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Zomers zitten de terrassen in De Pijp dik-
wijls stampvol. Maar horecaondernemers 
willen ook in de koude wintermaanden 
meer klandizie binnenhalen. Terrasver-
warming biedt uitkomst.

Gezellig
Voor bewoners rondom het uitgaansge-
bied zijn de stille wintermaanden juist een 
zegen. Ze hebben zich er bij neergelegd 
dat zodra de zon doorbreekt de ramen 
hermetisch gesloten moeten worden. 
Door de terrasverwarming dreigen nu 
ook de wintermaanden veel meer rumoer 
te geven. Als het aan stadsdeelvoorzitter 
Paul Slettenhaar ligt, worden de mogelijk-
heden om terrasverwarming te plaatsen 
aanzienlijk verruimd. Een verzoek tot toe-
stemming hiervoor ligt bij burgemeester 
Eberhard van der Laan.

Ook bewoners vinden terrasverwar-
ming wel degelijk gezellig. Een bewoner 
zegt: “Er is niets tegen een kop koffie met 
slagroom om acht uur op een terras. Dat 
wil ik ook graag. Het gaat om de overlast 
daarna.” En een ander: “De politiek zegt 

Terras-
verwarming
brengt 
politiek
in spagaat

Het heeft iets romantisch: 
op een terrasje gezellig 
samen aan een kop koffie 
met slagroom, terwijl je de 
mensen door de sneeuw ziet 
schuiven. Terrasverwarming 
begint al heel normaal te 
worden. Gezelligheid kent 
geen tijd, ook niet op het 
Gerard Douplein.

Links: levensovertuigingen voor meer verdraagzaamheid: een menselijke keten van moslims, joden, christenen en humanisten trok op 13 maart van de Selimiye Moskee naar de Gerard Dou Synagoge en 

de Vredeskerk. Rechts: Buurtprotest op 19 maart tegen de mogelijke verdwijning van een kleine ondernemer aan het Gerard Douplein. Debby Daems (op de foto rechts) van Snackbar Mash moet, als het 

aan de eigenaren ligt, plaats maken voor een lux Italiaans afhaalrestaurant. Foto links: Stichting Kifaia, Foto rechts: Bas Baltus

Terrasverwarming in De Pijp, inmiddels een vertrouwd beeld in de wijk.

dat er rond het Gerard Douplein naar een 
ideale mix tussen wonen en uitgaan ge-
zocht wordt. Maar door steeds meer re-
gels voor de horeca te schrappen worden 
bewoners min of meer verjaagd. Je ziet 
hier steeds meer studenten en minder 
gezinnen.” De bewoners refereren aan 
Job van Amerongen (ex-deelraadslid Oud-
Zuid) die zei ‘dat de burger moet kunnen 
vertrouwen op een overheid die haar be-
schermt’. Met de terrasverwarming kun-
nen rokers gerieflijk tot soms zelfs in de 
nacht buiten blijven zitten. Vaak gaan voor 
de gezelligheid de deuren open om ook ro-
kers van de muziek mee te laten genieten. 
De nachtrust van bewoners is niet gewaar-
borgd. Een bewoner: “Er dreigt een soort 
van musealisering. Een openluchtsociëteit 
annex pretpark met als decor wat gezel-
lige pandjes.” En: “Terrasverwarming kun 
je geen duurzaam ondernemen noemen.”

Op volle toeren
En daar komen we op een ander nadeel 
van terrasverwarming. Terrasverwarming 
is bepaald vervuilend. Volgens een Brits 
onderzoek uit 2007 produceert één ter-
rasverwarmer op jaarbasis evenveel CO2-
uitstoot als een auto die 25.000 kilometer 
rijdt. Hier is wellicht het een en ander op 
af te dingen, maar aan de conclusie dat een 
gezellig verwarmd plekje op een terras de 
rekening eenzijdig bij het milieu legt valt 
niet te ontkomen. 

Ondertussen lijkt de terrasverwar-
mingsindustrie op volle toeren te draaien. 
De zoekopdracht ‘terrasverwarming’ bij 
Google levert 172.000 resultaten op. Ter-
rasverwarming hoeft helemaal niet duur 
te zijn en steeds meer verkopers claimen 
milieuvriendelijke producten te leveren. 
Ook de Pijpbewoner op 3 hoog kan voor 
een tamelijk zacht prijsje een behaaglijk 

balkon creëren. De schrik slaat hem pas om 
het hart als vele maanden later de energie-
rekening komt. 

Voor bedrijven is de investering wel lu-
cratief. Want eigenlijk vinden we allemaal, 
stiekem of niet, het heel behaaglijk op een 
verwarmd terras. En zo werken we als con-
sument zelf mee aan de schaalvergroting. 

Brief aan burgemeester
Verschillende politieke partijen van Stads-
deel Zuid zijn niet bereid om op het onder-
werp terrasverwarming te reageren. De 
korte reactie van Marcel Koldewijn (SP) op 
vragen hierover zegt bijna alles. Hij wijst 
erop dat het verzoek van het stadsdeelbe-
stuur aan burgemeester Van der Laan om 
versoepeling van de regels voor terrasver-
warming in stadsdeel Zuid niet gestuurd 
had mogen worden. Koldewijn: “Eerst 
moet het stadsdeel zorgen dat het de za-

ken op orde heeft met betrekking tot de 
overlast die de horeca in sterk toenemende 
mate veroorzaakt. Dan pas kan met goed 
fatsoen gekeken worden naar het aanpas-
sen van geldende regels.” 

Energiezuinige variant
In het verzoek aan de burgemeester zijn 
twee voorwaarden opgenomen, die verder 
niet worden uitgelegd. 1 ‘kunstmatige ter-
rasverwarming wordt alleen toegestaan 
in een energiezuinige en veilige variant’ 
en 2 dat er ‘blijvende aandacht dient te 
zijn voor het voorkomen en bestrijden van 
overlast van terrassen voor omwonenden’ 
zijn zonder deugdelijke onderbouwing niet 
veelzeggend.

De politiek in Zuid zit in een spagaat. 
Toen de Noord-Pijp een centrumfunctie 
kreeg, betekende dit dat de horeca daar 
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onstuimig kon groeien. Het toenmalige 
stadsdeel Oud-Zuid heeft dat enigszins 
willen reguleren, maar wilde ondernemers 
niet te veel beperken. De woonfunctie van 
de wijk komt nu steeds meer in de knel 
doordat bewoners vanwege een toename 
van lawaai, agressie en vervuiling vaker 
willen verhuizen. 

Lapmiddelen
Sommige politieke partijen zien wel dat 
er problemen zijn. In een van de laatste 
stadsdeelvergaderingen namen ze stel-
ling tegen de gemakkelijke oplossing van 
woningisolatie om geluidsoverlast tegen 
te gaan. Sam Franklin (GroenLinks) vroeg 
zich daarbij af of het nuttig was om te iso-
leren als de overlast zelf niet aangepakt 
werd. Theo Keijser (Zuid- en Pijpbelangen) 
vindt ‘het verbijsterend dat 10 procent van 
de bewoners verhuisd is door de overlast’. 
Coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA houden 
zich echter liever op de vlakte. 

Mede daarom wijst Daphna Brekveld van 
bewonerspartij Vereniging Ons Zuid (VOZ) 
in haar toelichting op de vragen van De Pijp 
Krant met een beschuldigende vinger naar 

de politiek. Brekveld: “Politici hebben de 
ontwikkelingen ondersteund. Terrasver-
warming is bedoeld om het uitgaansleven 
nog beter te faciliteren. Kleine onderne-
mers worden verdrongen en regelgeving 
en handhaving worden steeds moeilijker.”

VVD, PvdA en GroenLinks willen of kunnen 
ondanks herhaaldelijke verzoeken op geen 
enkele wijze reageren; D66 komt alleen met 
een uitgebreide ontvangstbevestiging. 

Het lijkt erop dat de politici in Zuid meer 
geïnteresseerd zijn in allerlei lapmiddelen 
dan in een daadwerkelijke beteugeling van 
het overlastprobleem in de Noord-Pijp. Ze 
wachten rustig af totdat over een tiental 
jaren oude bewoners vervangen zijn door 
studenten met een ‘korte doorlooptijd’. Die 
‘comfortkids’ klagen niet over huizen die te 
gehorig zijn, maar over terrasverwarming 
die uitstaat. 

Peter Roeffen

De gesproken bewoners blijven liever 
anoniem. Omdat ze indirect en onbedoeld 
aan de broodwinning van horecaonderne-
mers komen, vallen hun bezwaren niet bij 

iedereen in even goede aarde.

Colofon 

Bart in De PijpCryptogram Horizontaal
   1.  voedselketen? (13)
   7.  drukte in de keuken van een tovenares (11)
   9.  zij komt later weer terug (2)
 10.  schaatsveter? (9)
 12.  maar klinkt als een hond (4)
 13.  woont hier een spin? (8)
 15.  dier in de put (4)
 16.  zonder hulp? (9)
 18.  blauwe vrucht? (4)
 19.  showfiguur (10)

Verticaal
   1.  schriftgeleerde (10)
   2.  in deze kroeg vallen spaanders (9)
   3.  zanger in de cel? (5)
   4.  waterkoker? (12)
   5.  zij varen naar Duitsland (4) 
   6.  hapering (2)
   8.  vrouwen verwijderen? (8)
 11.  daar zoek je het voor een carrière (7)
 14.  zo’n verhaal lokt onrust uit (7)
 17.  heel mooi! (4)
 18.  dit dier wordt geschoten (3)
 19.  boom van een tante? (2)

Coffee Company
Van Woustraat

© 2011 Marijke van Mil, Mops en Aardvarken | Puzzel

Word lid!
Huurdersvereniging de Pijp spant 

zich al jarenlang in voor betaalbare 
huren en goede woonbescherming. 

Maak € 5,- over op giro 693 0178 
van Huurdersvereniging de Pijp en 

vermeld adres, postcode, e-mail 
en eventueel uw verhuurder, dan 

ontvangt u onze Nieuwsbrief en uit-
nodigingen. Donaties zijn welkom 
onder vermelding van ‘gift 2010’.

Huurdersvereniging de Pijp 
Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133

info@hvdepijp.nl www.hvdepijp.nl
020 6621145 (dinsdag bereikbaar, 

anders antwoordapparaat)

Vervolg van pagina 1

Helaas zijn bij het maartcryptogram de laatste 
drie omschrijvingen verticaal weggevallen. 
Onze excuses daarvoor. 

Stuur of mail uw oplossing t/m vrijdag  
15 april naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram april. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden 2 
vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Oplossing maart Horizontaal: 5. staartdeling 
8.inleg 9.ransel 11.rondvaartboot 14.watertaxi 
16.tip 17.lakleer 20.matje 22.wandelgangen. 
Verticaal: 1.stalen 2.aangever 3.ader 4.uitstoot 6.gel 
7.gierzwaluw 10.rara 12.tuinman 13.topje 15.teken 
18.ede 19.rug 21.toe

De redactie van De Pijp Krant dankt Rialto voor het 
gratis beschikbaar stellen van deze kaartjes.

door Christine Westerveld

✁

Redactie Minka Bos, Mano Bouzamour, 
Nadia Haimé, Ron Kretzschmar, Peter 
Leemeijer, Gert Meijerink (coördinator), 
Annemiek Pels, Peter Roeffen, Ton van 
der Tas, Maarten Wesselink, Christine 
Westerveld, Ester Zijlmans. Bijdragen 
o.m. Guido Zijlstra. Fotografie Christine 
Westerveld, Maarten Wesselink, e.a. 
Vormgeving Gert Meijerink. Strip 
Marijke van Mil. Illustratie Bart van 
Waterschoot. Cryptogram Christine 
Westerveld. Druk Dijkman Offset BV. 
Advertenties (al voor €25,- in De Pijp 
Krant) q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl. 
De Pijp Krant is een uitgave van Stichting 
Wijkcentrum Ceintuur. Hij verschijnt acht 
keer per jaar in een oplage van 15.000  
en wordt huis aan huis bezorgd. Voor 
vragen, opmerkingen of klachten over de 
bezorging: 020 6764800. 

WijkcentrumCeintuur,  
Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam  

pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl
www.wijkcentrumceintuur.nl

1. 2. 3. 4. 5. 6.

x x x x x x n

7. x 8.

x x x x x x 9.

10. x 11. x

x x x x x x 12.

13. 14. x x x

x x x x x 15.

16. 17. x x

x x x x x 18.

n 19. n n

n n n n n n n n

‘Palendans in De Pijp’ 
verdient correcties 
Volgens u is in het beleidsplan voor de 
openbare verlichting uit 2005 weinig 
rekening gehouden met welstand, 
‘dat bijvoorbeeld gaat over de vraag of 
een bepaald soort lantaarn wel in het 
straatbeeld past’. Als medeopsteller 
van dat plan kan ik u verzekeren dat 
alle gemaakte keuzes uit en te na met 
de welstandscommissie besproken zijn. 
Sterker nog, de verdeling van de stad in 
gebieden waar een bepaalde lantaarn 
thuishoort is rechtstreeks ontleend aan 
de welstandsnota van 1999. En daarin 
wordt het zuidelijk deel van de Pijp tot 
de gordel 20 – 40 gerekend, waarvoor de 
combinatie mast PW ’24 met Holbeinlan-
taarn gekozen is.

Naar uw mening past de combinatie 
PW ‘24/ Holbein qua stijl niet in ‘de 
grotendeels monumentale volksbuurt’. 
Dat is dan een kwestie van smaak, want 
je kunt moeilijk beweren dat een voor de 
Amsterdamse Schoolbuurten ontworpen 
lichtmast niet in Amsterdamse School-
buurten thuishoort.

De zogenaamde Ritter- of grachten-
lantaarn is in 1883 voor de binnenstad 
gekozen. Oorspronkelijk zat daar de 
kroonlantaarn op. De Ritter is tegen 
1900 ingevoerd en in de jaren zeven-
tig vervangen door een nogal plastic 
ogende replica, die nu weer het veld 
moet ruimen voor een beter uitgevoerd 
exemplaar. Dat de negentiende-eeuwse 
combinatie mast 1883 met Ritter toe-
bedeeld is aan het vóór 1900 gebouwde 
deel van de stad is logisch. Dat gaat wel 
om een veel groter gebied dan de door u 
blijkbaar verafschuwde grachtengordel – 
ook het grootste deel van de Pijp behoort 
daartoe.

U schrijft dat het niet duidelijk is welke 
lantaarns in de westelijke tuinsteden 
komen, maar in datzelfde beleidsplan 
staat klip en klaar dat dat smalle conische 
masten met een Friso Kramer-armatuur 
zijn. Dat is hetzelfde armatuur dat sinds 
de jaren zeventig de PW ’24 ontsiert, 
maar dat nu gelukkig weer door de 
Holbeins vervangen wordt. In combinatie 
met een moderne paal doet de Friso 
Kramer het wel goed.

Overigens ligt de zeggenschap over de 
openbare verlichting bij de gemeente-
raad en niet bij de deelraad.

Herman Wals
Cornelis Dopperkade

Komt het nog goed  
met de Van Wou?
Graag wil ik even reageren op het artikel 
over de Van Woustraat. Zelf woon ik in 
de 2de Jan Steen en heb een auto. Ik 
rijd daardoor vaak door de Govert Flinck 
straat. Ik bemerk dat als ik de Govert 
Flinck wil uitrijden om de Van Wou op te 
draaien dat het daar een gevaarlijk punt 
is als er auto’s ter hoogte van het café 
in de zuidhoek van de Govert Flinck en 
de Van Wou geparkeerd staan. Door de 
flauwe bocht is het niet overzichtelijk, 
zeker om het verkeer van het zuiden aan 
te zien komen. 

Ik zou het zeer verstandig vinden als 
bij de herinrichting hiermee rekening 
gehouden wordt. Ik vind het nog steeds 
een wonder dat er geen ongelukken op 
dit punt gebeuren.

Mocht u nadere uitleg wensen dan ben 
ik daartoe bereid.

Lutger Brenninkmeijer
2de Jan Steenstraat

Ingezonden

Kinderboerderij zoekt 
vrijwilligers voor de jeugd

Kinderboerderij De Pijp werkt niet alleen 
met volwassen vrijwilligers, maar ook met 
een leuke groep jeugdvrijwilligers (kinde-
ren tussen de  en  jaar). Deze jeugdvrij-
willigers moeten natuurlijk goed ingewerkt 
en begeleid worden. We zijn op zoek naar 
vrijwilligers die het leuk vinden om onze 
jeugdvrijwilligers in het weekend, en dan 
met name op zondag, te begeleiden. Deze 
vrijwilligers hoeven dan zelf geen hokken 
of stallen schoon te maken (mag wel na-
tuurlijk), maar zijn er vooral om de jeugd 
in te werken, te controleren, te kletsen, 

samen te lunchen of een spelletje te doen. 
Als je besluit om bij ons te komen werken, 
vragen we wel van je om regelmatig te ko-
men. Dat kan één keer per week zijn, maar 
ook één keer per maand. Als we maar op je 
kunnen rekenen! Diervriendelijkheid staat 
bij ons hoog in het vaandel, en dat vra-
gen we ook van onze vrijwilligers. Verder 
een vriendelijke klantgerichte instelling 
tegenover onze bezoekers. Leeftijd is niet 
belangrijk: oudere mensen zijn net zo wel-
kom als scholieren of studenten.

Interesse? Stuur dan een mailtje naar 
kinderboerderijdepijp@online.nl t.a.v. 

San Montforts Kinderboerderij De Pijp, 
tel.  - 
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Huurprijs na woningverbetering

De huurder die onlangs het spreekuur 
bezocht ergert zich al jaren aan zijn 
verouderde keukenblok. Het granito 
aanrechtblad is zichtbaar gedateerd, 
al doen zich geen echte gebreken voor. 
De keuken is hoognodig aan vernieu-
wing toe, vindt de huurder. Kan dat 
afgedwongen worden, is de vraag?

Het is niet eenvoudig om de verhuur-
der te dwingen tot vervanging over te 
gaan zolang alles nog functioneert en 
zich geen echte gebreken voordoen. 
De verhuurder is alleen verplicht om 
gebreken te herstellen, niét om de 
woning te laten voldoen aan de eisen 
van de moderne tijd. Desondanks heeft 
het spreekuur de huurder geadviseerd 
om de verhuurder te verzoeken tot 
vervanging over te gaan, al werd van 
dat verzoek niet veel verwacht.

De verbazing van de huurder was dan 
ook groot toen hij een brief van de 
verhuurder ontving: de verhuurder was 
bereid om een nieuw keukenblok te 
plaatsen, compleet met dubbele spoel-
bak en nieuw tegelwerk boven het 
aanrecht. Het aanbod was echter niet 
vrijblijvend: als de huurder akkoord zou 
gaan was hij een extra huurverhoging 
van € 50 per maand verschuldigd. De 
huurder vraagt zich af of dit wel een 
redelijk voorstel is.

Een tussentijdse, extra huurverhoging 
is in principe mogelijk als de verhuur-
der verbeteringen aan de woning 
aanbrengt. Dat is in deze zaak maar 
gedeeltelijk het geval. De woning had 
immers al de beschikking over een 
keukenblok, dus als de verhuurder 
dat blok vervangt kan daar op zichzelf 
geen verhoging tegenover staan. Dit 
is echter anders als de verhuurder een 

beter keukenblok plaatst, bijvoorbeeld 
een die langer en luxer is. In dat geval 
kan een beperkte verhoging worden 
gevraagd. Die moet dan in verhouding 
staan tot de meerkosten van dat luxe 
keukenblok ten opzichte van het plaat-
sen van een soortgelijk keukenblok.

Als partijen geen overeenstemming 
bereiken over de verhoging voor de 
woningverbetering, kan de huur-
commissie om een oordeel worden 
gevraagd. Dat verzoek moet dan bin-
nen drie maanden na gereedkoming 
van de verbetering worden ingediend. 
De huurcommissie zal dan bepalen 
welk deel van de werkzaamheden als 
‘gewoon onderhoud’ moet worden 
aangemerkt en welk deel als ‘verbete-
ring’. Op basis daarvan zal de redelijke 
huurverhoging worden bepaald. Een 
snelle berekening leert in dit geval dat 
de verhoging waarschijnlijk niet hoger 
dan ongeveer 12 euro zal uitkomen.

De huurder besloot om het voorstel van 
de verhuurder zonder morren te ac-
cepteren en geen discussie aan te gaan 
over de voorgestelde huurverhoging. 
Dan zou hij immers het risico lopen dat 
de verhuurder alsnog het hele voorstel 
zou intrekken en de huurder met het 
oude keukenblok blijft zitten. In plaats 
daarvan zal de huurder, nadat het keu-
kenblok is geplaatst, de huurcommissie 
inschakelen. De afgesproken verhoging 
van € 50 per maand zal dan achteraf 
worden gecorrigeerd naar het bedrag 
dat de huurcommissie redelijk vindt.

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).

De Pijp op Facebook ! 

Bent u blij dat u in De Pijp woont en/of 
werkt? Vindt u het een leuke buurt?

Tjerk Dalhuisen wel. Hij is een enthou-
siaste buurtbewoner die samen met een 
groepje mensen van het Wijkcentrum 
Ceintuur dit jaar een ‘facebook-account’ 
heeft geopend onder de naam ‘Vrienden 
van de Pijp’.

Hierop worden we geïnformeerd over 
wat voor leuke en bijzondere dingen er 
gebeuren in de wijk. Als je ziet hoe De Pijp 
er nu uitziet moet je wel vaststellen dat 
de buurt enorm is verbeterd vergeleken 
met 40 jaar geleden. De buurt is groener 
geworden, het drukke verkeer is terug-
gedrongen, er zijn meer speelplaatsen in 
de buurt en veel woningen zijn gered van 
de sloop. Dit is niet vanzelf gegaan. Het is 
vooral het werk van betrokken buurtbewo-
ners, die zich de afgelopen vier decennia 
ingespannen hebben om van De Pijp een 
prettige buurt te maken om in te wonen. 
De bewoners hebben hierbij hulp gekre-
gen van het wijkcentrum, ondernemers en 
politici.

In de film ‘De kinderen van De Pijp’ zien 
we hoe de buurt er veertig jaar geleden 
uitzag en hoe buurtbewoners zelf initia-

tieven ontwikkelden om hun wijk te ver-
beteren. Deze prachtige film is te zien op 
de facebook-pagina ‘Vrienden van de Pijp’. 
Tjerk is benieuwd hoe het de kinderen uit 
de film nu vergaat en doet een oproep aan 
hen om zich te melden.

‘Vrienden van de Pijp’ wil graag een 
brede groep bewoners betrekken bij 
wat er gebeurt in de buurt. Iedereen 
kan meedoen en eventueel een bericht 
plaatsen op deze pagina. Vindt u De Pijp 
ook zo’n leuke buurt? Ga dan naar www.
facebook.com/pages/Vrienden-van-de-
Pijp/110389152369431 en wordt vriend(in) 
van ‘Vrienden van de Pijp’.

Een wijk wordt vooral leuk als bewoners 
er samen voor zorgen, want alles wat aan-
dacht krijgt groeit.

Ton van der Tas

De beroemdste straat van De Pijp  
In de 17e eeuw, toen de Albert Cuypstraat 
nog een brede sloot was midden in de pol-
der, was hier al veel bedrijvigheid. Op de 
paden aan weerszijden van de sloot ston-
den 17 houtzaagmolens opgesteld. In 1890 
verdwenen de laatste molens en werd de 
Zaagmolensloot gedempt, waarna begon-
nen kon worden met de huizenbouw aan 
wat de Albert Cuypstraat is gaan heten. 

Mede door de breedte van de straat was 
het een geliefde plek voor straatventers en 
die waren er heel veel in die tijd. Zij moch-
ten echter niet op één plek blijven staan, 
alleen als zij klanten hielpen. Dat veran-
derde op 7 juli 1905; vanaf die dag werd er 
voortaan een vrije markt toegestaan op 
de Albert Cuyp, tussen de Frans Halsstraat 
en de Sweelinckstraat. De straatventers 
konden rustig blijven staan en de Albert 

Prenten van weleer

Cuypmarkt was geboren! In 1912 werd 
het een dagmarkt en vanaf 1922 moest er 
ook ‘stageld’ betaald worden: 60 cent per 
week. Deze ansichtkaart is van omstreeks 
1930. We zien het ‘gouwe deel’ van de 
Albert Cuypmarkt tussen de Ferdinand 
Bolstraat en de Eerste van der Helststraat. 
Hier komen al vanaf het eerste begin de 
meeste bezoekers en wordt er het meest 
verkocht. Het ideaal van elke marktkoop-
man is een hoekplaats. Rechts op de hoek 
staat naar alle waarschijnlijkheid Berendje 
van Rheenen met haar haringkar voor de 
winkel van V & M. Dit pand staat er niet 
meer. Links op de hoek met de Ferdinand 
Bolstraat zien we snoepwinkel Jamin, daar 
zit nu Caffè Belmondo. De straat is nog niet 
geasfalteerd, verkeer is nog toegestaan en 
de kramen worden ’s avonds nog verlicht 
met petroleumlampen. Aan weerszijden 
van de straat staan nog bomen. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zouden die alle in 
de kachels verdwijnen.

Ton van der Tas

In februari opende Combiwel vijf 
buurtkamers in Amsterdam. Twee ervan 
bevinden zich in De Pijp: buurtkamer 
d’Oude Raai en buurtkamer Willibrordus. 
Voordat je het weet speel je er gezellig 
een potje rummikub.

De buurtkamer is bedoeld om mensen 
te activeren, zelf initiatieven te laten ne-
men en gasten te stimuleren om contact 
met elkaar te zoeken. Het is een alter-
natief voor ouderen en mensen met een 
beperking die wegens de bezuinigingen 
van de AWBZ niet meer in aanmerking 

komen voor de 
dagopvang. Het 
idee is om een 
plek te creëren 
waar mensen 
elkaar ontmoe-
ten, zodat ze 
gezamenlijk 
activiteiten kun-
nen bedenken. 
Geïnteres-
seerden mogen 
vrijblijvend een 

aantal keer kennismaken en daarna voor 5 
euro per jaar een lidmaatschap afsluiten.

De Pijp Krant wilde wel eens op een 
woensdagmiddag sfeerproeven. Bij bin-
nenkomst van buurtkamer d’Oude Raai 
word ik hartelijk ontvangen met koffie 
en thee. De buurtkamer is voor zowel 
mannen als vrouwen, maar deze middag 
zijn we alleen met vrouwen. Er hangt 
meteen al een informele sfeer. Iedereen 
krijgt de kans om zijn zegje te doen. De 
dames maken de indruk het erg naar hun 
zin te hebben. Ze vinden het erg leuk 

om te horen dat ik namens De Pijp Krant 
kom. Ook ik krijg uitgebreid de gelegen-
heid om te vertellen wie ik ben en wat 
ik doe.

Van nieuwe deelnemers wordt 
geïnventariseerd wat de wensen zijn. 
Hiervoor is een lijst opgesteld met 
verschillende activiteiten, waar mensen 
uit kunnen kiezen, bijvoorbeeld een mid-
dagje discussiëren over actuele thema’s 
of een bezoekje aan een museum. 

Vanmiddag worden er spelletjes 
gedaan en ik schuif aan voor een potje 
rummikub. De tijd vliegt. Als het tijd is 
om naar huis te gaan moet ik de dames 
beloven snel terug te komen, natuurlijk 
wel met dit artikel uit De Pijp Krant. 

Ester Zijlmans

Buurtkamer d’Oude Raai, 
Ferd. Bolstraat 321: 

Open: maandag en woensdag 14.00-18.00
Buurtkamer Willibrordus, 

Servaes Noutsstraat 1: 
Open: dinsdag 10.00-14.00

Rummikuppen in de Buurtkamer van d’ Oude Raai
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Hoewel Nederlanders wereldwijd in de 
toptien van krantenlezers staan, pijnigt 
men zich op de marketingafdelingen van 
onze nationale dagbladen het hoofd over 
de vraag hoe nieuwe abonnees te werven. 
Vrijwel alle kranten hebben te kampen 
met een teruglopend abonneebestand. 
Onlangs mocht ik kennis nemen van één 
van de uitkomsten van deze brainstorm-
sessies op één van deze dagbladburelen.

Voor de Hema in de Ferdinand Bolstraat 
sprak een vlotte jongen in blauw Parooljas-
je, met een luchtfoto van de Amsterdamse 
binnenstad in zijn hand, mij uitnodigend 
aan. “Mevrouw”, zei hij “heeft u even? 
Kunt u op deze foto het Centraal Station 

aanwijzen?” Ik had even en nieuwsgierig 
als ik was naar het vervolg, wees ik zonder 
moeite het karakteristieke bouwwerk aan. 
“En de Stopera?” Ook geen probleem.

Alsof ik een ongekende prestatie geleverd 
had, vervolgde de jongen stralend: “dan 
mag ik u een exclusief aanbod doen en u 
een jaar lang gratis Het Parool aanbieden! 
En dat is niet alles, u krijgt er ook nog een 
digitale camera t.w.v. 160 euro en een 
boek met luchtfoto’s van Noord-Holland 
bij cadeau!” “Tja”, dacht ik hardop, “ik 
lees een krant die me uitstekend bevalt 
en ik heb een prima camera, maar een jaar 
lang gratis Het Parool…hoe is het moge-
lijk!”. “U betaalt slechts de bezorgkosten”, 

Alledaags

©hris

Verleiding

Het leven van oudere mensen in de buurt 

haakte de jongen daarop in, “nog geen 80 
cent per keer”. Ik voelde mij direct minder 
uitverkoren en sloeg het exclusieve aan-
bod af. Het is maar wat je gratis noemt, de 
krant of de bezorging!

Een week later werd ik voor de Albert He-
ijn aan het Cornelis Troostplein door een 
andere, maar minstens zo’n vlotte jongen, 
in eenzelfde Parooljasje aan mijn vestje 
getrokken. Ditmaal geen luchtfoto en gra-
tis krant, maar wel een fiets t.w.v. 299 euro 
cadeau bij mijn eventuele abonnement te-
gen gereduceerd tarief! Mm, dacht ik, er 
zit een stijgende lijn in, misschien moet 
ik nog even wachten en is het volgende 
week een laptop. Die kan ik namelijk wel 
goed gebruiken. Maar een fiets heb ik en 
ook een krant die ik graag trouw blijf, hoe-
wel ik Het Parool een warm hart toedraag. 
En omdat ik iemand ben die de krant niet 
slechts doorbladert, maar ook echt wil 
lezen, heb ik aan één krant eigenlijk meer 
dan genoeg. Nu al kijk ik vaak tegen een 
achterstand aan. “Maar mevrouw”, zegt 
de jongen, “doe het toch, een jaar lang 
voordelig Het Parool en een gratis fiets, 
wat wilt u nog meer?” “Tijd”, zeg ik, “tijd 
om de kranten ook te kunnen lezen!” Maar 
helaas, tijd was niet bij het aanbod inbe-
grepen!

tekst en foto: ©hris  

www.depijpinbeeld.blogspot.com

Nu woont de 80-jarige Trees Stroop-de Nijs 
in een appartementje aan het Merwede-
plein in de Rivierenbuurt. Maar ooit begon 
haar leven in Indonesië. In 1931 werd ze 
geboren in een groot huis, bij liefdevolle 
ouders. Ze was het oudste kind: vertroe-
teld door de hele familie en het personeel. 
Op zaterdag gingen ze naar het strand, 
gebracht door de chauffeur. Met Oud en 
Nieuw stak de tuinman de vuurwerkmatjes 
af. “Ik was een vrolijk kind. Met zwierende 
armen en benen.” 

In 1942 splijt de oorlog een kloof in het ge-
zin. Een definitief einde van de zorgeloze, 
rijke, jonge jaren. Na de evacuatie komt de 
toen 16-jarige Trees de Nijs in 1947 met de 

boot in IJmuiden aan. “Dat was een mis-
troostige aanblik. Vanaf de railing van de 
boot keken mijn vader en ik over de grijze 
kade waar mensen stonden, ingepakt met 
mutsen op en opgetrokken dikke jassen 
aan. Het was winter en -11 graden. In mijn 
fladderende jurkje met zomerschoentjes, 
zette ik eerste voet aan wal in koud Hol-
land.”

Bijna 70 jaar later vertelt Trees vanuit haar 
nieuwe appartement in de Rivierenbuurt. 
Ze moet wennen zegt ze, ze mist De Pijp, 
waar ze 40 jaar lang woonde aan het ‘gou-
den randje’: de Stadhouderskade. “In een 
huis waar ik alles voor het eerst meemaakte: 
mijn huwelijk, mijn eerste kind, het moe-

derschap, het overlijden van mijn man.”  
Daar had ze haar plantjes en bloemetjes 
buiten voor de deur staan. Die verzorgde ze 
elke dag, en altijd was er wel iemand om 
een praatje mee te maken. De kade was vol 
leven. Nu kijkt haar raam uit op het strak 
ontworpen Merwedeplein. Het is in stilte 
gehuld.

Haar huis is gevuld met herinneringen 
aan de mooiste tijd van haar leven: fo-
to’s, beeldjes van Balinese danseressen, 
schilderijen met rijstplantages en een 
hoge berg: “Die berg heet de ‘Slapende 
Vrouw’, daar woonden wij tegenover.”  
“’s Avonds eet ik nog altijd het liefst rijst. 
Mijn oma leerde me koken, hier in Ne-
derland. Daarvoor had ik dat nooit zelf 
hoeven doen. Maar ik heb er nu geen zin 
meer in om er zoveel werk van te maken. 
’s Middags hou ik nog altijd elke dag mijn 
middagslaapje, net als in Indonesië, daar 
gingen we altijd naar bed van 2 tot 4. We 
deden onze nachtkleding aan en aan het 
einde van de dag begon het leven weer, 
met een high tea.”

Vrolijk is ze nog altijd, en een dame. Terwijl 
ze vertelt lacht ze en leeft even terug in de 
tijd, in die andere wereld. “Vaak denk ik 
terug. Dan zit ik weer in ons huis, het is er 
warm, ik ruik het Indonesische eten, ik zit 
op schoot bij de meid, ze houdt me liefko-
zend vast en vertelt me verhaaltjes.”

Minka Bos

Trees de Nijs met haar broertje, net aangekomen in Nederland. Volendam 1947.

Inburgeren met De Pijp Krant

Ondernemer: Mehmet Dalkiran
Werkt in De Pijp sinds: 1995 Leeftijd: 33 jaar

Wat doet u zoal deze week?
Ik ga morgen even naar een project kijken 
waar we kunnen verbouwen. Ik zit in de 
bouwwereld maar heb met mijn familie ook 
een sportschool. Verder breng ik mijn ad-
ministratie op orde. Als het vrijdag is gaan 
we met het personeel weer het begin van 
het weekend vieren en ook genieten van 
de lekkere week die we hebben gedraaid.  

Wat heeft u gisteravond gegeten en 
hoe kwam u daaraan?
Sushi en salade. Dat was mijn eten gisteren. 
Het was genoeg voor mij. Meestal kook ik 
zelf, maar dit was kant en klaar. Ik heb het 
mezelf gemakkelijk gemaakt en even wat 
gehaald.

  
U werkt al 15 jaar in De Pijp. Hoe 
kwam u hier?
Mijn zus werkte bij de politie in de Pieter 
Aertszstraat en trainde bij sportschool Your 
Future  in de Van der Helststraat. Eind 1995 
stond de zaak te koop en ze stelde mij voor 
samen met de familie de sportschool over 
te nemen. Zo zijn we begonnen. Eerst alleen 
met mijn zus en later kwamen mijn jongere 
broers er ook bij. Die waren eerst nog te 
jong. Als familiezaak heb je een bijzondere 
kracht. Je kunt 24 uur per dag op elkaar 
vertrouwen. Van personeel kun je niet 
eisen dat ze op ieder moment van de dag 
aanwezig zijn. Er is vrijwel zeker één van 
ons aanwezig als klanten vragen hebben. 
Wij kunnen voor elkaar inspringen en onze 
service verbeteren. Dat noem ik kracht.    

En hoe kwam u in de bouwwereld?
Toen de fundering van het pand vervangen 
werd moest de sportschool helemaal op-
nieuw ingericht worden. Nadat ik drie aan-
nemers weggestuurd had dacht ik, waar-
om doe ik het eigenlijk niet gewoon zelf. 
De eigenaar van het pand was zo tevreden 
over het resultaat dat hij mij vroeg ook een 
andere verbouwing voor hem te doen. Zo 
ben ik in de bouwwereld gerold. 

Wat is nou eigenlijk leuk aan De Pijp?
Dat het leeft! Ik heb zelf ook twee jaar in 
De Pijp gewoond. Toen ik kinderen kreeg 
ben ik naar Almere verhuisd. Maar daar is 
geen leven. Het lijkt wel het einde van de 
wereld. Ik ben al snel weer terug verhuisd 
naar Amsterdam. Dit is mijn stad. Vooral 
De Pijp is echt mijn plekje. Ik ken hier bijna 
iedereen. Hier leeft het wel. Er zijn altijd 
mensen op straat. Ook ‘s nachts komen 

altijd wel een paar mensen voorbij fietsen. 
En bijna de hele dag door kun je ergens wat 
te eten kopen. 

Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp?
Ik laat de cafés zien. En dan vooral die ty-
pische bruine cafeetjes. Die hebben wat. Ik 
neem ze ook mee naar de Albert Cuyp en 
laat ze de viskramen zien. Zelf hou ik van 
vis. Ik kom van de Egeïsche kust van Turkije. 
Maar vis is heel duur in Turkije. Mijn bezoek 
vindt het prachtig om al die vissoorten te 
zien en dat het dan ook nog zo goedkoop is 
maakt het extra interessant.  

Wat is uw favoriete plek in De Pijp?
Deze sportschool tegenover de Oranjekerk 
in de Van der Helststraat. Ik hou van mijn 
zaak en ook van mijn buren, de fietswinkel, 
de shoarmazaak en café de Regenboog. 
Het is gezellig in de straat en we werken 
hand in hand. Ik ben Turks én ook Neder-
lands. Turkse mensen zijn altijd benieuwd 
hoe het met de buren gaat. Wij houden 
van contact. Wij willen anderen het gevoel 
geven dat ze bij ons welkom zijn. Een mens 
kan niet alleen leven. Je bent een puzzel-
stukje van het geheel. Alleen ben je niets.

Wat is beslist vervelend aan De Pijp?
Het vuil dat mensen op straat laten liggen. 
Maar ik ben al lang gestopt om daar op te 
letten. Ik zie de minpuntjes van mijn buurt 
niet meer. In Turkije leefde een oude man 
in een afgelegen dorp in de bergen van 
Turkije. Hij vond het de mooiste plek ter 
wereld. En weet je waarom? Omdat hij van 
zijn dorp hield. Zo werkt het bij mij ook. Ik 
hou van De Pijp en voor mij is het de mooi-
ste plek ter wereld. Het is meer positief dan 
negatief.

 
Welke verslaving heeft u?
Behalve het roken heb ik nog iets. Ik 
moet iedere dag even in De Pijp zijn. Ook 
al woon ik bij het Surinameplein, als ik 
een vrije dag heb moet ik toch even hier 
naar toe. Dat hoeft niet direct bij mijn 
zaak te zijn. Als het maar hier in De Pijp is. 

Wat zijn uw droomwensen?
Ik heb alles al. Ik heb goede en lieve men-
sen om mij heen. Ik heb werk, ik ben ge-
zond en we leven hier samen in een goede 
buurt. Mijn wensen zijn vervuld. Ik heb 
geen andere wensen.  

tekst en beeld Maarten Wesselink
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Foto’s Christine Westerveld

Heeft u behoefte aan meer contacten 
in de buurt, vindt u het lastig om zelf 
dingen uit te zoeken, heeft u ideeën en 
plannen maar weet u niet hoe u ze waar 
kunt maken, wilt u iets doen met uw 
ervaring, maar u weet nog niet precies 
wat? Met anderen praten over wat u leuk 
vindt? Informatie inwinnen over een be-
paald onderwerp?

Iedere tweede dinsdagmiddag van 
de maand kunnen buurtbewoners in 
Buurtcentrum De Pijp aanschuiven aan 
de Netwerktafel en daar vragen van uit-
eenlopende aard voorleggen aan de vas-
te Netwerktafelleden. Vervolgens denkt 
iedereen mee over de mogelijkheden om 
je verder op weg te helpen.

Zo hebben verschillende mensen leuk 

vrijwilligerswerk gevonden, een ander 
vond iemand die hem pianoles wilde ge-
ven. Voor een vrouw die taalproblemen 
had werd een vrijwilliger gevonden die 
regelmatig met haar oefent.

Je weet nooit van tevoren wie er aan 
tafel komt zitten en welke vragen er ge-
steld gaan worden. Het is echt elke keer 
weer anders. Aan tafel zitten buurtbe-
woners en vaste tafelleden, zoals pro-
fessionals van verschillende organisa-
ties uit de buurt, waaronder Combiwel, 

Wijkcentrum Ceintuur, Cordaan, HVO 
Querido, Vriendendiensten en de Oran-
jekerk. 

Het samen zoeken naar antwoorden 
is erg belangrijk. De netwerktafel is een 
plek waar mensen elkaar ontmoeten en 
verder helpen. Dat kunnen mensen zijn 
die in het verleden psychische proble-
men hebben gehad, maar ook andere 
buurtbewoners. Sommigen zijn beken-
den van GGZ inGeest en Prezens, anderen 
niet. Het staat ieder vrij om over zijn of 

haar achtergrond te vertellen. Verplicht 
is er niets.

De eerstvolgende Netwerktafel is op dinsdag 
12 april van 13.00 tot 15.00 uur  

Buurtcentrum De Pijp,  
Tweede Van der Helststraat 66

Meer info bij Trudi Hoogland of  
Els Dozeman, Prezens, afdeling Preventie,  

telefoon (020) 788 4570 of via email:  
preventie@prezens.nl. 

In de Tellegenbuurt liggen de verhalen 
van vroeger voor het oprapen. Met hulp 
van bewoners gaat de buurt geschiede-
nis schrijven.

De Tellegenbuurt is de afgelopen 
jaren erg veranderd. Vroeger zaten er 
op hoekpanden vaak buurtwinkeltjes. 
De buurt kende schoenmakers, groen-
teboeren, melkmannen en bloemisten. 
Deze buurtwinkeltjes zijn uit het straat-
beeld verdwenen en worden inmiddels 
gebruikt als woningen. Buurtwinkels 
vormden een ontmoetingsplaats, die 
bewoners betrokken hielden. 

Betrokken bewoners van nu willen 
de geschiedenis van de buurt laten 
herleven. Zij zijn bezig een wandeling 
uit te zetten langs de hoekpanden, 
waar vroeger winkels gevestigd waren. 
Ze zijn herkenbaar aan de foto’s van 
vroeger die er worden tentoongesteld. 

De verhalen die worden opgeschreven 
komen op de website van het Amster-
dam Museum. Het museum heeft de 
komende maanden een tentoonstel-
ling over buurtwinkels. 

De wandelroute die ‘Winkel op de 
hoek’ heet, wordt op 7 mei feestelijk 
geopend. Een dag later is de platte-
grond van de wandelroute bij diverse 
locaties in de buurt af te halen. De 
laatste informatie over het project is te 
vinden op www.tellegennet.nl.  

Kortingsbon
Bij inlevering van deze bon ontvangt 
u 25 procent korting op de entreeprijs 
van het Amsterdam Museum en de ten-
toonstelling ‘Buurtwinkels’. Deze bon is 
geldig voor maximaal 2 personen in de 
periode 26 maart tot en met 21 augus-
tus 2011. 150043

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

cursussen over 
opvoeding 
informatie | training | uitwisselen ervaringen

Cursus positief opvoeden
voor ouders van kinderen 0-12 jaar: 
woensdag 18 mei: 9.15-11.30 uur
donderdag 19 mei: 19.30- 21.45 uur

Lezing positief opvoeden 
voor ouders van kinderen 0-12 jaar:
dinsdagen 29 maart, 5 en 19 april: 19.30-21.00 uur

ouderkindspeelgroepen (1/2 jaar-4 jaar) 
maandag: 14.30-16.30 uur
dinsdag t/m donderdag: 10.00 uur-12.00 uur 

aanmelden bij Annet Staal
oudercursusoudzuid@combiwel.nl
020-3054974 / 06- 12511499

 
 
 

                         Theater 
 

Presenteert een gevarieerd programma. 
Voorstellingen van Jazz, toneel, cabaret tot klassiek. 

Voor onze agenda en reserveringen zie onze website: 
 

www.theater.apollofirst.nl 
of telefonisch: 020 6 79 79 71 

 
Apollolaan 123, 1077 AP Amsterdam 

Ladyland
  2dehands dameskleding       van XS  t/m XXL  

                 Open      Adres

           dinsdag  11-18u       van Woustraat 99

       woensdag  11-18u       1074 AG   Amsterdam

      donderdag  12-18u     

              vrijdag  11-18u       Tel        06-4313 4624

          zaterdag  11-17u       Email   ladyland67 @gmail.com

GEEN  KLEDINGINKOOP

Wat kan jij en hoe kan je 
daarmee iets betekenen voor 

Amsterdam? 

Nieuwsgierig? Kijk op 
www.vrijwilligersacademie.net 

Netwerktafel voor informatie en contacten

Wandelroute langs buurtwinkels van vroeger

✃

Lent ekriebels in De Pijp

Daniel Stalpertstraat 105
Tel 7555825 / 0626706654

www.cafelifeamsterdam.nl
Ook voor feesten en Partijen

start op 14 april a.s. met  

spoeDcursus tYpen 
10-vinger blindsysteem
Volwassenen en Jeugd

in de Brug, Uiterwaardenstraat
 

Cursus Instituut Amsterdam
tel. 020-6860523

The English Ballet School

of Amsterdam

telefoon 020-7072087 of 06-44864390 
www.vrachttaxi.nl
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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!

Verhuiskriebels?
www.ymere.nl

www.ymere.nl

Leer zingen met hart, ziel 
en verstand
Zangles
Barbara Wessel
vocal coach

bjwes@xs4all.nl | www.barbarawessel.nl
www.movingthroughmusic.nl | 020 – 673 65 76 . 06 46 29 31 93

Anthony Fokkerweg 61  3e etage     
Postbus 90221

tel: +31(0)20 - 606 10 50     
materiaal@letterlijk-en-figuurlijk.nl

1059 cp amsterdam

1006 be amsterdam
fax: +31(0)20 - 606 10 51
www.letterlijk-en-figuurlijk.nl

Titel:
Santé editie 9

S.v.p. reageren vóór  
19 juli voor 16.00 uur 2010

Aankruisen wat van toepassing is. Akkoord 
op deze proefdruk is tevens akkoord op uw 
order:

❑	 De advertentie moet gewijzigd
 worden zoals aangegeven 

❑	 Het model is akkoord

Datum - - - 

Handtekening:

Model proefdruk

vormgeving & dtp

100%
Dit is het formaat van uw plaatsing.

Formaat 48 x 39 mm (bxh)

Uiterwaardenstraat 40 
1079 CA Amsterdam.
0206421619  
voor groeps- ,  
privélessen en massage www.fredvanbeek.com

Even op adem komen, en 11 
thematische Yoga-adem Cd`s

1  Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij  

deze advertentie voor u gemaakt. Wij verzoeken u om de  

onderstaande advertentie op onjuistheden te controleren. 

2.   Dit proefdrukformulier sturen wij u in opdracht van  

MediaCraft, tel.: +31 (0)35 - 642 17 16. De onderstaande  

advertentie is een kopie en geen voorbeeld van papier- en  

drukwerkkwaliteit.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor 

druk- en zetfouten en/of kleurafwijkingen.

3  De afmeting is op ware grootte.

4   Wij verzoeken u vriendelijk dit proefdrukformulier, aan ons  

te retourneren, d.m.v. de fax, per post of per e-mail binnen  

de hiernaast gestelde termijn.

Email: materiaal@letterlijk-en-figuurlijk.nl

Vrijwilligerswerk. 
Ook bij u in de buurt! 

De Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam in het Loket 
Zorg en Samenleven van 
Zuid helpt u met het 
vinden van passend 
vrijwilligerswerk. 

Bel voor een afspraak!
Telefoonnummer  020 - 252 42 55 

• Stadsdeelkantoor Zuid
Pres.Kennedylaan 923
Spreekuur dinsdag 
09:00 - 12:00 uur

• MFC Binnenhof
A.J. Ernststraat 112 
Spreekuur dinsdag 
13:00 – 17:00 uur

• Dienstencentrum de Berlage
Lekstraat 13A 
Spreekuur woensdag  
09:00 – 12:00 uur

•  Oriëntatiebijeenkomst 
vrijwilligerswerk
Bibliotheek Zuid 
(wisselende lokatie)
4e vrijdag v|d maand 15:00 uur

Vacatures online op www.vca.nu/zuid

Ethisch Paranormaal Centrum Amsterdam.
d’Oude Raai. Ferdinand Bolstraat 321.
Tel: 6368286 / 0621277843 / 6255874.
www.epcamsterdam.nl
 
Ma 4 April 20 uur. Gertien van de Gracht.
Psychometrie op foto’s en voorwerpen.

Ma 18 April 20 uur. Zwaan van Dam.
Psychometrie op tarotkaarten.

Lijnbaanssteeg 5-7, 1012 TE Amsterdam
tel.: 020 - 737 0316

www.gravenmolen.nl - info@gravenmolen.nl

   tapasbar    restaurant

Graven Molen
Tapas y Cocina Española

HEBBES! VOOR 
DE VROUW 

In- en verkoop stijlvolle 

2e hands dameskleding, 

vintage tot hedendaags en 

avondkleding 

Styling, workshops 

en private shopping 

HEBBES! opent haar deur op 

zaterdag 9 april a.s. 

Maak kennis met HEBBES! 

en loop de openingsdag 

binnen. Ter verwelkoming 

biedt HEBBES! een drankje 

met een traktatie aan om de 

openingsdag een feestelijk 

tintje te geven. 

Deze openingsdag zal vanaf 

14.00 uur een aan HEBBES! 

verbonden styliste aanwezig 

zijn om uw vragen te 

beantwoorden en u advies  

te geven. 

De openingstijden zijn van 

dinsdag tot en met zaterdag 

van 10.00 tot 17.30 uur, in het 

zomerseizoen is HEBBES! tot 

20.00 uur geopend. 

GRAAG TOT 9 APRIL A.S. 

HEBBES! is gelegen nabij het 

Marie Heinekenplein 

HEBBES! Frans Halsstraat 35 

1072 BK Amsterdam 

E-mail: hebbesvdv@gmail.com 

Telefoon: 0648692442

Stoppen met roken 
nog niet gelukt?
m.b.h. lasertherapie pijnloos & effectief.
Behandeling 1 uur,  
bel voor afspraak 020-6750109
Olympiaplein 129-I, 1077 CX  Amsterdam
www.bodybalans.nl 

18 holes midgetgolf in het donker
DurF jij Dat aan??

deze bon geeft u 15% korting op entree tot 01.05.2011 
gratis parkeren, max 4 pers. per bon 

www.glowgolf.nl in AALSMEER
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Spreekuren 

Pijp Krant 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.advocatenspreekuur.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. Bij-
voorbeeld over achterstallig onderhoud, de 
hoogte van de huur, dreigende huisuitzet-
ting en advies bij procedures van de huur-
commissie. Daarnaast is er ondersteuning en 
advies voor bewoners bij de renovatie van 
hun woning. 020 6645383  
e-mail: oudzuid@wswonen.nl

Spreekuur TT De Pijp z
Maandag 11.00 tot 18.00 uur
Kom langs met al je vragen over TT De 
Pijp: wie zijn we, wat doen de verschil-
lende werkgroepen en hoe kan je zelf 
actief worden? Ook als je leuke ideeën 
hebt, of vragen over wat je zelf kan doen 
om op een duurzamer manier te leven 

kunt u langskomen. Op maandag is ook 
de Ekobieb geopend. Word lid door twee 
boeken te doneren.
020 4004503 

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. 
e-mail: nmt@wijkcentrumceintuur.nl
020 4004503

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. 
020 6645383.

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 
gebouwtje in het Sarphatipark. U kunt 
langskomen om planten, zaden en stek-
ken te ruilen. Vrijwilligers geven hulp en 
advies bij het onderhoud van uw geveltuin. 
020 6641350  e-mail: groengemaal@wijkcen-
trumceintuur.nl.

in het Wijkcentrum Ceintuur 
aan de Gerard Doustraat 133

Speel-o-theek Buurtclubhuis Cultuur Uitgelicht

Rialto: Zwart-Wit

Zo zou de documentaire Curaçao van Sarah 
Vos en Sander Snoep ook kunnen heten. Niet 
alleen omdat de film het contrast toont tussen 
de wereld van de op het eiland woonachtige 
welvarende witte Nederlanders en die van 
de arme zwarte Antilliaanse bevolking, maar 
ook door de – volgens de critici – eenzijdige 
en ongenuanceerde manier waarop ze dit 
gedaan hebben. We zien hoe de Nederlanders 
in dit belastingparadijs, in hun afgeschermde 
resorts, op de golfclub en tijdens de cock-
tailparty’s zich laatdunkend uitlaten over de 
lokale bevolking, die zij slechts tegenkomen 
als hun bedienend personeel. Ook zien we hoe 
het witte management en de zwarte werkne-
mers van de plaatselijke Albert Heijn samen 
op cursus gaan met het motto ‘waarom wil 
een Antilliaan geen leiding geven’. Ondanks 
deze – volgens de makers – bewust gekozen 
zwart-wit benadering geeft de overigens 
kleurrijke film wel degelijk een bestaande rea-
liteit weer, die de nodige spanningen oplevert 
tussen de verschillende culturen. 

Première 7 april in Rialto Ceintuurbaan 338.

Cultuur Uitgelicht

De Badcuyp: Stoepsymfonie

In de 60 minuten durende ‘Symphonie des 
Trottoirs’ wordt de toeschouwer meege-
nomen op een wandeling door Amster-
dam. In deze compositie van kunstenaar 
Edward Janssen en trompettist Mark 
Nieuwenhuis, die het zelf een perfor-
mance-concert noemen, klinkt het ritme 
van voetstappen, vermengd met geluiden 
van instrumenten. Voor de opnames van 
de voetstappen kregen wandelaars aan 
beide enkels een microfoon bevestigd, 
waarmee hun voetstappen, door plassen, 
over grind en wat dies meer zijt, met de 
omgevingsgeluiden geregistreerd werden. 
Een stuk, waarin, volgens de makers zelf, 
zoiets heel gewoons als het geluid van 
lopen, iets heel bijzonders wordt.

In De Badcuyp, Eerste Sweelinckstraat 10  
dinsdag 19 april, aanvang 21.00 uur  

entree € 5.-

Doe mee aan de speelgoedmarkt 

Op zaterdag 2 april 2011 van 13.00 tot 16.00 
uur houdt speel-o-theek Het Quellijn bij 
buurtvereniging Henrick de Keijser haar 
20e speelgoedmarkt. Een feest speciaal 
voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Attracties 
zijn schminken, een grabbelton en snoep-
kettingen maken, er is live muziek en na-
tuurlijk de speelgoedverkoop. De locatie is 
Henrick de Keijserplein 45 en de toegang is 
gratis! Het huren van een verkooptafeltje 
(uitsluitend speelgoed!) kost € 2,50 voor 
leden van de speel-o-theek, niet-leden 
betalen € 3,50 per tafeltje.

Opgeven kan per mail:  
contact@sot-hetquellijn.nl of telefonisch 

tijdens openingstijden: di 15.00-17.00 uur, 
wo 12.45-14.30 uur, do 15.00-17.00 &  

19.00-20.00, vrij 15.45-17.45 uur.
Tel nr. 020-66 200 67.

Meer info op www.sot-hetquellijn.nl

Community art

Kunstenaarssoos

Bent u woonachtig of werkzaam in De Pijp 
en heeft u een goed plan voor een com-
munity art project dan nodigen we u graag 
uit voor de kunstenaarssoos in de artist 
in residence-ruimte in De Edelsteen op 
donderdag 31 maart a.s. van 17.00 tot 20.00 
uur. Deze wordt georganiseerd door kun-
stenaars/ bewoners uit de Diamantbuurt 
voor kunstenaars die serieuze plannen 
hebben voor community art projecten in 
de Diamantbuurt. Graag willen wij op deze 
avond zoveel mogelijk plannen verzame-
len om zo de artist in residence-ruimte voor 
de toekomst te behouden.

donderdag 31 maart van 17.00 – 20.00
Gebouw De Edelsteen

Smaragdplein 3-5

Ruimte voor activiteiten

De buurtvereniging aan het Henrick de 
Keijserplein heeft in haar clubhuis overdag 
ruimte voor activiteiten. Wilt u iets organi-
seren en zoekt u hiervoor ruimte dan zijn 
er mogelijkheden bij ons. 

Neem contact op via bestuur@hdkinfo.nl of 
020-6709174.

U kunt natuurlijk ook gewoon langslopen 
tijdens openingsuren.  

Deze kunt u terugvinden op de website: 
hdkinfo.nl

Buurtrestaurant 
het Open Huis
Buurtrestaurant ‘het Open Huis’ is een 
project van de Amsterdamse Vriendendien-
sten, dat in 2008 in verschillende stadsde-
len werd geïntroduceerd. In Buurtcentrum 
De Pijp kunnen bewoners uit de wijk voor 
5 euro een driegangen menu krijgen. Zelfs 
mensen met een diëet!

Het Open Huis heet jong en oud welkom. 
Eens in de maand is er zelfs livemuziek. Er 
wordt alles aan gedaan om het voor ieder-
een gezellig te maken. 

Als ik op een zondagavond binnengela-
ten word door een van de vrijwilligers uit 
de keuken, is het binnen al behoorlijk druk. 
Zeker 25 mensen staan geanimeerd met el-
kaar te kletsen. De tafels zijn al gedekt en 
iedereen kan gewoon aanschuiven. 

Elke week wordt er onder leiding van een 
professionele kok een menu bedacht en 
bereid. Voor vanavond staat een Oosterse 
maaltijd op tafel: Thaise soep vooraf en een 
kipcurry als hoofdgerecht. 

Om zes uur wordt de eerste gang geser-
veerd. Ik krijg een kom heerlijk ruikende 
soep voorgeschoteld die de verwachtingen 
helemaal waarmaakt. Ik heb inmiddels een 
plaatsje aan de bar gevonden en spreek met 
de beheerder van het buurtcentrum die te-
vens de bar runt. Hij vertelt me: “Er is een 
vaste groep van ongeveer tien bewoners 
die wekelijks terugkomt. Gemiddeld heb-
ben we twintig eters.” Na de soep maak ik 
van het kwartiertje pauze gebruik door een 

praatje aan te knopen met buurtbewoners. 
Ze zijn erg enthousiast over het project, vin-
den het eten lekker en de sfeer goed. 

Buurtbewoners kunnen zich van tevoren 
aanmelden. Er wordt rekening gehouden 
met speciale dieetwensen. Zo kan er ook ve-
getarisch of halal worden gegeten. Om half 
zeven is het tijd voor het hoofdgerecht: een 
riant gevuld bord met kipcurry, groenten 
en rijst. Tijdens het eten praat ik met Livia, 
die sinds anderhalf jaar als vrijwilligster in 
de keuken werkt: “Ik vind het vooral bijzon-
der dat iedereen hier welkom is, ongeacht 
de achtergrond. Er wordt niet geoordeeld, 
mensen kunnen zichzelf zijn en doen door 
het project sociale contacten op. Het werk 
zelf is ook leuk, al kan het soms best hec-
tisch zijn. Wel vind ik het jammer dat het 
een komen en gaan is van vrijwilligers in de 
keuken. Daardoor krijg je soms nauwelijks 
de kans om elkaar beter te leren kennen”. 

Na het eten neem ik nog een kijkje in de 
keuken waar een aantal mensen al druk in 
de weer is met de afwas. De kok, die leiding 
geeft aan de vrijwilligers: ”Ik sta nu voor de 
tweede keer hier. Omdat we afhankelijk zijn 
van een beperkt budget is het altijd weer 
de kunst een menu te bedenken dat zowel 
gezond als betaalbaar is.”

Als ook het toetje van appel, kwark en 
deeg uit de oven lekker smaakt, blijkt dat 
vanavond alles uitstekend gelukt is en ga ik 
met een goedgevulde maag en een voldaan 
gevoel naar huis. Hier kan geen kant-en-
klaar maaltijd tegenop! 

Ester Zijlmans

 
Open Huis buurtcentrum De Pijp, 

2e van der Helststraat 66: iedere zondag 
behalve de eerste van de maand 

van 17.00 tot 20.00 uur.

Beheerder buurtrestaurant achter zijn bar. Foto: Ester Zijlmans
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Vorig jaar nog moest het 
duidelijk zijn: in De Pijp zou 
het Natuur & Milieuteam 
(NMT) niet verdwijnen door de 
bezuinigingen. Ondenkbaar. 
Reden? Het NMT is te 
belangrijk voor de buurt. 

“Wanneer het NMT ter sprake kwam in de 
commissie- en raadsvergaderingen van de 
deelraad werd dit expliciet uitgesproken”, 
herinnert Alies Fernhout zich, algemeen 
coördinator van Wijkcentrum Ceintuur. 

“Opheffen? Geen denken aan.” Maar wat 
de deelraad onlangs besloot met de drie 
buurtcentra van de maatschappelijke or-
ganisatie Dynamo, sluiting als gevolg van 
bezuiniging, gaat nu gebeuren met het 
NMT. “In De Pijp zal dat na jaren van samen-
werken met de buurtbewoners verdwij-
nen” vervolgt ze. “Eerst wordt het budget 
gehalveerd, dan opgeheven.” Wel dient het 
stadsdeel zich te realiseren dat de buurt in 
de toekomst minder groen zal worden, wat 
weer gevolgen zal hebben voor de leefbaar-
heid. Uiteindelijk was het daar allemaal om 
te doen, een wijk waar het niet alleen pret-
tig wonen is maar bovendien aangenaam 
om te verblijven. 

Eind januari lag de brief op de mat bij 
Fernhout. Stadsdeel Zuid had in de Pro-
grammabegroting 2011 besloten de subsi-
die voor het NMT te stoppen. Het verloopt 
in twee fasen, in 2012 een vermindering van 
50.000 euro, dan 100.000 euro in 2013, om 
de subsidie in 2014 geheel stop te zetten. 
Maar dan volgt: ‘Ons voornemen is om Na-
tuur en Milieuteams te blijven financieren 
vanuit andere middelen’. Het NMT gaat het 
stadsdeel blijkbaar aan het hart. Dat is een 
reden om vragen te stellen aan de voorzitter 
van het Dagelijks Bestuur, Paul Slettenhaar, 
de ondertekenaar van de brief. Wat wil men 
nu precies? Maar vragen stellen zal weinig 
zin hebben, want wanneer men verder 

Eind in zicht voor Natuur- & Milieuteam in De Pijp?
leest: ‘Er is op dit moment geen duidelijk-
heid te geven maar (…) het is aannemelijk 
dat, indien deze alternatieve financiering 
mogelijk blijkt, het zal gaan om een lager 
bedrag dan in 2011’. Over dat laatste lijkt 
toch nagedacht.

Is de tegenspraak een ongepaste beleefd-
heidsvorm of schrijft men dit uit piëteit? Te 
lezen als: Over de doden niets dan goeds. De 
tijd zal het leren. De beslissing doet denken 
aan enkele rapporten van het Stadsdeel. 
Wanneer men de moeite neemt om die met 
elkaar te vergelijken, dan valt op dat daarin 
dezelfde tegenspraak voorkomt. In het Mi-
lieu Uitvoeringsprogramma 2010 stadsdeel 
Oud-Zuid lijkt er bijvoorbeeld voor het NMT 
geen vuiltje aan de lucht. Maar in Project 
Heroverwegingen Bestuursperiode 2010 – 
2014, evenals de Programmabegroting zijn 
beide geschreven in 2010, pakken zich bo-
ven het NMT donkere wolken samen. Men 
zou het argument kunnen aanvoeren dat 
de rapporten met hun specifieke gedach-
tegang naar een eigen conclusie toe rede-
neren: die over het milieu, waarover men 
meestal denkt op de lange termijn, tegen-
over de denkwijze op de korte termijn van 
de portemonnee. De laatste geeft meestal 
de doorslag, wanneer er bezuinigd moet 
worden. Feit blijft dat over het NMT geen 
eenduidige opvatting bestond. Maar wor-
den de kosten nu niet al te gemakkelijk naar 
de toekomst doorgeschoven?

Een onmisbare zaak
Wat doet het NMT voor de buurt? Het team 
in het wijkcentrum de Gerard Doustraat 
heeft twee betaalde krachten, maar be-
staat voor het grootste deel uit vrijwilli-
gers. Het ondersteunt de bewoners bij het 
groener maken van hun straat, tuin of dak. 
Ze kunnen zich inschrijven voor een cursus, 

lezing, natuurwandeling of excursie. Voor 
de kleintjes zijn er de tuinclubjes. Een ander 
project is het Groen Gemaal in het Sarpha-
tipark, waar planten en zaden kunnen wor-
den geruild en advies kan worden verkre-
gen krijgen over tuin- en balkonplanten of 
aanleg van een geveltuin. Doel is vooral om 
een groene bewustwording te ontwikkelen 
of te vergroten.  

Waarom is groen belangrijk voor de 
buurt? Voor De Pijp kan dat niet belangrijk 
genoeg zijn. Per inwoner is er het minste 
groen van alle buurten. De Pijp heeft lange 
smalle straten zonder veel bomen en plant-
soenen. In de paar bredere straten zijn wel 
bomen te vinden, maar dat zijn drukke ver-
keerstraten waar je niet even op een bankje 
gaat zitten om na een drukke dag tot rust 
te komen. Wetenschappelijk onderzoek 
heeft aangetoond dat mensen met veel 
groen om zich heen minder last hebben 
van gezondheidsklachten dan mensen met 
weinig groen in hun omgeving. Mensen die 
zich mentaal en fysiek goed voelen, zullen 
ook minder gebruik maken van de gezond-
heidszorg. Dan is er de luchtkwaliteit. Hoge 
concentraties met vervuilde deeltjes in de 
lucht, die schadelijk zijn voor de mens, doet 
de fotosynthese in bladeren van veel plan-
ten met een kwart toenemen. Koolstof-
dioxide wordt dan omgezet in zuurstof en 
maakt tegelijkertijd de vervuilde deeltjes 
onschadelijk. Voor mensen met klachten 
aan de luchtwegen scheelt dat kosten voor 
doktersbezoeken. Uiteindelijk heeft het 
NMT een economische functie. Dan gaat het 
om kosten op de lange termijn die niet wor-
den meegeteld in de bezuinigingen, omdat 
die nu eenmaal moeilijk te vangen zijn in 
absolute cijfers voor de korte termijn. 

Ron Kretzschmar

Een markant gebouw in De Pijp 
is CinéTol in de Tolstraat, waar 
nu de openbare bibliotheek zit. 
Wat is dit voor vreemd gebouw 
en wat was er hier vroeger?

In de jaren 1926 – 1927 liet de Theosofische 
Vereniging in de Tolstraat een tempel bou-
wen, die tevens dienst deed als vergader-
ruimte. Het werd gebouwd in de stijl van 
de Nieuwe Zakelijkheid en kreeg de vorm 
van een kwart cirkel. Voor het ontwerp 
tekenden architecten J. Brinkman en L. C. 
van der Vlugt. Laatstgenoemde zou in de 
jaren dertig wereldberoemd worden met 
zijn ontwerpen voor de Van Nelle fabriek  
in Rotterdam en het stadion ‘De Kuip’ van 
voetbalclub Feijenoord  in diezelfde plaats. 

In de zaal was plaats voor 600 bezoekers, 
400 beneden en 200 op het balkon.

Al snel na de ingebruikname bleek de 

exploitatie niet meer rendabel en vanaf 
1933 werd het gebouw verhuurd als con-
cert- en gehoorzaal. Er werd zelfs nog sjoel 
gehouden door het  Liberaal Joods Kerkge-
nootschap.

In de oorlogsjaren eiste de Duitse bezetter 
het gebouw op en werd het omgebouwd tot 
bioscoop. De zaal en het balkon werden ver-
groot en de NSB-er August Bierman kreeg 
de dagelijkse leiding van de bioscoop, die  
Thalia werd genoemd. Door het ontbreken 
van elektriciteit in die tijd werden er steeds 
vaker concerten, cabaret- en revuevoorstel-
lingen gegeven. Zo herinnerde wijlen dich-
ter en destijds Pijpbewoner Simon Vinken-
oog zich vooral de live jazz-optredens op 
zondag in Thalia.

Na de tweede wereldoorlog werd het 
buurtbioscoop Cultura en in 1954, na het 
uitschrijven van een prijsvraag, kreeg het 
gebouw zijn huidige naam: CinéTol. De win-
naar en bedenker van de naam werd op het 
podium geroepen en mocht zijn prijs van 
100 gulden in ontvangst nemen.

In 1961 werd Cor Koppies directeur en 
hij maakte van CinéTol Amsterdams eerste 
filmhuis (een alternatieve bioscoop, waar 
films worden vertoond met een artistieke 
waarde). Koppies vertelt in een interview uit 

1994: “Ik had natuurlijk de tijd mee. Na de 
saaie jaren van de wederopbouw bestond 
er een enorme cultuurhonger. Niet alleen 
op filmgebied, maar ook in de literatuur 
en het theater. Overal was het explosief, 
je verzoop er bijna in. Ik had geen ervaring 
met programmeren en ging vooral op mijn 
eigen smaak af. Een van de eerste dingen 
die ik deed was het organiseren van een re-
trospectief rond Ingmar Bergman, destijds 
nog een omstreden figuur. Dat bleek enorm 
aan te slaan. We organiseerden Franse we-
ken, Italiaanse weken en teach-ins, de Nou-
velle Vague werd populair, we gaven zelf 
programmablaadjes uit; het bruiste als een 
gek.” En dat alles zonder een cent subsidie.

Vanaf 1966 begonnen de dagelijkse 
nachtvoorstellingen. Tegen twaalven 
vormden zich in de Tolstraat eindeloze rijen 
met studenten en docenten van de Filmaca-
demie, filmjournalisten, Skoop-lezers en 
andere belangstellenden. Zij keken er naar 
films van Polanski, Chabrol, Truffaut en vele 
andere minder bekende regisseurs en rook-
ten, dronken en discussieerden wat af in dit 
nu verworden heiligdom voor cinefielen.

Met een inleiding vooraf en een discussie 
achteraf was het soms al weer licht buiten 
als toenmalig filmoperateur Piet Hartog de 

deur van CinéTol op slot deed: ”Ik zag mijn 
bed niet meer, ik was op het laatst dag en 
nacht in CinéTol aanwezig. Al die nacht-
voorstellingen, hoe haalt iemand het in zijn 
kop?”

De huidige directeur van Het Ketelhuis, 
Alex de Ronde, verlangt nog wel eens terug 
naar die tijd in CinéTol: ”Legendarisch wa-
ren de nachtelijke film teach-ins. Het zou 
me heel wat waard zijn als die sfeer kon 
herleven.”

Ook jongere filmmakers hebben herin-
neringen aan bioscoop CinéTol. Zo zag re-
gisseur Eddy Terstall (1964) hier zijn eerste 
film: Bambi en hij hield het bepaald niet 
droog.

In de jaren ‘70 wil de Theosofische Ver-
eniging het gebouw verkopen aan een 
projectontwikkelaar, maar buurtbewoners, 
film- en architectuurliefhebbers verenigden 
zich in het comité ‘Geen gesol met CinéTol’, 
en met succes. Het pand werd op de mo-
numentenlijst geplaatst en de gemeente 
kocht het op. Er heeft nog even een moskee 
in gezeten alvorens het werd omgebouwd 
tot bibliotheek. Vorig jaar vierde de buurt 
het 25-jarig bestaan van hun bibliotheek.

Ton van der Tas

cinétol voormalig heiligdom van cinefielen

Linksboven: De Franse filmregisseur François 

Truffaut voor CinéTol in de jaren zestig. Boven: 

Programmaboekje CinéTol uit 1965. Onder: Het 

huidige CinéTol. 

Jaarlijkse Geveltuinendag in het Sarphatipark, een van de vele activiteiten van het Natuur- & Milieuteam in De Pijp.


