten ge-
durende een half jaar (!) ‘tevergeefs’ naar mensen, 
die door afval speuren naar bruikbare spullen. Ze 
bleken ’s morgens vroeg en ’s avonds laat vooraf-
gaand aan de vuilnisophaal de straten te hebben 
afgestruind. Dit deden ze om de rommel, die bij 
het vuilnis ontstaat van opengereten vuilnis-
zakken tegen te gaan. Het resultaat was vrijwel 
nihil; er werden maar vier sterren gevonden. 

Met het waarschuwen, boetes uitschrijven of 
arresteren van morgensterren of nachtvlinders 
kan ik deze rubriek op mijn buik schrijven. Daarin 
gaat het juist over welke spullen die buurtbewo-
ners voorafgaand aan de komst van de vuilnisman 
wel niet op straat aantreffen! Ze halen die dingen 
trouwens altijd los van de straat. De vrijwel on-

zichtbare, schimmige figuren, de nachtvlinders, 
houden zich natuurlijk schuil. Zo betrapte ik er 
maar één keer ‘s avonds eentje in mijn straat met 
een grote tas aan zijn fietsstuur. Bij navraag bleek 
hij gespecialiseerd in CD’s, die hij doorverkocht, 
een mooi voorbeeld van economisch tweede ge-
bruik! 

Soms ligt er inderdaad zomaar een berg huis-
raad op straat. Het is een triest gezicht het hele 
hebben en houwen van iemand open en bloot 
op straat te grabbel zien liggen. Met één oog-
opslag zie je er het hele leven in terug, als op 
Koninginnedag. Maar aan zo’n plotselinge ont-
ruiming is vermoedelijk een groot drama vooraf 
gegaan, een faillissement of sterfgeval. En dan zijn 
de specialisten (morgensterren?) er als de kippen 
bij om er iets van hun gading tussen te ontdekken. 
Zo’n incidentele situatie troffen we in de winter in 

het pikdonker aan in de Gerard Doustraat, na een 
Pijp Krant vergadering. Als de ambtenaren dat 
toen hadden gesignaleerd, hadden ze er wel meer 
dan vier kunnen spotten! 

Nachtvlinders bestaan overal ter wereld. 
Merkwaardig dat hier door de overheid nu ook 
al jacht op wordt gemaakt. Maar toch zijn het 
niet de mensen die anno nu zoveel vuilniszakken 
openrijten, blijkt uit het slot van het Parool be-
richt: ‘De ambtenaren stelden vast dat vooral 
ook onvermoede daders de vuilniszakken stuk 
maakten: vaak bleken grote vogels de zakken 
te hebben open gepikt, op zoek naar voedsel.’ 
De vogels zijn nu de ‘onvermoede daders’ ge-
worden. En vogels kun je niet arresteren. Dat is 
toch eigenlijk wel jammer voor die ambtenaren. 

Sandra van Beek 

De subsidie voor de kleedkamers is toe-
gekend, zo krijg ik te horen van de penning-
meester. De boksclub is met een aannemer 
in bespreking om van de ruimte waar nu nog 
een boksring staat kleedkamers te maken. De 
kantine wordt dan wat kleiner, daar komt dan 
de boksring te staan, met meer ruimte om er 
omheen te lopen. 

Behalve voor boksen wordt de ruimte ook 
voor andere activiteiten benut. Op woensdag 
oefent het socialistisch koor ‘Morgenrood’ in 
de boksschool en op vrijdagavond wordt er 
geschaakt. Na de verbouwing is de locatie voor 
meer activiteiten te gebruiken, zo hoopt de pen-
ningmeester. Om het ‘damesboksen’ alvast wat 
meer te stimuleren, is de woensdag van 7-8 jaar 
alvast uitsluitend gereserveerd voor training 
voor meisjes. Misschien kan er ook een clubje 
zelfverdediging voor dames-senioren komen? 
Dat lijkt me wel wat voor mij.

 tekst Jannie Stegeman, foto Peter Lange

Albert Cuypstraat 241, 
meer info: www.albertcuyp.net

De lekkerste die ze ooit at

Boksschool Albert Cuyp

 Onvermoede daders ?!
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Tuineigenaren 
gezocht!
Zaterdag 26 juni is het Open Tuinendag. Trotse 
tuinenbezitters stellen hun tuin open voor het 
publiek. Hebt u ook een tuin en vindt u het 
leuk om met ons mee te doen? Nieuwe deel-
nemers zijn van harte welkom. Ook op de dag 
na Open Tuinendag. Dan bekijken we elkaars 
tuinen en sluiten de dag af met een gezellige 
maaltijd. Meedoen? Neem dan contact op met 
Mini Groot (020-671 97 65)

Werkgroep Open Tuinendag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eten, Ontmoeting, Gesprek
Plein Dialoog

Kom en praat mee!

Op de zondagen 26 april en 10 mei vinden er vanaf 16.00 uur 
weer Plein Dialogen plaats op het Hercules Seghersplein. U 
kunt er terecht voor informatie en met anderen een gesprek 
beginnen over het voorlopige ontwerp van de herinrichting van 
het plein. Wat vindt u er eigenlijk van? Wordt het plein een echte 
huiskamer? Welke beheersmaatregelen moeten er volgens u ge-
nomen worden zodat iedereen van het plein kan genieten? Deze 
Plein Dialogen worden georganiseerd door het opbouwwerk 
van Wijkcentrum Ceintuur en worden vergezeld van de Mobiele 
Picknicktafel met pannenkoeken en smoothies.

Het volgende onafhankelijke bewonersoverleg van het Hercules 
Seghers Kwartier vindt plaats op donderdag 12 mei om 19.30 uur. 
Op de agenda staat dan het vaststellen van de gezamenlijke in-
spraakreactie. Meld u s.v.p. aan bij denktankhsk@gmail.com 

Het Hercules Seghersplein moet weer 
van ons worden
Het Hercules Seghersplein is een bron van over-
last voor mij en voor veel medebuurtbewoners. 
Intimidatie - zowel fysiek als verbaal - door 
hangjongeren, drugsoverlast, vernieling van 
ramen en deuren, brandstichting en overlast 
door dronken horecabezoekers, het is al jaren 
de normale gang van zaken op het plein.  

Ik voel me onveilig op en rond het plein. 
Politie en jongerenwerk ontbreken. Sinds 
medebewoners de overlast meldden aan wet-
houder Lieke Thesing is de overlast alleen maar 
toegenomen. Medebewoners vinden dat ze 
haar beloftes niet nakomt en krijgen daardoor 
steeds minder vertrouwen in het stadsdeel. 

In 2008 mochten wij meedenken over de 
toekomst van de buurt. De herinrichting van 
het plein kwam op de agenda. Twintig bewo-
ners namen deel aan de door het stadsdeel in 
het leven geroepen ‘ateliers’. De herinrichting 
bood kansen op een evenwichtig en prettig 
plein voor iedereen. Helaas heeft het stads-
deel de uitkomst van deze ateliers naast zich 
neergelegd. Het vernieuwingsplan voor het 
plein, zoals dat door het stadsdeel nu wordt 
geschetst, is daardoor niet compleet. In het 

Ingezonden 509.000 euro kostende project is namelijk 
geen rekening gehouden met het beheer van 
het plein. De slachtoffers, betrokkenen en 
kleine kinderen worden hierdoor in de steek 
gelaten. Meisjes kunnen nu niet op het plein 
spelen, ze worden lastig gevallen. 

Er moet worden geïnvesteerd in sociale pro-
jecten, meer buurtwerk en (sport) activiteiten. 
Het is belangrijk dat die activiteiten worden 
begeleid door jeugd- en jongerenwerkers, 
die zichtbaar op het plein aanwezig dienen te 
zijn. Stadstoezicht en de politie moeten er op 
toezien dat de geldende regels op en rondom 
het plein worden nageleefd. 

Verder zou er moeten gekeken worden 
naar de mogelijkheid voor een mobiele keet 
of een bus. Die kan dienen als opslagruimte 
voor sport en spelmateriaal, maar ook als cof-
feecorner. Een soort ankerpunt voor de buurt. 
Ook een openbaar toilet zou geen overbodige 
luxe zijn, mensen doen hun behoefte nu in de 
bosjes of de in de geveltuin.  

Ik pleit voor nieuw overleg met het stads-
deel. En dan graag niet alleen luisteren, maar 
ook handelen naar de wensen van de buurt. 
Het plein moet weer een plek worden waar 
iedereen met plezier kan toeven. 

Een buurtbewoner
(naam en adres bekend bij de redactie)
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Spreekuren 

Werkgroepennieuws 

Algemeen Spreekuur z
Maandag 13.00 tot 15.00 uur. 
Voor vragen van allerlei aard. Bijvoorbeeld 
over het invullen van formulieren, uitleggen of 
schrijven van brieven of afhandelen van moei-
lijke telefoontjes. Voor en door bewoners.
E-mail: vragenspreekuur@gmail.com

Advocatenspreekuur z
Maandag 17.00 tot 18.00 uur
Stichting Advocatenspreekuur Amsterdam 
geeft gratis juridisch advies. www.advocaten-
spreekuur.nl

Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid z
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
Bij het WSWonen kan elke bewoner terecht 
met vragen op huur- en woongebied. 
Bijvoorbeeld over achterstallig onderhoud, de 
hoogte van de huur, dreigende huisuitzetting 
en advies bij procedures van de huurcom-
missie. Daarnaast ondersteuning en advies 
voor bewoners bij de renovatie van hun wo-
ning. t 664 53 83 E-mail: oudzuid@wswonen.nl

Duurzaamheidsspreekuur z
Woensdag 18.00 tot 20.00 uur
Transition Towns organiseert een ‘duurzaam-

heidsspreekuur’. Hebt u vragen over de moge-
lijkheden tot besparing, duurzamer leven of 
andere gerelateerde vragen? Ook bibliotheek!
E-mail: info@depijp.transitiontowns.nl

Natuur- en milieuteam De Pijp z
Donderdag 14.00 tot 18.00 uur
Voor vragen over groen, water en milieu kunt u 
terecht bij het Natuur- en Milieuteam. 
t 400 45 03  E-mail: nmt@wijkcentrumceintuur.nl

Woonspreekuur De Pijp z
Donderdag 19.30 tot 21.00 uur
Vrijwilligers beantwoorden uiteenlopende 
vragen op het gebied van huisvesting. 
Onderwerpen: huurprijzen, servicekosten, on-
derhuur, renovaties en woonruimteverdeling. 
De vrijwilligers werken nauw samen met het 
Huurteam, de opbouwwerker stadsvernieu-
wing en de Huurdersvereniging De Pijp. Ze zijn 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in 
de wijk. t 664 53 83.

Groen Gemaal z
Maandag t/m donderdag 13.00 tot 17.00 uur
Niet in het wijkcentrum, maar in het 
Groen Gemaal, een prachtig monumentaal 
gebouwtje in het Sarphatipark. U kunt langs 

komen om planten, zaden en stekken te ruilen. 
Vrijwilligers geven hulp en advies bij het on-
derhoud van uw geveltuin. t 664 13 50  E-mail: 
groengemaal@wijkcentrumceintuur.nl.

Concert in de vredeskerk z
Zondagavond 17 mei om 20.00 uur geeft 
het Schotse koor Cadenza een concert in 
de Vredeskerk (Pijnackerstraat/hoek van 
Hilligaertstraat). Het koor zingt klassieke en 
populaire werken met arrangementen van jazz 
en volksmuziek. info:  www.cadenza.org.uk of 
www.amsterdam.vredeskerk.nl 

Waarom ben jij nog geen coach? z
Sommige jongeren hebben begeleiding 
nodig om hun draai in de wereld te vinden. 
Ze zoeken hun persoonlijke coach. Wellicht 
heb jij een jongere veel te leren en ben jij 
een geschikte jongerencoach. Een coach 
begeleidt jongeren die bijna naar de mid-
delbare school gaan bij hun huiswerk en doet 
ook samen leuke dingen. Meer informatie: 
Jongerencentrum Cinetol, Tolstraat 182, t. 
6732451/ 06-16283610

HV de Pijp

Huurdersvereniging 
op zoek naar u 

U zult zich afvragen, wat heb ik aan een huur-
dersvereniging? Problemen met je huisbaas 
los je in goed overleg op en als dat niet lukt 
ga je toch verhuizen? Helaas ligt het anders. 
De problemen kunnen hardnekkig zijn en een 
woning vinden is moeilijk omdat de hoeveel-
heid betaalbare woningen steeds kleiner 
wordt. De Huurdersvereniging de Pijp zet zich 
in voor de belangen van huurders. Daarvoor 
hebben we uw steun nodig!

Wat u kunt doen
U kunt natuurlijk lid worden van onze 
vereniging. Hoe meer leden, des te meer 
invloed we kunnen uitoefenen op de (lokale) 
politiek. De vereniging heeft haar stem in 
het verleden vaak laten horen. De vereniging 
komt op voor de huurder, ook waar die dat 
zelf niet kan of mag. Bijvoorbeeld in geval 
van een splitsingsvergunningsaanvraag voor 
een pand waar hij zelf in woont. De rechter 
erkent dan de huurdersvereniging als enige 
belanghebbende. 

Bestuurders gezocht
Met een vereniging kun je samen meer be-
reiken. Een vereniging heeft wel bestuurders 
nodig. Voor het bestuur zoeken we buurt-
bewoners, die zich in willen zetten voor de 
huurders in De Pijp. Ervaring met huisvesting 
is een pré, maar uw belangstelling en inzet 
zijn belangrijker.

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
Via ons bestuur maakt u kennis met lokale 
politiek en belangenbehartiging. Bovendien 
bieden wij korte cursussen aan die gericht zijn 
op wonen, huren en het leren besturen van een 
vereniging. Hebt u belangstelling of vragen? 
Mail dan naar hvdp@wijkcentrumceintuur.nl of 
bel naar Esther Tienstra. t. 6764800 

Zonder vergunning
splitsen na samenvoegen

Huurdersvereniging de Pijp waarschuwt 
al jaren voor een gat in de regelgeving 
bij samenvoegen en splitsen. Als je twee 
huurwoningen samenvoegt ontstaat er een 
dure huurwoning. Meestal zo duur dat er 
een zogenaamde geliberaliseerde huurwo-
ning ontstaat en de huurprijsbescherming 
niet meer geldt. Als je van één pand de vier 
afzonderlijke woningen, die boven elkaar 
gelegen zijn, twee aan twee samenvoegt 
zijn er uit vier betaalbare woningen twee 
onbetaalbare ontstaan. Vervolgens kun je het 
eigendomsrecht van het pand zonder vergun-
ning splitsen, omdat er in het pand geen be-
taalbare woningen meer zijn. Het lijkt er sterk 
op dat in een pand aan de Van Ostadestraat 
op deze manier gewerkt is. Het stadsdeel is 
vorig jaar op 29 juli gevraagd naar de situatie 
in dat pand te kijken. Maar bijna een jaar later 
wachten we, ondanks herhaaldelijk verzoek, 
nog steeds op antwoord. 

Transitiefestival 
in de Badcuyp

Een Transition Town begint als een kleine 
groep gemotiveerde mensen binnen een 
stad of wijk samenkomt met een gedeelde 
zorg: hoe gaan we in onze omgeving om met 
de uitdagingen en mogelijkheden van een 
permanente oliecrisis en klimaatverandering? 
Transition Towns kiezen ervoor om de periode 
van transitie (verandering) bewust in te gaan 
en nu al te beginnen met het afbouwen van 
het eigen energiegebruik. 

Infomarkt
De Pijp bruist van de vindingrijkheid waarmee 
lastige problemen zoals de klimaatcrisis en 
de aankomende oliecrisis worden aangepakt. 

Kom op zaterdag 23 mei in de Badcuyp (Eerste 
Sweelinckstraat 10) naar het Transitiefestival 
en kijk wat er in jouw wijk al gebeurt. 
Tussen 14.00 en 18.00 uur presenteert 
Transition Town De Pijp een infomarkt met 
inspirerende voorstellingen/ tips/ discus-
sies/ optredens, korte films. Je vindt er 
allerlei praktische oplossingen die de wijk 
groener en minder afhankelijk maken van de 
slinkende energievoorraden. Je eigen voedsel 
verbouwen in de stad? Samen een buurt- of 
daktuin opzetten? Kom kijken hoe je zelf of 
samen met jouw buurt mee kan doen! Het 
programma staat binnenkort op: www.depijp.
transitiontowns.nl 

Heb je een vraag of een tip? Stuur die naar: 
info@depijp.transitiontowns.nl of kom langs 
op het klimaatspreekuur en ekobieb(elke 
woensdag tussen 18.00 en 20.00 uur in 
Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133). 
 

Paradijselijke acties 
in de Van Wou

In de drukke Van Woustraat werken bewoners 
en winkeliers samen aan het scheppen van 
een klein paradijs, ‘Paradise Now in de Van 
Wou!’ De leden van de werkgroep hebben dit 
voorjaar weer een aantal acties gepland om 
de 42 boomtuinen er fleurig bij te laten staan.
We nodigen buurtbewoners uit mee te doen 
en elkaar op plezierige wijze bij de boom-
tuinen te ontmoeten.

Boomtuinen Plantdag
Donderdag 23 april, 16:00-20:00 uur. Voor 
de beheerders van de boomtuinen zijn 
verschillende soorten planten beschik-
baar. Er kan gereedschap geleend worden. 
Iedereen is welkom en ook de kinderen uit 
de buurt nodigen we uit om mee te helpen. 
Als we willen dat de boomtuinen er straks 

Transition Town De Pijp

paradijselijk uitzien moeten er nog veel 
planten de grond in. Kom langs, help mee en 
houd ons gezelschap.U vindt ons bij de stand 
en het mobiele terras van de werkgroep, 
voor Van Woustraat 217, (hoek Van Wou/
Carillonstraat).

Boomtuinen Buurtborrel
Zaterdag 16 mei, vanaf 17:00 uur zijn 
bewoners en winkeliers uitgenodigd om 
het vijfjarig bestaan van de werkgroep te 
vieren. Wij zorgen voor muziek, hapjes en een 
drankje. Zelf iets lekkers meebrengen kan 
uiteraard ook. Graag van tevoren aanmelden. 
T. 06 22197472 of stuur een e-mail naar boom-
tuinenvanwou@gmail.com. Locatie wordt nog 
bekend gemaakt.

Alvast dank!
Deze dagen zijn alleen mogelijk door de 
vrijwillige inzet van mensen uit de buurt, bij-
dragen van winkeliers en beschikbare gelden 
uit het leefbaarheidsbudget van het stadsdeel 
en de woningbouwcorporaties. Alvast 
bedankt! Wilt u meedoen of heeft u ideeën? 
Neem dan contact op met de werkgroep 
‘Paradise Now in de Van Wou’. T. 06 22197472 
of e-mail naar boomtuinenvanwou@gmail.
com Voor onderhoud van de tuinhekjes en 
diverse klussen kunt u contact opnemen met 
Frank Zonneveld. T. 6798813

Doe mee aan de Kunst &
CultuurCuyp 2009

Zondag 20 september, tijdens autovrije 
zondag vindt op de Albert Cuypmarkt het 
Nazomerfestival De Pijp plaats. De laatste 
jaren is de Kunst & CultuurCuyp een belang-
rijk onderdeel van het festival geworden 
waar een nieuwsgierig en gemêleerd 
publiek op afkomt. De organisatie wil de 
Kunst & CultuurCuyp verder uitbouwen tot 

een in het oog springend cultuurevene-
ment voor en door de buurt; een Uitmarkt 
waarin de cultuur, talenten en charmes van 
De Pijp weerspiegeld worden. De Kunst & 
CultuurCuyp is de gelegenheid waar cultu-
rele instellingen, kunstenaars en creatieve 
ondernemers zich kunnen presenteren, 
hun werk kunnen promoten en hun publiek 
kunnen ontmoeten. Naast de afzonderlijke 
kramen en presentatieplekken zijn er een 
aantal  podia. 

De voorbereidingen voor de editie van 2009 
zijn weer begonnen. De Kunstwerkgroep 
De Pijp doet in dit stadium een oproep aan 
iedereen die betrokken is bij kunst of culturele 
activiteiten -als professional, amateur of 
liefhebber- om actief mee te doen en de 
Kunst&Cultuur Cuyp dit jaar extra bijzonder 
te maken.
 

Deelname aan de Kunst & Cultuur Cuyp 
kan door:

•	Presentatie en promotie op de Uitmarkt:           
 huur van standplek of kraam. Opvallende 
 standontwerpen en originele presentaties 
 worden gestimuleerd en beloond met de 
 Prix d’Albert. 
•	Optreden op een podium/plek: muziek, 
 theater, performance, dans, beeldende 
 kunstinstallatie etc.
•	Onderdeel van het festival organiseren: 
 podium, concert, voorstelling, onderdeel 
 Uitmarkt, speciale activiteiten.
•	Vrijwilliger voor de organisatie: help mee 
 met de voorbereidingen
•	Vrijwilliger op de dag zelf: o.a. 
 stagemanager, productie, techniek
•	Komen als bezoeker: op 20 september naar 
 de Kunst & CultuurCuyp 

Aanmelden www.nazomerfestival-depijp.nl  
Voor meer informatie, stuur een e-mail naar: 
Mayra Paula: cultuurcuyp@gmail.com of Gaby 
Steindl: kunstwerkgroep@wijkcentrumceintuur.
nl. t 06 22197472 

WG Paradise Now

Kunstwerkgroep De Pijp

Oproepen

in het Wijkcentrum Ceintuur aan de Gerard Doustraat 133

Paradise Now in de Van Wou! Eén van de 42 fleurige boomtuinen in de Van Woustraat 
(foto Maarten Wesselink) 
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Mijn opa en oma hadden sinds de 
dertiger jaren van de vorige eeuw 
een goedlopende banketbakkerij 
op de Ceintuurbaan, in De Pijp. Zij 
hebben hun zaak tot in de jaren 60 
gehad.

Ik was de dertig al gepasseerd toen het tot mij 
door begon te dringen dat het merkwaardig 
was dat ik nooit anekdotes over de oorlog, laat 
staan over de hongerwinter van ’44-’45 uit hun 
mond hoorde. Die winter leed de hele stad vre-
selijk, mensen hadden honger. Diegenen die het 

meemaakten en overleefden vergaten het nooit 
meer en vertelden er later over. Waarom hadden 
opa en oma geen verhalen? Ik besloot hen naar 
die periode te vragen. Wat ik te horen kreeg was 
summier, schokte mij en verklaarde een hoop. 

Tijdens de oorlog waren basisbehoeften 
zoals kleding en voedsel ‘op de bon’. Alleen 
tegen inlevering van deze bonnen konden 
mensen aan deze noodzakelijke waren komen. 
Mijn opa had in zijn bakkerij aan een aantal van 
die zaken nooit gebrek. Het ging om bloem, 
boter, suiker en eieren. Voor zover ik me zijn 
verhaal kan herinneren leverden mensen hun 
bonnen in bij mijn opa waarmee hij vervolgens 

bovengenoemde ingrediënten kon verkrijgen. 
Hiermee bakte hij lekkernijen en die haalden 
de mensen dan weer op. Ook tijdens oorlogen 
gaat het leven door en heeft men kennelijk wel 
eens behoefte aan iets lekkers, zover niets mis 
met dit verhaal. 

Het verhaal werd minder leuk, toen mijn 
opa bekende dat hij, als betaling voor bewezen 
diensten, systematisch een percentage van de 
bergen ingrediënten achterhield. Hiervan 
bakte hij boterkoeken die hij, met vette winst, 
op de zwarte markt verkocht. Mijn opa ver-
rijkte zich dus over de ruggen van klanten, 
die hem hun bonnen toevertrouwden, heen. 

Gelukkig is hij hiervoor na de oorlog wel ge-
straft. Hij vertelde iets over opgepakt worden 
en dat al het zwartverdiende geld verdween 
als sneeuw voor de zon door de invoering van 
het ‘tientje van Lieftinck’. Net goed.

Maar we zijn er nog niet. De aan de gemeen-
schap toebehorende berg bloem en suiker in 
de bakkerij hielp mijn opa, oma en ‘peuter-
vader’ ook nog door de hongerwinter heen, 
want ze hadden genoeg achtergehouden voor 
eigen gebruik, toen het in die winter echt mis-
ging met de voedseltoevoer naar Amsterdam. 
Dáárom vertelden ze nooit over hun honger in 
die tijd! Ze kenden helemaal geen honger. Mijn 

opa, oma en vader. 
Als klap op de vuurpijl vertelde mijn oma 

me ook nog dat ze de buurvrouw van boven 
in het portiek liet liggen, toen die op een dag, 
creperend van de honger, mijn oma smeekte 
om voedsel. De volgende dag was ze dood. 
Mijn oma verklaarde haar gedrag door mij 
erop te wijzen dat ze met haar gezin toch ook 
moest zien te overleven en dat ze ‘dat wijf van 
boven toch al niet moest ook’. Zo hard kan een 
mens dus zijn. Zo hard kon mijn oma zijn.

Buurtbewoner 

(naam en adres zijn bij de redactie bekend)

Bevrijdings-
feest
Dinsdag 5 mei is er een groot be-
vrijdingsfeest op het Henrick de 
Keyserplein. Jongeren treden op met 
o.a. dans, muziek en rap (thema: 
Olympische Spelen). Ook wordt bekend 
gemaakt welk bedrag tijdens de actie 
voor War Child is opgehaald. Iedereen 
is welkom! Tijd: 13.00- 15.00 uur

Geen verhaal om trots op te zijn

Jaarlijks wordt op 4 mei een stille 
tocht door De Pijp gehouden naar 
Van Woustraat 149. Daar vindt om 8 
uur een herdenking plaats. Waarom 
juist daar? Hier is in 1941 een inval 
geweest in ijssalon Koco van Alfred 
Kohn en Ernst Cahn. 

4 mei-
herdenking 

bij Koco

● Aanvang: 19.30 uur Van der Helstplein. ● Herdenking: 20.00 uur Van 
Woustraat 149. ● Vertrek vanaf het Van der Helstplein naar de Van 
Woustraat 149, voorheen IJssalon Koco (zie artikel links).  ● Namens de 
werkgroep 4 en 5 mei heet de ceremoniemeester u welkom. ● Na twee 
minuten stilte volgt het Wilhelmus, een toespraak door stadsdeelwet-
houder Eddy Linthorst en bloemlegging. ● Daarna zijn er voordrachten 
door buurtkinderen, jongeren van Combiwel, vertegenwoordigers uit 
de Surinaamse en Marokkaanse gemeenschap, Stichting De Levante, 
Combiwel en werkgroep Paradise Now in de Van Wou! ● Afsluitend 
laten kinderen ballonnen op en is er in restaurant Quito gelegenheid 
tot napraten, met koffie en een broodje. ● Informatie, Gaby Steindl t 
6764800/06 22197472, www.wijkcentrumceintuur.nl

Maandag 4 mei 
stille tocht  
en herdenking 
in De Pijp In de Diamant- en Rivierenbuurt woonden voor 

de oorlog veel Joden, ook gevluchte Duitse 
Joden waaronder Cahn en Kohn. Jongens uit 
de Rivierenbuurt voetbalden met jongens 
uit de Diamantbuurt. Zij ontmoeten elkaar in 
IJssalon Koco, die aanvankelijk in de Rijnstraat 
71-73 was gevestigd, waar nu wassalon Pemba 
zit. De NSB was in opkomst en bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van 1939 richtte zij haar 
campagne tegen de Joden. Het bleef niet bij 
woorden alleen. Op woensdag 24 mei vielen 
zo’n twintig NSB’ers de Rijnstraat binnen en 
molesteerden de bezoekers. Rond die tijd ging 
een aantal van de jongens zich weerbaarder 
opstellen, ze leerden bijvoorbeeld boksen. 
Toen in 1941 opnieuw schermutselingen 
plaatsvonden bij het filiaal van Koco in de Van 
Woustraat 149, was men dan ook voorbereid. 

De eigenaren Kahn en Cohn stelden zich te-
weer samen met de bezoekers, de jongeren. 
Ze gebruikten daarvoor hun ijsmachine. 
Naderhand zijn ook boksbeugels in beslag 
genomen. De eigenaren werden opgepakt 
omdat ze voor de bezetter herkenbaar waren. 
Hun verzetsactie leidde tot tegenmaatre-
gelen van de Nazi’s. In de Waterloopleinbuurt 
werden daarna Joodse mannen opgepakt. 
Daarop ging de Amsterdamse bevolking in 
verzet met een algemene staking, bekend als 
de Februaristaking. Cahn is terechtgesteld en 
Kohn is aan het eind van de oorlog in het con-
centratiekamp overleden. Hun moedige ver-
zetsactie, die grote gevolgen had voor de hele 
stad, wordt tot aan vandaag de dag herdacht. 

Jannie Stegeman 

Donderdag 14 mei
‘Samen leven, samen herdenken’  
Op 14 mei neemt een delegatie uit De Pijp deel aan de herdenking op de militaire begraafplaats in 
Kapelle (Zeeland). In de legers van de bevrijders vochten ook veel soldaten van Noord-Afrikaanse 
afkomst. Op het kerkhof in Kapelle liggen joden, moslims en christenen naast elkaar begraven. 
Deze plaats herinnert ons eraan dat Marokkanen en Europeanen, soldaten van weerskanten van 
de Middellandse Zee, broederlijk het hoofd hebben geboden aan onze bezetters. Wilt u samen 
met ons deelnemen aan de officiële ceremoniële herdenking bij Kapelle stuur dan de bon voor 7 
mei retour. Maximaal 64 deelnemers. Voor minima gratis.
De bus vertrek op 14 mei om 7.00 uur hoek Ceintuurbaan/Ferdinand Bolstraat. 

Naam     Adres  

Aantal volwassenen   Aantal kinderen
Tel.     email

Bon retour aan: het 4 mei comité De Pijp, p/a Wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam.

Boven: eigenaren en personeel van de IJssalon Koco in de tuin van Rijnstraat 71-73. Onder: IJssalon 
Koco in de Rijnstraat in 1939.


