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Nicole Wolff, teamleider afdeling burger-
zaken en projectleider verkiezingen is er al 
maanden mee bezig. Van het zoeken naar 
lokaties tot het vinden van vrijwilligers die 
graag dag en nacht doorbrengen in een 
gymzaal ter behoud van onze democratie. 

 Tussen de bedrijven door heeft Wolff 
wel even tijd voor een gesprek. Achter 
de balie van burgerzaken in de Karel du 
Jardinstraat, waar normaal gesproken 
aan de lopende band paspoorten worden 
verlengd en geboorteaangiften verwerkt, 
werkt Wolff nu met een vijfkoppig team 
aan de komende verkiezingen in Oud-Zuid 
en Zuideramstel. “In september begonnen 
we, vlak na de zomervakantie. Waarmee? 
Zoeken naar lokaties. Sommige lokaties 
lagen al vast. Maar er waren meer nodig. 
Dus we moesten ook letterlijk door de 
buurt rijden op zoek naar plekken waar 
een stembureau gevestigd zou kunnen 
worden. Kerken, scholen, buurthuizen. De 
meeste lokaties werken met veel plezier 
mee. Daarna begon het volgende traject: 
zoeken naar stembureauleden. Elk bureau 
heeft er vijf nodig: een voorzitter, een 
plaatsvervangend voorzitter en drie le-
den. En ‘s avonds ook nog eens drie extra 
tellers. Wat die doen? Tellen. De stemmen 
tellen.”

Gelukkig kan burgerzaken rekenen op een 
grote achterban aan vrijwilligers en stem-
bureauleden die zich vaak al jaren achter-
een enthousiast hebben ingezet op het 
stembureau. Zoals de stembureauvoorzit-
ter Marion Veerbeek. Een Pijpbewoonster 
die al een jaar of twaalf op verkiezingsdag 
is te bewonderen in de gymzaal van de Os-
car Carré school. Dan wisselt ze haar werk 
als jurist af met een lange dag voorzitter-
schap op het stembureau. Het heeft haar 
tot nu toe niet tot een beroemdheid in de 
buurt gemaakt vertelt de voorzitter.

“Nee, ik heb achteraf eigenlijk nooit 
reacties gekregen. Wel op de dag zelf 

hoor, mensen die enthousiast naar me 
toe komen en zeggen: ‘Wat fantastisch 
dat je dit doet.’ Dat is natuurlijk erg leuk 
om te horen. We hebben ook wel eens 
dropjes gekregen, die later werden op-
gegeten door mensen die direct uit hun 

werk langskwamen om te stemmen en 
hun honger met onze aanwinst stilden.  
En een appeltaart van het initiatief ‘Wij ver-
trouwen stemcomputers niet’. Dankzij dat 
initiatief hebben de stemcomputers in Ne-
derland maar een kort leven gekend. De ac-

tiegroep tegen stemcomputers toonde aan 
dat de computers mogelijk fraudegevoelig 
waren. Dat betekende: einde stemcompu-
ter. Nu mogen de kiezers weer allemaal een 
hokje inkleuren en kunnen wij weer tellen.  
Ik ben daar niet rouwig om hoor. Ik was 
zelfs wel onder de indruk van die actie, 
vond het een schoolvoorbeeld voor de de-
mocratie: Je voert als burger actie en dan 
kan je veranderingen teweeg brengen. Zo 
hoort de democratie wat mij betreft te 
werken: transparant, een systeem waarin 
de stem van elke burger telt.”

Sinds 1919 telt bij ons de stem van alle 
burgers. Vanaf die tijd mochten ook vrou-
wen stemmen. Daarvoor was de macht 
een soort onderonsje van de adel en later 
was er enkel stemrecht voor mannen met 
een bepaald inkomen en opleiding. Dat 
we allemaal vanaf ons achttiende gebruik 
kunnen maken van het stemrecht is dus 
ook hier relatief nog niet zo lang vanzelf-
sprekend. Veerbeek is zich bewust van dat 
recht, ze doet haar voorzitterswerk voor de 
verkiezingen dan ook deels uit liefde voor 
die democratie. Deels, want het is ook ge-
woon heel gezellig.

“Op drie maart zie ik Job, Fanny en Erik 
weer. Met hen zit ik elke keer op het stem-
bureau. We zien elkaar alleen op de ver-
kiezingsdagen, en dat is ontzettend leuk. 
De één werkt in de psychiatrische zorg, de 
ander is tolk/vertaler en de derde werkt op 
het stadsdeel. We komen uit heel verschil-
lende hoeken van de samenleving. Daarbij 
is het contact met de kiezers ook vaak leuk. 
Ze maken regelmatig een praatje met ons. 
Hoewel het natuurlijk soms ook lastig kan 
zijn, als mensen boos worden omdat ze 
hun stempas zijn kwijt geraakt bijvoor-
beeld. Wij kunnen ze helaas geen nieuwe 

geven. Dan kan het dus zijn dat een kiezer 
voor niets is gekomen.”

Maar tot echte wandaden leidt het nooit 
op het stembureau. Soms wordt een bil-
jet in de verkeerde bus gegooid, of kleurt 
iemand per ongeluk het verkeerde vakje 
rood. Alle protesten en klachten van kiezers 
die dag worden opgetekend door voorzit-
ter Veerbeek op het ‘proces verbaal’ en aan 
het einde van de verkiezingsdag, (meestal 
pas om een uur of elf ‘s avonds), afgeleverd 
bij Nicole Wolff van burgerzaken. Wolff 
heeft tegen die tijd er al een hele dag op 
zitten vanaf half zes ‘s ochtends. En zal dan 
ook nog de verkiezingsnacht moeten door-
halen: 

“We zijn dan bezig met alles te controle-
ren. We moeten alles nakijken en eventu-
eel hertellen bij verkeerde telling. Dat is 
wel eens gebeurd, waren we om half drie 
‘s nachts nog aan het tellen. Dan, rond 
een uur of vijf ‘s ochtends gaan alle proces 
verbalen met busjes naar de Stadhouders-
kade, naar de ‘Dienst Persoonsgegevens en 
Geo Informatie’. En de volgende dag uitsla-
pen? Nee hoor, dan zijn we om elf uur weer 
aanwezig voor de zetelverdeling voor de 
stadsdeelraad.”

Want daar was het uiteindelijk toch al-
lemaal om te doen: die zetels. Daar stem-
men we voor, op 3 maart. Komt u ook even 
langs? Nicole Wolff heeft ervoor gezorgd 
dat op die derde maart alles voor u klaar 
staat om aan uw democratisch recht te 
kunnen voldoen. Van tellers, potloden tot 
hokjes. En stembureaulid Marion Veerbeek 
zit klaar met de stembiljetten, een praatje 
of een dropje. 

Minka Bos

Kiezen 
in de Pijp
111 stembureaus, honderden 
pijltjes met wijzende 
handjes, stemhokjes en 
potloden om het juiste vakje 
mee aan te vinken en 550 
stembureauleden. Het moet 
allemaal klaar zijn en paraat 
staan voor de aankomende 
derde maart: verkiezingen. 

KOM NAAR HET
LIJSTTREKKERS- 
DEBAT

Weet u al op welke partij u gaat

stemmen bij de komende  

Gemeenteraadsverkiezingen op  
3 maart voor stadsdeel Zuid? 

      Nee? Kom dan naar dit  

      spannende lijsttrekkersdebat 

      waar de degens gekruist  

zullen worden en duidelijk wordt  

waar de partijen voor staan.

DONDERDAGAvOND
18 fEBRuARI A.S.

Debatleider: Maud van de Wiel
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vereniging Ons Zuid  

vereniging  
Zuideramstelbelangen

Zuid- en Pijpbelangen

Henk Boes

Paul Berendsen

Alexander Scholtes

Paul van Grieken

Egbert de vries

Roya Moayyed

Paul Slettenhaar

Daphna Brekveld

Paul Beving

Theo Keijser

Dit debat is een initiatief van het 
Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt: i.s.m.

Aanvang: 19.30 uur in de Grote Zaal  
van het Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt,
Rijnstraat 115

Wijkopbouworgaan 
Zuid-West

Verkiezingsposters op het Marie Heinekenplein. Foto Christine Westerveld
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Bart in De PijpCryptogram

Door Rikus Spithorst

Naar rechts:
 3.  Lastig en eigenwijs is haaks
 6.  Klein Engeland
 9.  Aangenaaid lichaamsdeel?
 10.  Mollige jongen
 11.  Voorbijgekanteld
 12.  Loop op je schaatsen, schrijver!
 14.  Riedeltjes als wandelingen
 15.  Da’s geen vrolijke boom
 16.  Bevestig geen prijs
 18.  Die simultaanschaker geeft niet op

Naar beneden:
 1.  Geen sterke liefde
 2.  Verpleging op de markt en voor de jonge ouders
 4.  Van afstand laden en waar maken
 7.  Botst met kaliber .9 op het sportveld
 5.  Sprekers met verstand zeggen wat vervelends
 8.  De meester komt nooit buiten
 13.  De scheids bespeelt een blaasinstrument
 17.  Doe mij de mobiele eenheid

Breng de letters die u vindt 
bij de Romeinse cijfers over 
naar de onderstaande vakjes, 
en ontdek welke makelaar 
opnieuw in opspraak is wegens 
gedoe rond het Heinekenplein.

Slagerij Zagora
1e van der Helststraat

i ii iii iv

De oplossing van de  
vorige keer: houdt u nog te 
goed

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

Voor betaalbaar 
wonen en goede 

huurbescherming

© 2010 Marijke van Mil | Kleur hem in

Op 2 februari jl. is Ad van Lanen overleden. 
Ad en De Pijp zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

We hebben hem bij Wijkcentrum Cein-
tuur in vele hoedanigheden leren ken-
nen. Als betrokken buurtbewoner die zich 
enorm inzette voor het Sarphatipark. Als 
bevlogen bestuurder die motiveerde maar 
ook scherp toezicht hield. Als kunst- en cul-
tuurliefhebber die zich inzette voor Kunsti-
nitiatieven in De Pijp. Als wethouder en 
raadslid die ons steunde maar ook dwars 
kon zitten. En tot slot was hij de laatste 
jaren samen met zijn dochter verantwoor-
delijk voor de financiële administratie van 
het Wijkcentrum.

Ad was een man van de redevoering. Lan-
ge, vermakelijke gesprekken en anekdotes. 
Gedreven, soms chaotisch, maar niet van 
zijn koers te brengen. Zijn onnavolgbare be-
rekeningen en gekriebel op vele papiertjes 
deden niet vermoeden dat hij het financieel 
vrijwel altijd bij het rechte eind had. 

Na een aantal maanden van ziekte, waar-
in hij liefdevol is verzorgd door zijn naasten 
is hij op 56 jarige leeftijd gestorven.

We zullen hem missen! Hij laat een lege 
plek achter in zijn zo geliefde Pijp.

Henk Langeveld, fotograaf, vormgever en 
tekenaar is overleden op 8 januari 2010.

Jarenlang heeft hij als vormgever het 
gezicht bepaald van De Pijpkrant: strakke 
vormgeving, veel ruimte en speelse letter-
typen. Het is meteen te herkennen.

In de archieven vond ik de eerste krant 
waar hij aan had gewerkt: die van septem-
ber 1990. Tot mijn verrassing was dat ook 
de eerste krant waar mijn naam als mede-
werker in staat. 

In die tijd had niemand nog van internet 
of e-mail gehoord. De krant werd gedrukt 
in één steunkleur. De artikelen werden op 
typemachines geschreven en onder leiding 
van Henk maakte een kleine groep, waar-
onder ik, de krant gereed voor publicatie. 
Dat ging met snijmesjes, scharen en foto-
lijm. Hij sprak graag over zijn werk en zijn 
ideeën over vormgeving en fotografie. Ik 
heb veel van hem geleerd.

Voor de krant werkte hij als vrijwilliger. 

Maar thuis had hij een kleine studio waar 
hij voor internationale uitgeverijen boeken 
maakte. Later ontwierp hij ook websites.

Henk heeft als fotograaf verschillende 
reportages gemaakt in oorlogsgebieden 
zoals Bosnië, Afganistan en Pakistan.

De laatste jaren liet hij zijn fotocamera 
wat meer met rust en tekende hij vooral. 
Eén van zijn bijzondere projecten was het 
live registreren van optredens van muziek-
bands in Amsterdam. Eind vorig jaar was 
hij in India en Afghanistan waar hij gewa-
pend met tekenblok en tekenpen reporta-
ges maakte.

Henk was vriendelijk en kalm maar te-
ruggetrokken was hij allerminst. Zijn af-
scheid in Winston Kingdom, negen dagen 
na zijn dood, werd massaal bezocht door 
vrienden en kennissen. Er waren toespra-
ken en bandjes, die hij had getekend, tra-
den op.

Henks dood was plotseling en onver-

wacht. Ik kan het eigenlijk nog maar nauwe-
lijks geloven. Ik zal hem missen en getuige 
Facebook en andere sites, velen met mij.

Marijke van Mil

Project Jong en Oud 
zoekt ouderen 

Het project ‘Jong en Oud’ is opgezet om 
oudere (65+) en jongere (10 t/m 15 jaar) 
buurtbewoners dichter bij elkaar te bren-
gen. Jongeren helpen ouderen bijvoor-
beeld met het doen van klusjes en krijgen 
hierdoor meer zelfvertrouwen en struc-

tuur. Daarnaast verdienen ze ook nog een 
zakcentje bij met de klusjes. Ouderen wor-
den op deze manier geholpen bij klusjes 
die ze zelf niet goed meer kunnen, blijven 
zo betrokken bij de jeugd en raken  minder 
geïsoleerd in de buurt. Ze leren dus van 
elkaar en krijgen hierdoor een reëler beeld 
van elkaars leefwereld. Daarnaast integre-
ren er door dit project ook diverse culturen 
in de wijk. Tot 2009 hebben al ongeveer 

80 jongens en meisjes ouderen uit De Pijp 
2822 keer geholpen.

Jong en Oud (van Combiwel) loopt sinds 
2007 en is tot stand gekomen met finan-
ciële bijdragen van Stadsdeel Amsterdam 
Oud Zuid  en ‘Wij Amsterdammers’. 

Ester Zijlmans

Het project zoekt nog  ouderen om mee te 
doen. Zie www.combiwel.nl.

Moestuin op het grasveld 
voor de deur? Het kan!

Buurtbewoners kunnen actief deelnemen 
aan het beheer van gemeenteperkjes in hun 
wijk. De werkgroep stadsnatuur van het Na-
tuur- en Mileuteam De Pijp streeft naar meer 
invloed op en betrokkenheid van buurtbe-
woners bij het beheer van publiek groen. 

Een van de doelen van werkgroep is het aan-
leggen van buurtmoestuinen met bewoners 
die dat willen in gemeenteperkjes.

Het stadsdeel heeft momenteel nog vrij 
veel geld over voor bewonersinitiatieven. 
Een buurtmoestuin is zo’n initiatief. Vereis-
te is dat er minimaal 25 omwonenden een 
handtekening onder het voorstel zetten. 
Voor de kosten van aanleg is per initiatief 
tussen de 2.000 en 17.000 euro beschikbaar. 

Als je inspiratie wilt opdoen hoe een buurt-
moestuin er uit kan zien kun je langsgaan 
bij de buurtmoestuin Trompenburg aan de 
Vechtstraat. 

Als je zelf ook een buurtmoestuin wilt 
neem dan contact op met de werkgroep 

stadsnatuur. Mail naar stadsnatuur@
wijkcentrumceintuur.nl of bel maandag t/m 

donderdag tussen 14.00 uur en 17.00 uur 
naar 020-4004503.

In Memoriam Ad van Lanen In Memoriam Henk Langeveld

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 1 XXXX 2 XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX 3 4 II 5 XXXX 6 7

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 8 XXXX

9 XXXX 10 XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX 11 XXXX XXXX

12 III XXXX 13 XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX 14 IV

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

15 XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 16

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 17
I

XXXX XXXX

XXXX XXXX 18

Dit is de laatste cryptogram van Rikus Spithorst in 
De Pijp Krant. Hij is het niet eens met het beleid van 
het wijkcentrum en stopt daarom met zijn puzzelru-
briek. Rikus, bedankt voor heel veel cryptoplezier! 
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Het vinden van een nieuwe 
huurwoning is geen gemakkelijke 
opgave en als het je al lukt zul je vaak 
een flink bedrag moeten ophoesten 
voordat je de sleutels ontvangt. 
Dit ondervond ook een huurder die 
onlangs met een gepeperde nota het 
woonspreekuur bezocht.

De huurder had via een bemiddelings-
buro een woning gevonden met een 
kale huur van € 400,00, vermeerderd 
met € 200,00 aan servicekosten. De 
huurder was verder een waarborgsom 
van tweemaal de maandhuur verschul-
digd en de huur moest bij vooruitbeta-
ling worden betaald. Daarnaast vroeg 
het bemiddelingsburo een maandhuur 
‘courtage’ en ook nog eens € 250,00 
aan ‘contractskosten’, vermeerderd 
met btw. De huurder ontving een nota 
van € 600,00 + € 1.200,00 + € 600,00 
+ € 297,50 = €  2.697,50. Kan dat wel 
zomaar, was de vraag van de huurder.

De huur en servicekosten zijn vrij 
overeen te komen, daar valt niet veel 
aan te doen op het moment dat het 
contract wordt getekend. De huurder 
heeft echter wel de mogelijkheid om 
binnen zes maanden na het tekenen 
van het contact de huurprijs te toetsen 
op redelijkheid. Mocht de huurprijs te 
hoog zijn, dan zal de huurcommissie de 
huur verlagen vanaf het moment dat 
de overeenkomst in ging. Het is ook 
mogelijk om de servicekosten op rede-
lijkheid te toetsen: de huurder betaalt 
hiervoor immers € 200,00 per maand, 
maar dan moet de verhuurder wel voor 
eenzelfde bedrag ‘service’ verlenen!

In het algemeen wordt een waarborg-
som van tweemaal de totale huur als 
redelijk beoordeeld. De waarborgsom 
gebruikt een verhuurder doorgaans om 
eventuele schade aan de woning aan 

het einde van de huurovereenkomst 
mee te verrekenen. De hoogte van de 
waarborgsom kan ter discussie worden 
gesteld als deze méér bedraagt dan 
tweemaal de huur. Dat kan echter 
alleen achteraf, als de overeenkomst 
eenmaal is aangegaan. Dan kan bij 
de kantonrechter restitutie van (een 
deel van) de waarborgsom worden 
gevorderd.

Aan de kosten die het bemiddelings-
buro voor haar diensten vraagt kan 
niet zoveel worden gedaan. Veel buro’s 
vragen bemiddelingskosten of ‘cour-
tage’ ter grootte van een maandhuur. 
Op zichzelf is dat toegestaan. Anders 
ligt dat bij de contractskosten, die vaak 
bovenop het bemiddelingsgeld worden 
gevraagd. Onlangs oordeelde de 
kantonrechter dat contractskosten he-
lemaal niet bij de huurder in rekening 
kunnen worden gebracht. De huurder 
heeft ook zónder een huurcontract een 
sterke rechtspositie en het opmaken 
van een huurcontract wordt hoofd-
zakelijk gedaan in het belang van de 
verhuurder, oordeelde de rechter.

De huurder, die de aangeboden woning 
graag wilde hebben, had dus niet veel 
keus dan de nota van € 2.697,50 te be-
talen. Achteraf zou hij bij het spreekuur 
terugkomen, om de procedure in gang 
te zetten waarmee de huurprijs en de 
servicekosten worden getoetst op re-
delijkheid. Ook zal de huurder worden 
geholpen bij het terugvorderen van de 
contractskosten.

Guido Zijlstra

Bezoek één van de spreekuren van het 
Wijksteunpunt Wonen: iedere woens-

dagochtend van 09.00 tot 12.00 uur en 
donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur, 

Gerard Doustraat 133.

Op het spreekuur…

Achterstallig onderhoud

Uw verhuurder is verplicht dit aan te 
pakken. Doet hij dit niet, dan kunt u, 
eventueel met behulp van het Wijksteun-
punt 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).

Eindelijk heb je een kamer 
gevonden in Amsterdam. Wel 
een beetje duur,  400 euro voor 
acht vierkante meter, maar dat 
is toch een normale prijs voor 
zo’n populaire buurt als De 
Pijp? 

Nee, ook voor kamers is het landelijke wo-
ningwaarderingsstelsel van toepassing. Op 
basis hiervan zou een kamer van acht vier-
kante meter met een gedeelde woonka-
mer, keuken en badkamer geen 400, maar 
maximaal 85,90 euro per maand mogen 
kosten*.

Zowel voor zelfstandige als onzelfstandige 
woonruimten (kamers) geldt een  huur-
prijsgrens, waar je als huurder een beroep 
op kunt doen. Van kamerhuur is sprake 
wanneer je geen eigen toegang hebt tot de 
woning en toilet of keuken moet delen met 
anderen.

De hoogte van de huurprijsgrens is 
afhankelijk van de maximaal redelijke 
huurprijs (check zelf je huurprijs op www.
huurcommissie.nl/huurprijscheck). Die 
wordt onder andere berekend aan de hand 

van de grootte van de kamer, eventuele 
gemeenschappelijke ruimten en het aan-
tal personen met wie je voorzieningen als 
badkamer en keuken deelt.

Mocht blijken dat je huidige kale huurprijs 
hoger is dan de maximaal redelijke huur-
prijs, dan kun je via de huurcommissie 
een procedure starten om de huurprijs te  
verlagen. De huurcommissie is een over-
heidsinstantie die bindende uitspraken kan 
doen over de hoogte van de huurprijs, op 
grond van puntentellingen of achterstallig 
onderhoud. Ook kan ze zich buigen over de 
hoogte van de servicekosten.

Het starten van een dergelijke procedure 
kan geen reden zijn voor een verhuurder 
om de huurovereenkomst te beëindigen. 
Bij hospita-huur (inwoning bij verhuurder) 
moet je wel even opletten: in deze situatie 
kan de verhuurder de overeenkomst op-
zeggen binnen de eerste negen maanden 
van het huurcontract, zonder opgave van 
redenen. Er geldt wel een opzegtermijn 
van drie maanden. Na de negen maanden 
termijn geniet je als hospita-huurder vol-
ledige huurbescherming en kan  jouw ver-
huurder de overeenkomst dus niet meer 
beëindigen omdat je een procedure bij de 
huurcommissie bent gestart. 

Reguliere kamerhuurders (niet zijnde 
hospita-huurders) genieten vanaf de in-
gangsdatum van het contract volledige 
huurbescherming. Zij kunnen dus direct 
na de ingang van de huurovereenkomst de 
huurprijs laten toetsen bij de huurcommis-
sie. Gebeurt dit binnen zes maanden dan 
geldt een eventuele huurprijsverlaging 
zelfs met terugwerkende kracht vanaf het 
ingaan van de huurovereenkomst.

Heb je het idee dat je huurprijs te hoog is, 
neem dan contact op met het Wijksteun-
punt Wonen Oud Zuid voor het maken van 
een afspraak voor een puntentelling. Het 
WSW kan verder adviseren en begeleiden 
bij eventuele procedures (zie ook www.
wswonen.nl). 

Paula Sie

Wijksteunpunt Wonen Oud Zuid  
Gerard Doustraat 133 

020 664 53 83 
depijp@wswonen.nl

* berekening op basis van een gedeelde 
woonkamer van acht, keuken van vier 

vierkante meter en vier bewoners met  wie 
de gemeenschappelijke ruimtes worden 

gedeeld

Controleer je kamerhuurprijs! 

Het is een jaren voortslepend probleem: 
de bergingen onder diverse woningen 
in de Eerste Jan Steenstraat hebben al 
sinds de bouw in de jaren tachtig water-
overlast en zijn daarom onbruikbaar. Een 
bouwfout, niet te verhelpen, oordeelde 
Ymere bij herhaling. Een aantal bewo-
ners stapte uiteindelijk naar de huur-
commissie om huurverlaging te vragen 
wegens onderhoudsgebreken. Ook werd 
een bewonerscommissie opgericht.

Ymere zat ondertussen niet stil en begon 
aan een nieuwe poging om de bergingen  
waterdicht te krijgen. Een flinke klus, waar-

De commissie Verkeer en Ondernemen van 
Oud Zuid heeft in haar vergadering van 3 
februari met meerderheid ( PvdA, VVD, 
D66, CDA, VOZ en ZPB) besloten om de 
verdere uitwerking van de planvorming 
“uitvoering Parkeerbeleid Oud Zuid 2007-
2010” van de agenda te halen van de Stads-
deelraad. Daarmee is ook de komst van 
de Frans Halsparkeergarage op zeer losse 
schroeven komen te staan. De belangrijk-
ste overwegingen bij deze beslissing zijn: 
ondoordachte investeringen in tijden van 
verregaande bezuinigingen, zeer gering 
draagvlak in de buurt en het ontbreken 
van een goede risicoanalyse. Mede dankzij 

een hoorzitting welke door PvdA en D66 is 
georganiseerd eind januari zijn ook de ar-
gumenten vanuit de buurt goed gehoord.

Aan de nieuwe deelraad Zuid de taak om 
zich te buigen over een nieuw parkeerbeleid 
voor de komende bestuursperiode. Daarin 
liggen verschillende knelpunten. Hoe los-
sen we bestaande parkeerproblemen op. 
Hoe lossen we bestaand ruimtegebrek op? 
Waar mogen gelden uit het parkeerfonds 
aan besteed worden? Vooralsnog lijkt de 
deelraad een verstandige koers te kiezen, 
met de buurt hopen we dat dit ook na de 
verkiezingen stand houdt.

A.F.

Ymere aan de slag 
in de kelders van 

de voormalige 
Melkfabriek

Toch geen Frans Halsgarage?

De tuin van het complex aan de Eerste Jan Steenstraat moet op de schop voor het herstel van de bergin-

gen. ´Liever een omgeploegde tuin dan een verdronken berginǵ , aldus de bewoners.

van de bewoners hopen dat die gauw tot 
het resultaat leidt dat de bergingen nor-
maal gebruikt kunnen worden. Voordat de 
bewonerscommissie goed en wel van start 
is gegaan, kan dus het eerste te bespreken 
probleem misschien al van de lijst. 

De bewoners maken gebruik van de 
ondersteuning van het Wijksteunpunt 

Wonen. De bouwkundige van het Wijk-
centrum kwam overigens tot de opmer-
kelijke constatering dat de nieuwbouw 
gedeeltelijk gebruik maakt van de fun-
dering van de oude melkfabriek die hier 
heeft gestaan.

 
 Oscar Vrij

Zoals eerder in deze krant werd be-
richt, kreeg Huurdersvereniging De 
Pijp in juni van een van haar leden de 
tip dat Eigen Haard in afwachting van 
verkoop, woningen leeg liet staan of 
er kraakwachten in zette. Het ging om 
sociale huurwoningen in de Diamant-
buurt die  tegen alle regels in  al meer 
dan twee jaar in de verkoop staan. 
De huurdersvereniging is hier direct 
achteraan gegaan en met resultaat: 
onlangs werd bekend dat negentien 
woningen gewoon weer terugkomen 
in de sociale verhuur.

HvdP 
 

Woningen weer verhuurd
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Drie maart vindt er in Amsterdam een 
grensverleggende gebeurtenis plaats. Op 
die dag van de Gemeenteraadsverkiezin-
gen wordt de bestuurlijke herindeling van 
de stad van 14 naar 7 stadsdelen een feit. 
Oud-Zuid en Zuideramstel fuseren tot één 
stadsdeel Zuid, waarmee ik – woonachtig 
aan de Jozef Israëlskade - op slag niet meer 
op de grens van twee stadsdelen woon, 
maar in het hart van een nieuw stadsdeel. 
Van randfiguur tot kernlid, een opwaarde-
ring waar ik niets voor heb hoeven doen. 
Nu wil ik niet ondankbaar lijken, maar 
leven op de grens bevalt mij goed. Het 
Amstelkanaal, de natuurlijke grens tus-
sen De Pijp en de Rivierenbuurt, is tevens 
een bestuurlijke grens. Aan beide zijden 
van het water heerst een ander régime en 
daarin zit hem nou net de lol. Vanuit mijn 
Pijpenlade aan de kade zie ik de gevolgen 
van uiteenlopend beleid in de aangren-
zende gebieden en de soms gebrekkige 

samenwerking. 
Zo weet ik, dankzij mijn zicht op twee 

ondergrondse vuilcontainers aan de Am-
stelkade, dat, als deze vorm van huisvuilin-
zameling ook in De Pijp de vuilniswagens 
gaat vervangen, de omwonenden blijvend 
zullen kunnen ‘genieten’ van hopen afge-
dankte huisraad en aanverwante artikelen 
waar meestal niet-omwonenden op ieder 
willekeurig moment van de dag of nacht 
van af willen. Verder mocht ik in de voor-
bije jaren getuige zijn van de verschillende 
visies ten aanzien van groenbeheer. Waar 
aan gene zijde langs de oever ieder jaar een 
fleurige strook – al dan niet spontaan op-
komende – plantjes groeit, wordt aan deze 
zijde de gehele oever met maaimachines 
gladgeschoren, wat ooit nog tot een relletje 
leidde. Er was namelijk één zeldzaam plant-
je gesignaleerd, dat als enige moest blijven 
staan. En dat ging natuurlijk een keertje mis. 
En hoe vaak heb ik niet, bij het verwijderen 

Daar waar het voor betaalbare diners 
in De Pijp inmiddels zoeken naar een 
speld in een hooiberg is, kom je met 
een tientje een heel eind als je uit lun-
chen gaat. De lunch als het redelijke 
alternatief. Daarom onderzoekt Birgit 
Prinz met haar tafelgenoten in de 
serie ‘eten voor een tientje in De Pijp’ 
de lunchmogelijkheden in de Pijp.

Voor mensen die De Pijp van lang geleden 
kennen is Witteveen met zijn fijne oubol-
lige Hollandse inrichting een begrip. Een 
aantal jaar geleden sloeg een stel cul-
tuurbarbaren dit authentieke interieur 
kapot en verving het voor een wanstaltig 
Mexicaanse entourage. Toen het hier geen 
storm liep werd Mexico net zo makkelijk in-
geruild voor het Verre Oosten en kon er  on-
beperkt gewokt worden in een zo mogelijk 
nog akeliger interieur. Wat een ellende!

Ik was dus opgelucht toen ik merkte dat de 
wokgigant verdwenen was en deze ruim be-
meten horecaruimte overgenomen zou wor-
den door een bedrijf dat beloofde de naam 
en het concept Witteveen in ere te herstel-
len. ‘Goddank, het wordt weer gewoon een 
gezellig grand café/brasserie’, dacht ik. 

Op de kaart worden nu een aantal tra-
ditionele gerechten zoals ‘stamppot’ en 
‘gehaktbal met brood’ afgewisseld met he-
dendaagse gerechten zoals een ‘salade met 
Provolone (kaas), witlof en biet’ (€6,50) of 
‘brood met geitenkaas en gegrilde groen-
ten’ (€4,50). De prijzen variëren nogal, met 
een paar onverwacht dure uitschieters, zo-
als een hamburger voor € 11,-.  Gelukkig kan 
het ook goedkoper. Wij eten ‘boerenbrood 
met rosbief, augurk en mosterd’ (€ 5,50) en 
‘brood met karbonade en jus’ (€ 7,50). De 
karbonades zijn droog, te lang in de pan, 
een bekend euvel bij karbonades. Mis-

Eten voor een tientje in De Pijp

©hris

Een bekend euvel bij karbonades

entourage
eten

bediening

schien kunnen ze beter brood met warm 
vlees op de kaart zetten; plakjes fricandeau 
of rollade in jus, dan heb je het probleem 
niet. Verder smaakt de maaltijd ons goed.

In het interieur (van ontwerpbureau Con-
crete) zie je het oude Witteveen terug in de 
in de kleurige mozaïekvloer die doet den-
ken aan de Perzische tapijtjes van weleer. 
Een lange Chesterfield loungebank staat te-
gen de wand. Deze ‘traditionele’ elementen 
worden gecombineerd met de tegenwoor-
dig bijkans verplichte industriële uitstraling 
(afvoerbuizen in beeld) en het gebruik van 
designklassiekers. Ook de immens grote 
eilandbar en de open keuken ontbreken 
natuurlijk niet. Mooi naar de huidige maat-
staven en daarmee ook dodelijk saai.

Het nieuwe Witteveen voldoet niet hele-
maal aan mijn verwachtingen. Ik hoopte op 
bevlogen uitbaters en oorspronkelijke, on-
gecompliceerde gezelligheid met heden-
daagse twist maar het werd het zoveelste 
onbezielde, verantwoorde concept van een 
groot horecaconcern. Een cash-cow.

tekst: Birgit Prinz, foto: Christine Westerveld

Witteveen, Ceintuurbaan 256-260
020 3446406, www.brasseriewitteveen.nl

Grensgevallen
van bootwrakken, gedacht: neem nou – nu 
je er toch bent - dat wrak aan de overkant 
ook mee! Maar dat bootje ligt in een ander 
stadsdeel en daar moet een aparte opdracht 
voor gegeven worden. Nu wil ik hier verder 
niet moeilijk over doen, want besturen is 
zo eenvoudig nog niet en ik behoor bij de 
bekende beste stuurlui die aan wal staan. 
Maar wat te denken van het hondenbeleid. 
De groenstrook langs het kanaal is een ge-
liefde uitlaatstrook voor beide buurten. Aan 
deze tippelzone draaien dagelijks tientallen 
hondjes hun rondjes en drollen. Maar waar 
ze aan de kant van de Rivierenbuurt los 
mogen lopen, moeten ze in De Pijp aange-
lijnd zijn. Weten die honden veel! En menig 
baasje kwam er pas achter na een boete. 

Tot slot de hellingproef. Tijdens een 
buurtschouw bleek het oude inmiddels 
gesloopte Han van Zomerenbruggetje geen 
helling te hebben voor rolstoelen, kinder-
wagens e.d. Er werd direct werk van ge-
maakt en in een mum van tijd was de hel-
ling daar. Chapeau. Blij zag ik een moeder 
met kinderwagen de brug oplopen, maar 
helaas… aan de andere kant moest ze toch 
de traptreetjes afhobbelen, want het bleek 
een eenzijdige actie te zijn geweest. Ach ja, 
de grensincidenten, ik zal ze missen. Maar 
wie weet welke kernactiviteiten er voor in 
de plaats komt. 

Ik hoop dat de bestuurders van beide buur-
ten goede bruggenbouwers blijken te zijn.

tekst en beeld: ©hris

De Stadsbank van Lening 
bestaat al sinds 1614 en 
voorziet nog steeds in een 
behoefte. Tegen een gunstige 
rente en soepele voorwaarden 
helpt de Stadsbank mensen die 
tijdelijk krap bij kas zitten.

Joost van den Vondel
De Stadsbank van Lening (SBL) is altijd 
laagdrempelig geweest. Iedereen moest 
er terecht kunnen om te voorkomen dat 
armlastigen overgeleverd waren aan “het 
bijna onuitroeibare kwaad van het innen 
van woekerrente door particuliere leen-
banken”, zoals het bij het 375-jarig bestaan 
van de SBL in het jubileumboekje verwoord 
werd. Maar niet alleen arme sloebers, ook 
handelaren met liquiditeitsproblemen en 
staatslieden waren klant van de bank. In 
de annalen vinden we Johan Maurits van 
Nassau, Edward III van Engeland en Anne 
van Oostenrijk terug.

De bekendste employé van de SBL was 
de vaderlandse dichter Joost van den Von-
del, die tussen 1658 en 1668 suppoost bij de 
bank was. 

Flatscreens
Hedendaagse leners blijven uiteraard 
anoniem. Maar ook medewerkers van nu 
blijven liever beschut. Soms zijn er agres-
sieve mensen, die in de verleiding kunnen 
komen om medewerkers te hinderen. Ach-
ternamen worden vermeden.

Rolf werkt al bijna 30 jaar bij de SBL. 
Sinds maart 2009 houdt hij zich bij het fi-
liaal in De Pijp bezig met de promotie van 
gebruiksgoederen als onderpand. 95% van 
de leningen bij de bank wordt verstrekt 
over sieraden. Door mensen ook de mo-
gelijkheid te geven andere goederen in te 
brengen, kan het klantenbestand uitge-
breid worden. Rolfs vrees is dat mensen die 
niet naar de Stadsbank gaan alternatieven 
zoeken om toch maar aan geld te komen. 
Bijna per definitie zijn ze dan slechter af. 
“De voorwaarden van de SBL zijn altijd al 
goed geweest. We hanteren altijd een lage 
rente. Ook kunnen mensen hun belenings-
periode gemakkelijk verlengen. Maar we 
zijn nog soepeler geworden. We accepteren 
nu ook voorwerpen die niet helemaal com-
pleet zijn, niet in de juiste verpakking zit-
ten of die licht beschadigd zijn. Als ze maar 
een verkoopwaarde hebben. En we hebben 
ons assortiment verbreed. We accepteren 
alles als onderpand dat zonder specifieke 

kennis te taxeren is, bijvoorbeeld laptops, 
mp3-spelers en flatscreens. We verstrekken 
al leningen vanaf 2 euro.”      

Verjaardagscadeau
Meerdere malen benadrukt Rolf hoe be-
langrijk de bank is voor mensen die even om 
geld verlegen zitten, vaak omdat ze voor 
belangrijke of onvermijdelijke kosten staan, 
zoals bij plotselinge ziekte in de familie of 
bij vorderingen van de belastingdienst. “Er 
zijn soms schrijnende gevallen. Zoals die 
van een moeder met een dochtertje dat 
voor haar verjaardag  een kinderfiets had 
gekregen en waarvoor de moeder de dag 
erna een lening wilde. Dan voel je de tranen 
van dat meisje bijna zelf. Toch moet je pro-
fessioneel blijven. Alle goederen worden ge-
test en getaxeerd. We onderhandelen niet. 
Het is de bedoeling dat de SBL geen verlies 
draait. Maar omdat we geen winstoogmerk 
hebben, zijn we altijd socialer dan instanties 
die er wel aan moeten verdienen. Het valt 
mensen natuurlijk soms tegen wat ze voor 
hun onderpand krijgen, maar daardoor kan 
wel  95 procent van de klanten gewoon hun 
rente over de lening betalen en het bedrag 
voor het onderpand aflossen. Dat hoeft bij 
ons zelfs niet in één keer.” 

Peter Roeffen

Stadsbank van Lening, Albert Cuypstraat 181/ 
Gerard Doustraat 156. Veilingzaal: Nes 57.    

www.sbl.nl

De Stadsbank van Lening (SBL) is een 
dienst van de gemeente Amsterdam, 
die vier filialen verspreid over de stad 
heeft. Het filiaal in De Pijp heeft twee 
hoofdingangen: aan de Albert Cuy-
pstraat en aan de Gerard Doustraat. 
Het filiaal is uniek omdat het als enige 
naast sieraden ook op gebruiksar-
tikelen als onderpand beleent. Elke 
werkdag kunnen mensen op vertoon 
van hun legitimatiebewijs (en voor 
sommige artikelen een aankoopbe-
wijs) voorwerpen met waarde tegen 
een door de bank getaxeerde prijs 
in onderpand geven. Na terugbeta-
ling van de leensom met bijbetaling 
van rente, ontvangen de klanten de 
voorwerpen terug. Pas als de rente 
niet voldaan wordt, worden de voor-
werpen in de veilingzaal van de bank 
aan de Nes geveild. De eerstvolgende 
veilingdagen, voor iedereen toegan-
kelijk, zijn van 23 t/m 25 februari. 
Kijkdagen zijn er op 16 en 17 februari. 
Informatie over de SBL is te vinden op 
www.sbl.nl 

Op de plek waar vroeger houtzaagmolen Ouwerkerk zat, verrees na de brand die de molen in 1881 in as 

legde het filiaal van de SBL in de Pijp. Foto: SBL

Altijd laagdrempelig geweest
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Op 28 januari 2010 
organiseerde het stadsdeel 
een informatieavond over 
het voorlopig ontwerp 
herinrichtingsplan voor 
de openbare ruimte. Het 
terrein van het voormalige 
gemeentearchief aan de 
Amsteldijk krijgt een nieuwe 
invulling. 

Het nieuwe plan is gesitueerd rondom 
drie pleinen: het Tolplein, het Theaterplein 
en het Dora Tamanaplein. In het gebied 
wordt nieuwbouw gecombineerd met 
monumentale gebouwen. Er is ruimte voor 
wonen, theater, bedrijvigheid, restaurants, 
een hotel en een school. Het volledige ont-
werp, dat is voorzien van een uitgebreide 
toelichting en aanvullend beeldmateriaal, 
is tot en met 17 februari in te zien op beide 
stadsdeelkantoren of te downloaden vanaf 
de stadsdeelsite.

Een belangrijke gesprekspartner in het 
project Voormalig Archiefterrein is de 
Denktank Archiefterrein, een groep be-
woners die zich op vrijwillige basis met dit 
project bezighoudt. Zij bekijken en becom-
mentariëren (gevraagd en ongevraagd) 
alle plannen rondom de herinrichting van 
het terrein. ‘Daarbij kijken wij vooral naar 
de sociale consequenties voor de buurt,’ al-
dus Ingrid van Alphen, woordvoerster van 
de Denktank. 

Op initiatief van het Stadsdeel Oud-Zuid 
vond in 2006 de eerste bijeenkomst van 
de Denktank plaats. Sinds die tijd zijn zij, 
in wisselende samenstelling, betrokken bij 
alle plannen rondom de herinrichting van 
het Archiefterrein. De kerngroep bestaat 
uit zeven omwonenden, die elk vanuit een 
ander perspectief (Amsteldijk, woonboot, 
plein, zijstraat) naar de plannen kijken. Zij 
worden ondersteund door het wijkcentrum 
en hebben een achterban van zo’n honderd 
buurtbewoners. Van Alphen: ‘Denk aan 
planologische modellen en bouwhoogtes. 
Bij ieder plan kijken we naar de aspecten 
veiligheid, mensen (groot en klein), dieren 
(honden uitlaten), bomen en planten (kap 
en herplant), verkeer (auto, fiets, wande-
laars) en sociale cohesie (activiteiten en 
ruimte voor iedereen, spelen). ’ Ook pro-
beert de Denktank erop toe te zien dat er 
een biodiversiteit aan groen terugkeert op 
het terrein. 

Belangrijk voor de Denktank is het orga-
niseren van rondwandelingen. Van Alphen: 
‘Vanaf het begin bleek ons dat ‘men’ te 
vaak een teken- of bestuurstafelperspec-
tief heeft op het Archiefterrein. Wij laten 
graag het perspectief van de omwonenden 
zien en dus wandelden we door de buurt 
met stadsdeelpolitici, bouwplanners en 
planologen, Ymere/Fortress en met de 
Cultuurcluster Asscher: de IVKO en Van Os-
tadetheater. We laten dan zien dat dit deel 
van De Pijp gebaat is bij zo veel mogelijk 
ogen (ramen) op straat en zo weinig moge-
lijk smalle doorgangen. Daardoor is al veel 
veranderd in de plannen.’ 

Medio 2007 was er een ontwerp ge-

reed voor het terrein. Bewoners maakten 
bezwaar tegen verschillende onderdelen 
van het plan. Mede dankzij extra financi-
ele bijdrage van de gemeenteraad kon het 
stadsdeel tegemoet komen aan een aantal 
bezwaren uit de buurt. De aanpassingen op 
het plan hadden vooral betrekking op de 
hoogte en de dichtheid van de toekomstige 
nieuwbouw. De belangrijkste wijzigingen 
zijn dat de maximale bouwhoogte is terug-
gebracht naar 17,5 meter en er geen hore-
capaviljoen komt op het Cinétolplein. Ook 
wordt bij de uitwerking van het plan meer 
aandacht geschonken aan het waarborgen 
van een sociaal veilige openbare ruimte.

Tot slot houdt de Denktank ook contact 
met de buurtbewoners indien men overlast 

heeft. Zo werd er geprotesteerd toen de 
bouwwerkzaamheden onwettelijk vroeg 
startten. Ook andere probleempunten wor-
den gesignaleerd. Van Alphen: ‘Het Dora 
Tamanaplein verkommerde door de bouw-
projecten, nadat wij aan de bel trokken 
kwam er een vrolijke schutting.

‘In het algemeen zijn wij - als vertegen-
woordigers van de omwonenden - actief en 
passief gesprekspartner van alle deelnemers 
die zich bezighouden met de herinrichting 
van het Archiefterrein,’ aldus Van Alphen.

In het nieuwe herinrichtingsontwerp, dat 
nu ter inzage ligt, wordt volgens de Denk-
tank meer aandacht besteed aan de voor-
naamste knelpunten: sociale veiligheid 

en leefbaarheid. Met alle omwonenden 
betreurt de Denktank het verlies van een 
veelheid aan geliefde bomen, zoals popu-
lieren en beuken. Ook maakt zij een aantal 
andere kanttekeningen bij het ontwerp. Zo 
wordt er bijvoorbeeld zorgelijk gekeken 
naar het Dora Tamanaplein waar verschil-
lende doorgangen zijn die als ‘vluchtweg’ 
gebruikt kunnen worden. Ook worden er 
vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van 
de bedoelde verkeersstromen: gaat men 
niet tegen het verkeer inrijden, hoe een-
voudig kun je keren in een doodlopende 
smalle straat en trekken sommige straten 
in het nieuwe ontwerp geen sluipverkeer 
aan? De Denktank ziet de Tolstraat ter 
hoogte van het Archiefterrein liever vrij 
van parkeerplaatsen. Er lijken niet veel 
fietsparkeerplekken ingepland, terwijl het 
terrein met meer woningen, een school en 
een theater veel meer bezoekers op de fiets 
zal aantrekken. 

Belangrijkste punt voor de Denktank is 
een afspraak met het stadsdeel over blij-
vende betrokkenheid: zij wil graag dat na 
voltooiing van de plannen met de omwo-
nenden regelmatig bekeken wordt hoe het 
staat met de (verkeers)veiligheid rondom 
het nieuwe terrein. 

Alies Fernhout

Het plan ligt ter inzage tot en met 17 febru-
ari 2010. Reacties kunnen gestuurd worden 

aan het Dagelijks Bestuur, t.a.v. Afdeling 
Projecten Openbare Ruimte, Postbus 51160, 

1007 ED Amsterdam of afgeven bij Stadsdeel 
Oud Zuid.

Nieuw ontwerp Voormalig Archiefterrein ter inzage!

Repair Café zoekt vrijwilligers 
met twee rechter handen
Het Natuur- en milieuteam De Pijp orga-
niseert vanaf 7 maart elke eerste zondag 
van de maand het Repair Café. Bezoekers 
van het café kunnen er onder deskundige 
begeleiding – en onder het genot van 
een hapje en een drankje -  hun kapotte 
spullen repareren. Wij zoeken hiervoor 
nog vrijwilligers die handig zijn met 
timmerwerk, elektra, naald en draad, 
het herstellen van meubels, enzovoort.  
Lijkt het u leuk de bezoekers te begeleiden 
en kunt u één of meerdere zondagmidda-
gen van 12.00 tot 17.00 uur? 

Meldt u aan per e-mail: l.vanalbada@
wijkcentrumceintuur.nl of bel: 020 4004503 

(Natuur- en milieuteam De Pijp)

Knoppenwandeling Sarphatipark
Zondag 14 maart 11.00-12.30 uur
Op pad met historicus en bomenliefhebber 
Wim Notenboom om te zien dat je zelfs aan 
de knop al een boom kunt leren herkennen. 
Verzamelen bij het Groen Gemaal.

 N&M team de Pijp 020-400 45 03 nmt@
wijkcentrumceintuur.nl.

Paddestoelen kweek-workshop
Dinsdag 16 maart 19.30-22.00 uur
Paddestoelen kweken neemt weinig ruim-
te in beslag, iedereen heeft wel een keu-
kenkastje of hoekje op het balkon. Padde-

stoelen zijn, net als kruiden, aantrekkelijk 
om te kweken wegens hun prijs/gewicht 
verhouding, zo kun je een aanzienlijke duit 
op een gezond dieet besparen. 

Kosten: €15, inclusief eigen broed.  
Locatie: Wijkcentrum Ceintuur.

Meer weten? Linder 020-400 45 03 
stadsnatuur@wijkcentrumceintuur.nl.

Compostcursus in het Groen 
Gemaal in het Sarphatipark
Zaterdag 20 maart 13.00-17.00 uur 
Leer hoe je ook met weinig ruimte je keu-
ken en tuinafval kan composteren. Met 
de nut en noodzaak van composteren, de 
verschillende vormen van composteren en 
hoe je dat in je eigen tuin of balkon kunt 
doen.

Meer weten? Linder 020-400 45 03  
stadsnatuur@wijkcentrumceintuur.nl.

Watertuinen onderhoud
Zaterdag 3 april 11.00-12.30 uur
Start bij onze bootjes aan de Ruysdael-
kade ter hoogte van het wijkservicepunt.
In een bootje of vanaf de kant de 200 
meter watertuinen en voorzetoevers op-
ruimen en onderhouden. Gezellig vooraf 
koffie drinken en na goed werk samen 
lunchen. 
Meer weten? Bel met Thea Dammen van het 

N&M team de Pijp 020-400 45 03 of mail 
nmt@wijkcentrumceintuur.nl

Werkgroep Watertuinen 
zoekt vrijwilligers
In het water van de Boerenwetering tus-
sen het Rijksmuseum en de Ceintuurbaan 
liggen 200 houten vlotten die beplant zijn 
met oever- en moerasplanten. Nu, in de 
winter, zien ze er niet echt florissant uit met 
hun verdroogde en bevroren planten, maar 
straks in mei beginnen ze weer te bloeien 
met dotters, gele lis, munt en andere 

prachtige planten. Dan zien we ook weer 
de meerkoeten op hun rommelnesten. De 
waterhoentjes en eenden zitten meestal 
verscholen onder graspollen. De visstand is 
door de watertuinen sterk verbeterd.

De watertuinen worden al veertien jaar 
onderhouden door vrijwilligers. Elke eer-
ste zaterdag van de maand (van 10.30 tot 
ongeveer 14.00 uur) gaan we er met drie 
bootjes en veel vuilniszakken op uit om de 
vlotten, walkanten en voorzetoevers bij de 

brug weer schoon te maken. We sluiten af 
met een gezellige lunch. Helaas hebben 
het afgelopen jaar vier mensen door ver-
huizing de groep moeten verlaten zodat 
we nu op zoek zijn naar een paar nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers, die één keer in 
de maand willen werken aan deze bijzon-
dere groenstrook in onze wijk.

Meer informatie: Thea Dammen, Natuur- en 
milieuteam De Pijp, telefoon 4004503

NMT-team roept op

Voorlopig ontwerp herinrichtingsplan Archiefterrein. Linksboven het voormalig Gemeentearchief.

Watertuinen in de Boerenwetering. Foto: NMT
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Spreekuren 

Pijpkrant Kort

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 moeilijke 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.advoca-
tenspreekuur.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 huis-
uitzetting en advies bij procedures van de 
huurcommissie. Daarnaast ondersteuning en 
advies voor bewoners bij de renovatie van 
hun woning. t 664 53 83 E-mail: oudzuid@
wswonen.nl

Spreekuur TT De Pijp z
Maandag 11.00 – 18.00 uur - 020-4004503
Kom langs in Wijkcentrum Ceintuur met 
al je vragen over TT De Pijp: wie zijn we, 
wat doen de verschillende werkgroepen 
en hoe kan je zelf actief worden. Ook als 
je leuke ideeën hebt, of vragen hebt over 
wat je zelf kan doen om op een duurzamer 

manier te leven kan je langskomen.
De Ekobieb is op maandag ook geopend. 
Wordt lid door twee boeken in te brengen 
en neem een kijkje in onze boekenkast. 

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@wijkcentrumcein-
tuur.nl

Woonspreekuur De Pijp z
Donderdag 19.30 tot 21.00 uur
Vrijwilligers beantwoorden uiteenlopende 
vragen op het gebied van huisvesting. 
Onderwerpen: huurprijzen, servicekosten, 
onderhuur, renovaties en woonruimte-
verdeling. De vrijwilligers werken nauw 
samen met het Huurteam, de opbouw-
werker stadsvernieuwing en de Huurders-
vereniging de Pijp. Ze zijn op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen in de wijk. 
t 664 53 83.

Groen Gemaal z
Ma t/m do 13.00 tot 17.00 uur
Niet in het wijkcentrum, maar in het Groen 
Gemaal, een prachtig monumentaal ge-
bouwtje in het Sarphatipark. U kunt langs-
komen om planten, zaden en stekken te 
ruilen. Vrijwilligers geven hulp en advies bij 
het onderhoud van uw geveltuin. t 664 13 50  
E-mail: groengemaal@wijkcentrumceintuur.
nl.

in het Wijkcentrum Ceintuur 
aan de Gerard Doustraat 133

Cultuur UitgelichtOpeningen uitgelicht Cultuur UitgelichtTransition Town De Pijp

Op 27 februari is de feestelijke 
opening van het nieuwe cultureel 
centrum ‘De Edelsteen’, op het 
Smaragdplein. In de jaren ‘30 ooit 
gebouwd als school. Aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog bezocht 
buurtbewoonster Henny Wiese de 
school. Ze vertelt over haar beleve-
nissen in de Edelsteen, die toen nog 
de Jan Lievensschool heette. “Het 
was echt een pokkentijd.”

“In de laatste twee oorlogsjaren zat ik op 
deze school. De Jan Lievensschool heette hij 
toen. Tenminste, het deel waar ik zat. Aan de 
andere kant van het gebouw zat de Karel Du-
jardinschool. Dat waren echt twee verschil-
lende scholen, met in het midden gedeelde 

handarbeidlokalen en de gymzaal. Op onze 
school zaten de kinderen met kapsones, wij 
waren slimmer en beter, vonden we zelf. 
Vanaf de Diamantstraat, (het huis naast 
Gerard van het Reve), liep ik dan naar het 
Smaragdplein. Langs het badhuis, waar 
we één keer per week gingen douchen. 
Naar de rechterschooldeur. Om 9 uur be-
gonnen we tot 12 en dan weer ‘smiddags 
van 14.00 uur tot 16.00 uur. Ik zat ergens 
in het midden van de klas naast Henny 
Tuinstra. Voor mij zat een tweeling: twee 
meisjes met lang golvend haar tot op hun 
billen. Je zag de luizen er doorheen lopen.  
In de klas had ik veel vrienden en vriendin-
nen maar de meester had een hekel aan 
mij. Omdat wij net uit Duitsland waren ver-
huisd dachten veel mensen dat wij NSB-ers 

Edelsteen opent

Op zaterdag 27 februari opent De Edel-
steen. Het wordt een groot feest. U bent 
ook van harte welkom. Van 15.00 tot 19.00 
uur vinden de activiteiten en presentaties 
met rondleidingen plaats. Er zijn hapjes, 
drankjes, bijzondere muziek-, en dansop-
tredens en officiële welkomstwoorden.  
Zie ook het artikel boven aan deze pagina.

De organisatie zoekt nog enthousiaste 
buurtbewoners om tijdens de opening op 

zaterdag 27 februari van 15.00 tot 19.00 uur 
als vrijwilliger mee te helpen. 

Interesse? Mail dan naar:  
edelsteen@wijkcentrumceintuur.nl  

De Edelsteen: van school naar cultureel centrum
waren. Belachelijk, want wij waren niet 
eens Duits en hadden niets met de NSB te 
maken. Maar goed, de leraar was die me-
ning blijkbaar wel toegedaan en liet dat 
weten ook. Ik moest regelmatig in de hoek 
staan en kreeg straffen voor dingen die ik 
niet had gedaan. Na de oorlog is die mees-
ter trouwens ontslagen, want toen bleek 
dat de man zelf een NSB-er was geweest. 
De Tweede Wereldoorlog drong ook 
door in de school. We moesten eens 
schuilen voor een granaatinslag. Dan 
zaten we met z’n allen beneden in de 
gang. Er sloegen toen echt granaten de 
school in. Dat was erg beangstigend.  
En nu is alles anders. Nu wordt de school 
een cultureel centrum: ‘De Edelsteen’. Een 
andere naam voor een andere bestemming. 
Erg leuk. Ik bemoei me er ook wat mee. 
Momenteel richt ik nisjes in, met zitbankjes 
en mooie kussens, op iedere verdieping in 
andere stijl: van Marokkaans, Turks tot Chi-
nees. Dat had ik in de jaren ‘40 nooit kunnen 
bedenken. Wat is er veel veranderd in al die 
jaren..” 

Minka Bos

Meehelpen?
De organisatie zoekt nog enthousiaste 

buurtbewoners om tijdens de opening op 
zaterdag 27 februari van 15.00 tot 19.00 uur 

als vrijwilliger mee te helpen. 
Interesse? Mail dan naar:  

edelsteen@wijkcentrumceintuur.nl

Kitty Looten Quartet

Na optredens met verschillende vaste 
(big)bands en in allerlei gelegenheids-
formaties, maakt (sopraan, alt en tenor) 
saxofoniste Kitty Looten, opgeleid aan het 
Utrechts Conservatorium, nu haar debuut 
met een eigen band en eigen repertoire 
in muziekcentrum De Badcuyp in De 
Pijp. Zondag 21 februari brengt zij met 
drummer Koen van der Wel, bassist Tim 
Brandsen en toetsenist Hans Lammen een 
programma dat varieert van funky jazz tot 
loungemuziek.

De Badcuyp, Eerste Sweelinckstraat 10. 
Aanvang: 21.30 uur. Entree: € 6,--.

Voor meer informatie www.badcuyp.nl 

Sprookjes in de krokus

Het Ostadetheater, filmhuis Rialto, Biblio-
theek Cinétol en Muziekschool Amsterdam 
afdeling Zuid organiseren samen in de 
voorjaarsvakantie van 20 t/m 28 februari 
een cultureel festival Sprookjes in 
de krokus voor kinderen van 3 t/m 12 
jaar. Het programma belooft ‘betoverend 
theater, spannende films, beeldende 
literatuur en speelse muziekworkshops.’ 
Zo is er een goochelvoorstelling ‘De wurm 
in de ketel’ voor kinderen vanaf 4 jaar, 
de speelfilm ‘Sven en zijn rat en het UFO-
mysterie’ (6+), een muziekworkshop ‘In 
de muziek hoor je de lente al’ (6-12 jaar) en 
de vertelvoorstelling ‘Wie is er bang voor 
Assepoester’ (4+) (zie aankondiging op 
pagina hiernaast). 

Voor het volledige programma, toegangs-
prijzen en reserveringen: www.rialtofilm.nl, 

www.ostadetheater.nl en www.oba.nl

Een Transition Town begint wanneer een 
groep van enthousiaste buurtbewoners 
samen komt met een gedeelde zorg: hoe 
moet onze gemeenschap omgaan met de 
uitdagingen en mogelijkheden van klimaat-
verandering. 

2010 belooft een productief jaar te worden 
voor werkgroep Transition Town De Pijp. 
De kerngroep breidt zich uit en de eerste 
werkgroepen zijn opgericht. Hieronder een 
overzicht

Het Transitie Netwerk
De werkgroep is al een tijdje bezig met het 
opzetten van een netwerk van onderne-
mingen, werkplaatsen, ateliers en andere 
plekken in De Pijp die de intentie van 
een transitie naar een duurzamere en 
eerlijkere wijk en wereld onderschrijven. 
Inmiddels zijn er zo’n twaalf plekken bij 

het netwerk aangesloten. Het doel is om 
het aanbod van duurzame alternatieven 
in De Pijp zichtbaarder te maken en de 
deelnemers informatie of workshops over 
duurzaam ondernemen aan te bieden. 

Werkgroep Onderwijs
Verantwoorde keuzes maken in het da-
gelijkse leven, waarbij je rekening houdt 
met het klimaat en je omgeving, kan niet 
zonder kennis hierover. De werkgroep 
houdt zich daarom bezig met duurzaam 
onderwijs in De Pijp. De groep wil een 
centrum voor duurzaam onderwijs met 
lestuinen realiseren voor scholieren en 
volwassenen.

Werkgroep Voedsel
De werkgroep richt zich op de herkomst en 
de effecten van ons voedsel. Zie ook het 
artikel van de werkgroep op pagina 8 van 
deze krant.

Werkgroep Duurzaam Wonen
Vind je ook dat er te weinig gebeurt op het 
gebied van duurzaam wonen in De Pijp? 
Ben je geïnteresseerd in zonnecellen en 
groene daken? De werkgroep is op zoek 
naar buurtbewoners die hier mee aan de 
slag willen gaan. 

Ben je geïnteresseerd in deelname aan 
een van de werkgroepen? Stuur dan een 

e-mail naar depijp@transitiontowns.nl of 
bel op maandag tussen 12.00 – 18.00 naar 

020-4004503.

Schoolfoto Jan Lievensschool, links: Henny Wiese
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luisteraars gezocht

vanuit gelijkwaardigheid contact maken 

met mensen die sensoor bellen,

is dat iets voor u? Wilt u meer weten? 

kijk op www.sensoor.nl/amsterdam voor 

meer informatie en het aanmeldingsfor-
onderdeel van De Regenboog Groep

De Amsterdamse Vriendendiensten zoekt maatjes voor 
mensen met psychische problemen én vrijwilligers 
voor ons restaurant in buurtcentrum De Pijp. 
Meld u ook aan! Kijk op www.vriendendiensten.nl 
of bel (020) 683 92 60.

It's more fun to Drive CarSharing!

Mogelijk vanaf 19 jaarMogelijk vanaf 19 jaarMogelijk vanaf 19 jaar

Voordelig rijdenVoordelig rijdenVoordelig rijden

Al vanaf € 2,25 per uurAl vanaf € 2,25 Al vanaf € 2,25 

Vaste parkeerplaatsVaste parkeerplaatsVaste parkeerplaats

Speciaal dagtariefSpeciaal dagtariefSpeciaal dagtarief

Trendy automodellenTrendy automodellenTrendy automodellen

Nieuw in  ▸ het nieuwe autodelen ▾
Voordelig rijdenVoordelig rijden

Nieuw in Nieuw in Nieuw in ▸▸ het nieuwe autodelen  het nieuwe autodelen  het nieuwe autodelen  het nieuwe autodelen ▾▾Nieuw in  ▸ het nieuwe autodelen ▾

KIJK VOOR ONZE
SCHERPE TARIEVEN OP: 
WWW.DRIVE.NL

Studio Naturel

HOTSTONE

Manicure
Pedicure

Schoonheidsbehandelingen

MASSAGE

*** Nieuw in de Pijp ***
Cornelis Trooststraat 22

www.studionaturel.nl

Tel.: 020-4704228

Plak deze sticker over uw 'Nee-Nee'-sticker 
en ontvang voortaan gratis De Pijp Krant.
Haal hem af bij Wijkcentrum Ceintuur, 
Gerard Doustraat 133

U kunt ook in De Pijp Krant staan
De Pijp Krant stelt blokjes ter grootte van een luciferdoosje ter beschikking (65 mm breed bij 44 mm 
hoog) die u naar eigen wens kunt invullen. Ter ondersteuning van deze buurtkrant vragen wij u 
daarvoor €25 per blokje in kleur. Een pagina bevat 32 blokjes. U kunt ook meerdere blokjes bestellen. 
De Pijp Krant verschijnt acht keer per jaar (oplage 15.000), wordt huis aan huis in De Pijp verspreid en bereikt 
24.000 huishoudens. De krant ligt ook bij instellingen, winkels en buurthuizen. De eerstvolgende krant verschijnt 
op 6 april. Mail uw materiaal naar  q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl 

Vertrouw op je kracht.
Zit je met vragen, zoek je een professional 
organizer om je te helpen bij het opruimen van 
je huis of heb je behoefte aan een aurareading 
of healing dan kan ik je mogelijk helpen. 

www.carolinevanmenk.nl
06 39683352

Vrijdag 19 februari, 19-23 uur
VOLKSDANSINSTUIF en
Verkoopexpositie kunst uit Wit-Rusland
Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 
Toegang € 10,00

Opbrengst voor de kinderen van Tsjernobyl
Informatie 020 6644703

Inspirerend werk waar je wijzer van wordt! 
Vrijwilliger worden bij Sensoor Amsterdam?
Wij bieden boeiend, leerzaam en goed 
georganiseerd vrijwilligerswerk.

Info: www.amsterdam.sensoor.nl 
of tel:  020 675 8888

Aandacht 
voor een Ander!

 Amnesty 
International?

voor

mail: slevelt@zonnet.nl

Zij oefenen hun vak uit op enthousiaste wijze met een breed aanbod. De patiënt staat hierbij 
centraal. Huisartsenpraktijk Ubbens & Statius Muller is nog open voor nieuwe inschrijvingen:
 
Kuipersstraat 151a
1073 ER Amsterdam
telefoon 020-679 57 62
www.huisartsenkuiper.nl

Huisarts Ilona Statius Muller 
heeft zich vanaf 1 januari 2010 
gevestigd in de Pijp, 
in samenwerking met 
Odilia Ubbens.

Februari groepslessen 2010

 Nieuw: gemengde lesgroep in De Pijp
voor kinderen, tieners en volwassenen. 

Schitterende braziliaanse kunst van dans, spel, vechtsport,  acrobatiek en muziek.

Vrijdag 16:00 – 17:30 - 2e Jan van der Heijdenstraat 75-77 
Energieke lessen met goede opbouw en veel plezier voor elke leeftijd.

www.capoeiraacademie.nl
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crissvilt
is verhuisd

naar de 2de Boerhaavestr.49
cursussen en open dagen in maart

www.crissvilt.com

Muzikale talenten gezocht
Ben je een Amsterdamse amateur-muzi-
kant uit De Pijp en heb je altijd al eens wi-
len optreden in het Concertgebouw? Dan is 
dit je kans! Op 12 juni wordt het Concertge-
bouw weer het Stadspodium voor Amster-
damse amateur-muzikanten. Op die dag 
krijgen muzikanten de kans om hun talent 
te laten zien in alle zalen en foyers van het 
Concertgebouw. Het Concertgebouw selec-
teert vanaf nu de deelnemers hiervoor.

Het Stadspodium is bedoeld voor Am-
sterdamse muzikale initiatieven voor alle 
leeftijden. Alleen akoestische muzikale 
initiatieven of initiatieven met lichte ge-
luidsversterking komen in aanmerking. 
De akoestiek van het Concertgebouw leent 
zich niet voor zwaar versterkte muziek. 
Solisten, koren, bands, orkesten en ensem-
bles in alle stijlen en genres, kunnen zich 
opgeven. 

Meld je vóór 28 februari aan op www.
concertgebouwopen.nl/stadspodium. 

Jong en talentvol?
Ben jij tussen 9 en 12 jaar oud, kom je uit 
Amsterdam en barst je van het muzikaal 
talent? Geef je dan nu op voor de Talen-
tenjacht! 

De voorrondes van deze Talentenjacht 
vinden in de weekenden van 8 tot 9 mei 
en van 15 tot 16 mei plaats op verschillen-
de locaties in de stad. De finale daarvan 
zal op 12 juni plaatsvinden in het Con-
certgebouw tijdens het Concertgebouw 
Open.

Meld je aan en wie weet sta jij op 12 
juni in de finale van de Talentenjacht of 
op het Stadspodium in het Concertge-
bouw!

Inschrijven kan tot uiterlijk 
15 maart via 

www.concertgebouwopen.nl/
talentenjacht. 

Overleg vooraf met je ouders of zij je 
deelname goedkeuren.

Kijk voor meer informatie op 
www.concertgebouwopen.nl

Wie is er bang voor 
Assepoester? 

Theatervoorstelling voor de jeugd in bi-
bliotheek Cinétol op donderdag 25 februari 
om 11.00 uur 

Theatermaakster Marjo Dames geeft een 
voorstelling van een rijmvertelling uit De 
gruwelijke rijmen van Roald Dahl . Het ver-
haal start als het bekende sprookje, maar 
halverwege gebeuren er onverwachte din-
gen. Het is een bont verhaal met irritante 
stiefzusters, ratten in de kelder, Petemoei 
met grote toverkracht en een griezelige 
prins. Een humoristisch sprookje, vol gru-
welijkheid met een knipoog.

De voorstelling vindt plaats in het kader 
van het festival Sprookjes in de Krokus in 
samenwerking met het Ostadetheater.

Speelduur: 50 minuten. 
Voor kinderen vanaf 4 jaar. 

Toegang € 5,00 / met OBA-pas € 3,75. 
Reserveren gewenst. 

Bibliotheek Cinétol. 
Tolstraat 160, 
Tel: 662 31 84

Concertgebouw Open presenteert: 
Stadspodium en Talentenjacht
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Lekker eten, dat willen we 
allemaal. Zonder gezeur en 
zonder na te denken waar het 
vandaan komt en of het wel 
gezond is. Toch? Maar weten 
we genoeg over ons voedsel? 
Waar komt het vandaan en wat 
is er mee gebeurd? Is het wel zo 
gezond en verantwoord als we 
hopen? Of zit er meer troep in 
dan we denken? 

Wij, van de werkgroep ‘Voedsel in De Pijp’ 
vinden dit belangrijke vragen en organi-
seren daarom op 27 februari een discussie 
over dit thema. We doen dat aan de hand 
van soja, een plant die is verwerkt in 60% 
van alle producten in de supermarkt. Die 
massaal gevoerd wordt aan koeien, kippen 
en varkens. Wist u dat veevoer meestal ge-
netisch gemanipuleerde soja is? Dat staat 
niet op het etiket van de melk, de eieren, 
de kaas of het vlees. Als u niet indirect 
genetisch gemanipuleerde  soja wilt eten 
kunt u beter biologische producten kopen. 
Hieronder een achtergrondverhaal.

Genetisch gemanipuleerd voedsel zou 
de honger in de wereld bestrijden. Dat 
klopt niet. ‘Gentech’ gewassen leveren niet 
meer opbrengst op en zijn ook niet beter 
bestand tegen droogte of zout. Wel maakt 
de teelt ervan boeren afhankelijk van een 
multinational als Monsanto, die zowel de 
zaden van de soja als de bestrijdingsmidde-
len tegen onkruid levert. Veruit de meeste 
gentech gewassen zijn door manipulatie 
bestand tegen bestrijdingsmiddelen. Som-
mige produceren zelf een extra gifstof. Het 
gaat vooral om soja, mais, katoen en sui-
kerbieten.Het gifgebruik is hierdoor alleen 
maar toegenomen, omdat onkruid resis-
tent wordt tegen het gif.

Veel consumenten willen geen genetisch 
gemanipuleerd eten. Terecht, want diverse 
objectieve studies tonen ernstige bijeffecten 
aan. In de Europese Unie worden gentechge-
wassen toegelaten op basis van een besluit 
van de Europese Voedselautoriteit. Maar deze 
EFSA beoordeelt alleen op basis van gegevens 
aangeleverd door de biotech bedrijven, niet 
aan de hand van onafhankelijk onderzoek.

De bijeenkomst op 27 februari start met de 
korte documentaire ‘Killing Fields’ over de 

sojateelt. Vervolgens vertonen we video-
boodschappen van kleine boeren uit Para-
guay, met een spreker die het sojaslagveld 
heeft bezocht. Daarna gaan we in gesprek 
over het thema en zetten we op een rij wat 
er zoal in onze buurt wordt verkocht. Mi-
lieudefensie heeft in haar campagne ‘Stop 
fout veevoer’ eerder aandacht besteed 
aan dit thema. Wij willen kijken wat wij in 
onze buurt kunnen doen, om de mensen te 
betrekken bij de herkomst van producten 
en om supermarkten te vragen de foute 
producten van de schappen te halen. Een 
enkele consument heeft niet veel te vertel-
len, maar samen kunnen we veel bereiken, 
zeker als we ook duidelijk van ons laten ho-
ren. Dat gebeurt op steeds meer plekken, 
dus waarom niet ook in De Pijp!

Gif in melk, kaas, eieren en vlees
Nederland is ‘s werelds op één na grootste 
importeur van soja. Deze soja wordt vooral 
als veevoer in de bioindustrie gebruikt. In 
Zuid-Amerika leidt de productie tot ontbos-
sing, vergiftiging van mens en milieu: kleine 
boeren worden hierdoor van hun land ver-
dreven. De lokale voedselproductie gaat ach-
teruit, ten gunste van de export waar alleen 

grootgrondbezitters van profiteren. Meestal 
is dit genetisch gemanipuleerde ‘roundup 
ready’ soja. Deze is resistent gemaakt tegen 
Monsanto’s eigen onkruidverdelger Roun-
dup.

De teelt is eenvoudig: zaai een veld in met 
soja, zonder te ploegen. Bespuit het land met 
Roundup (glyfosaat), en alles gaat dood - be-
halve de resistente soja. Herhaal dit en voeg 
naar wens andere pesticiden toe. Sproeien 
kan met tractoren of met vliegtuigen. Om-
wonenden krijgen keer op keer de volle 
laag gif. Met als gevolg acute en chronische 
gezondheidsproblemen. Kinderen zijn extra 
kwetsbaar. Voedselgewassen op naastgele-
gen velden lopen schade op, en dieren die 
met gif vervuild water drinken gaan dood. Zo 
worden hele gemeenschappen en gebieden 
structureel vergiftigd. 

De vruchtbaarheid van de bodem gaat 
hard achteruit. Daarom is steeds meer kunst-
mest nodig. Resistente onkruiden vereisen 
steeds meer Roundup en andere onkruidver-
delgers. Deze teelt leent zich bij uitstek voor 
grootschalige productie, met inzet van veel 
bestrijdingsmiddelen, maar zonder mens-
kracht. Kleine boeren worden van hun land 
verdreven en vluchten naar de steden. 

Giftig
Roundup wordt ook in Nederland vaak  
gebruikt om onkruid te bestrijden. Glyso-
faat, de werkzame stof blijkt veel giftiger 
dan altijd is beweerd. Professor Seralini 
van de universiteit van Caen toont aan 
dat menselijke placenta’s gevoelig zijn 
voor roundup. Eerder bleek al dat de stof 
geboorteafwijkingen bij reptielen ver-
oorzaakt. In Paraguay en Argentinië zijn 
kinderen met ernstige aangeboren afwij-
kingen. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
Roundup kankerverwekkend is. Zo telt 
het dorp Ituzaingo in Argentinië, dat om-
geven is door sojavelden, 200 kankerpati-
enten op 5.000 inwoners. Reden genoeg 
voor de rechter daar om bespuitingen in 
de buurt van het dorp te verbieden. Een 
voorbeeld dat sindsdien door andere 
rechters in het land is gevolgd.

Verantwoord?
De ‘Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja’ 
praat er al jaren over. Het wil gemanipu-
leerde soja een acceptabel groen randje 
geven. Deze Ronde Tafel is zeer omstreden 
en breed bekritiseerd, vooral door boeren 
en millieuorganisaties uit Zuid-Amerika.  

Aan de Ronde Tafel zitten geen kleine 
boeren of inheemse volkeren, wel grote 
producenten, handelaren en vertegen-
woordigers uit de industrie. Voorzitter is 
de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie 
Solidaridad. Verder zitten er het Wereld 
Natuur Fonds in, AHOLD en de Nederlandse 
veevoederindustrie. Gentech soja, bedacht 
door Monsanto, krijgt van de Ronde Tafel 
het stempel ‘verantwoord’, terwijl de ont-
bossing en negatieve gevolgen voor mens 
en milieu niet worden aangepakt. Hoe 
kan dit? Waarom werken het Wereld Na-
tuur Fonds en Solidaridad daar aan mee? 
Waarom betaalt de Nederlandse regering 
een groot deel van deze Ronde Tafel met 
ontwikkelingsgeld? Waarom werkt zij mee 
aan het ‘verantwoord’ verklaren van soja 
voor de bio-industrie? Ten koste van mens, 
natuur en milieu in Zuid-Amerika? Deze 
soja kan nooit duurzaam of verantwoord 
zijn.

Tjerk Dalhuisen

Zie voor achtergronden, bronnen en meer 
informatie: www.gifsoja.nl en 

www.gentech.nl

Wie rotzooit er met ons eten?

Open ‘Huis in de Pijp’
In De Pijp is een nieuw initiatief 
gerealiseerd voor bewoners in het 
stadsdeel. Het is het ‘Huis in de Pijp’. 
Donderdag 4 februari was de feeste-
lijke opening.

Het Huis in De Pijp is een inloop- en ont-
moetingslocatie op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg, en past in de visie van het 
stadsdeel om meer een woonservicewijk te 

zijn, vóór en ván de buurt. Een dergelijke 
servicewijk heeft extra voorzieningen voor 
jong en oud, mobiel of minder mobiel. Het 
Huis in de Pijp heeft daarnaast specifieke 
aandacht voor het versterken van een so-
ciaal netwerk voor burgers vanaf 55 jaar 
(senioren), en burgers met beperkingen 
van sociale, fysieke, verstandelijke of psy-
chologische aard. Dit middels een ‘geïnte-
greerd aanbod van concrete producten en 
diensten’.

Samengevat formuleren de initiatiefne-
mers de doelstelling als volgt: ‘Het ontwik-

kelen, realiseren en onderhouden van een 
veilige lokale infrastructuur op buurtni-
veau, waardoor de doelgroepen beter in 
staat zijn hun eigen leven richting en struc-
tuur te geven en volwaardig deel te nemen 
aan het maatschappelijk leven’.

Deze voorzieningen zijn overigens niet 
alleen te vinden in de locatie aan de Am-
steldijk. Ook kan gebruik gemaakt worden 
van service in multicultureel ouderencen-
trum De Ontmoeting, in de om de hoek 
gelegen Servaes Noutsstraat, én van de 
ontmoetings- en bewonersruimte van het 

Willibrorduscomplex. Mensen uit de ge-
noemde doelgroepen kunnen daar terecht 
voor onder meer eten, activiteiten, ont-
moetingen, advies en informatie. 

Voor met name de vaste bewoners en 
bezoekers van het Willibrorduscomplex 
stuitte het initiatief aanvankelijk op enige 
bezwaren; zij ervaren het openstellen van 
‘hun ruimte’ voor een breder publiek als 
een inbreuk op hun privacy. Maar volgens 
Margot Ottens, van welzijnsorganisatie 
Conbiwel, wordt er hard aan gewerkt om 
deze ‘problematiek’ te ondervangen, en zij 

verwacht dat in onderlinge samenspraak 
en harmonie een passende oplossing zal 
worden gevonden.

Het Huis in de Pijp is tot stand gekomen 
dankzij een samenwerking tussen stads-
deel Oud-Zuid, zorgorganisatie Amsta, 
welzijnsorganisatie Combiwel en woning-
corporatie De Alliantie. 

Peter Leemeijer

Huis in De Pijp, 
begane grond Amsteldijk 35, 

Gezond voedsel in de Pijp

Korte documentaires, spreker, 
uitwisselling en discussie

Zaterdag 27 februari
13.30 tot 16.00 uur

Kinderboerderij De Pijp
Lizzy Ansinghstraat 82 
(naast Sporthal De Pijp)

Sojaveld. Inzet: slachtoffertje van de teelt van genetisch gemanipuleerde soja. Foto’s: www.gifsoja.nl


