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Wat is de huidige stand van zaken?
Tjerk Dalhuisen: “We hebben een brief van 
het stadsbestuur gekregen waarin staat 
dat vanaf 1 januari 2012 de subsidierelatie 
met het wijkcentrum stopt. Tegelijk zeg-
gen ze dat ze wel met ons verder willen. 
De brief is zo onduidelijk geformuleerd dat 
we er eigenlijk geen conclusies uit kunnen 
trekken. Tegen die onduidelijkheid heb-
ben we bezwaar gemaakt en als reactie 
hebben we nu een brief gekregen waarin 
staat dat we de zaak moeten sluiten.”

Alies Fernhout: “We zitten in een 
spagaat. Er wordt ons eerst gevraagd 
om deel te nemen aan het ‘vernieuwde 
welzijn’, terwijl we nu worden verzocht 
om het personeel te ontslaan en de 
huur op te zeggen. Het stadsdeel geeft 
aan dat er niet langer geld beschikbaar 
is voor het huidige wijkopbouwwerk. 
Het gaat niet meer om het aantrekken 
van de broekriem, maar om een abrupte 
beëindiging van de subsidierelatie.” 

Stadsdeel 
wil af van 
mondige 
burger

Vlak voordat de stadsdelen 
zelf opgeheven worden, wil 
het stadsdeelbestuur alle 
wijkcentra sluiten. Daarmee 
laat ze betrokken bewoners in 
de kou staan. Voor De Pijp en 
haar bewoners heeft dit grote 
gevolgen. Tjerk Dalhuisen, 
bestuurslid van Wijkcentrum 
Ceintuur en Alies Fernhout, 
coördinatrice zijn verontrust, 
maar strijdbaar.

Links: De vierjarige Sonny Vuijsje met het hier 11 dagen oude ezeltje ‘Hezel Ezelien’, een meisje, dat 9 april geboren werd op de Kinderboerderij in De Pijp. Sonny bedacht de tweede naam en mocht als belo-

ning met Ezelien op de foto. Rechts: Pater Hoogland slaat de wijkwast uit over één van de motoren die waren opgekomen voor de jaarlijkse zegening bij de Vredeskerk op 3 april. Foto’s Christine Westerveld

Albert Cuyp Nazomerfestival. Dit jaar als het aan het stadsdeel ligt voor de laatste keer. Foto: Maarten Wesselink

Wat betekenen de plannen voor be-
woners in De Pijp?
Dalhuisen: “Een sterke achteruitgang. De 
buurt wordt eenzijdiger en er treedt ver-
arming op in de activiteiten. De Pijpkrant 
verdwijnt bijvoorbeeld, maar ook het 
Nazomerfestival. Doordat het Natuur- en 
Milieuteam binnen een paar jaar geen 
geld meer krijgt, zal de wijk op termijn een 
minder groen aanzien krijgen. Het Groen-
gemaal in het Sarphatipark moet dan dicht 
en de vele vrijwilligers krijgen geen bege-
leiding meer. De groene en gemêleerde 
Pijp is juist ontstaan dankzij de inzet van 
bewoners en ondernemers. Zonder deze 
inzet holt de buurt achteruit. Laten we niet 
vergeten dat De Pijp in de jaren zeventig 
nog een afbraakwijk was. De wijk is niet 
vanzelf zo mooi geworden. De betrokken-
heid van mensen hier in de buurt verdient 

Lees verder op pagina 2

Stand van zaken

In november beloofde de stadsdeelraad 
nog dat de wijkcentra zouden blijven. Niet 
opheffen, maar kijken of het met minder 
geld kan, was de conclusie. ‘Bezuinigen op 
stenen’, niet op activiteiten van en voor 
bewoners. Het stadsdeelbestuur vult dat 
nu heel anders in. Zij gaf de wijkcentra 
deze maand  opdracht de huur en de 
arbeidscontracten met de medewerkers 
op te zeggen. Weg budget voor bewoners. 
Geen geld meer voor faciliteiten en geen 
geld voor activiteiten. Vanaf januari geen 
Pijp Krant meer, geen actieve bewo-
nersgroepen, afbouwen van Natuur- & 
Milieuteam en geen Nazomerfestival 
meer op de Albert Cuyp. Tenzij … genoeg 
mensen van zich laten horen!

Visie wijkcentrum

De wijkcentra mogen van het stadsdeel-
bestuur alleen nog concurreren met 
welzijnsorganisaties als het gaat om 
‘activiteiten gericht op eenzame bewo-
ners’. Een heel beperkte benadering. 
Juist door het stimuleren en betrekken 
van alle bewoners bij wat er in de wijk 
speelt bereiken de wijkcentra een brede 
groep bewoners. De visie van Wijkcen-
trum Ceintuur is te vinden op de website 
www.wijkcentrumceintuur.nl. U kunt op 
de website uw reactie geven. Wij zijn 
benieuwd wat u er van vindt! 

 

Wat kunt u doen?

In juni beslist de stadsdeelraad welke 
middelen beschikbaar zijn voor 2012 en 
waarvoor. De raad kan vrij eenvoudig be-
sluiten om wel budget uit te trekken voor 
bewoners. Het stadsdeel heeft namelijk 
een flink bedrag opzij gezet voor ‘nieuw 
beleid’. Waar een wil is, is een weg, luidt 
het gezegde. Veel zal afhangen van de 
reacties van de bewoners zelf, u dus. Laat 
uw stem horen, ook als u dat eerder al 
eens deed. De politiek heeft een slecht 
geheugen en herhalen helpt! U kunt een 
brief sturen aan de raadsleden of een 
mailbericht via de website 
 www.hakkenindewijk.nl

Volg ons ook op facebook:  
‘hakkenindewijk’ en ‘vrienden van de Pijp’.
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waardering en stimulans. Dat het stadsdeel 
dat niet ziet is een slechte zaak.”

Fernhout: “Zonder wijkcentrum gaat 
een plek verloren waar mensen met elkaar 
in contact komen en waar eigen initiatie-
ven ontstaan. Een wijkcentrum is een plek 
waar je de sleutel krijgt om te vergaderen, 
te kopiëren en iets voor de buurt op te zet-
ten. Zonder ingewikkelde bureaucratische 
processen en beheerders, gewoon met 
goede afspraken en op basis van goed ver-
trouwen. Daar zijn veel mooie initiatieven 
uit voortgekomen.”

Hoeveel arbeidsplaatsen gaan 
verloren?
Fernhout: “In eerste instantie gaat het om  
een opbouwwerker, een aantal uren se-
cretariële ondersteuning en een balieme-
dewerker. Maar het heeft ook gevolgen 
voor de boekhouding, de automatisering, 
de schoonmaak en de coördinatie. Als het 
Natuur en Milieuteam weg moet gaat het 
om nog drie mensen en veel vrijwilligers. 
Dan moet ook het Wijksteunpunt Wonen 
vertrekken en gaat alle samenwerking en 
samenhang verloren.” 

Dalhuisen: “Daarnaast verdwijnt er veel 
inzet van vrijwilligers. Alle werkgroepen 
en vele initiatieven draaien op vrijwilligers. 
Ook de bestuursfuncties bijvoorbeeld zijn 
onbezoldigd. Werk door mensen met hart 
voor de buurt, wordt teniet gedaan.” 

Wat valt de politiek aan te rekenen?
Dalhuisen: “Investeren in een buurt is soci-
aal ondernemen. Dat zou de politiek moe-
ten aanspreken. Toen wij enkele maanden 
geleden allerlei acties op touw hadden 
gezet en duizenden steunbetuigingen had-
den verzameld, haastten de partijen zich te 
melden dat ze het werk van wijkcentra zo 
belangrijk vonden. Ze hebben afgesproken 

dat er Huizen van de Buurt moeten komen. 
Bezuinigen op gebouwen en niet op men-
sen. Maar nu wil het stadsdeelbestuur 
toch zijn zin doordrijven en de wijkcentra 
opheffen, terwijl er geen Huis van de Buurt 
te zien is. Kennelijk durven ze niet eerlijk te 
zijn. Bijna alle raadsleden en ook verant-
woordelijk wethouder Marco Kreuger, heb-
ben de film Namens de kinderen van De Pijp 
gezien. Die toont hoe een totaal vervallen 
buurt sterk verbeterd is door inzet van 
actieve bewoners en ondernemers. Daar 
heeft het wijkcentrum sinds begin jaren ’70 
heel veel aan bijgedragen. Ze zien allemaal 
in hoe belangrijk ons werk is, maar begrij-
pen kennelijk niet dat het Wijkcentrum 
Ceintuur ook de komende jaren nodig is. 
Met een wijkcentrum koop je voor weinig 
geld veel betrokkenheid. Ze denken dat 
het genoeg is als ze alleen geld steken in 
de echte probleemgevallen: mensen die 
totaal geïsoleerd zijn geraakt. Terwijl dat 
nou juist niet werkt.” 

Wat gaat het wijkcentrum nu onder-
nemen?
Dalhuisen: “We gaan de bewoners opnieuw 
informeren via alle kanalen die ons ter be-
schikking staan. Via deze krant, de media, 
via directe contacten en ook via pagina’s 
op sociale media zoals Facebook. De pagina 
Vrienden van De Pijp groeit snel in populari-
teit. We krijgen veel waardering, ook voor 
het feit dat we met de tijd meegaan. We 
willen de bewoners graag betrekken. Zij 
maken de buurt. De campagne ‘Hakken in 
de wijk’ heeft bewezen dat het Wijkcen-
trum leeft in de buurt. Mensen die vorig 
jaar hun mening stuurden aan de deelraad 
moeten dat nu vooral weer doen. Het heeft 
zeker gewerkt om de aandacht te krijgen, 
maar de politiek vergeet snel. Dus ben je 
er niet met een keer iets zeggen. Zo goed 
luisteren politici niet, dus je moet het af 
en toe herhalen. Ik heb groot vertrouwen 

in de buurtbewoners, het was heel mooi 
om te zien hoeveel verschillende verhalen 
er kwamen. Kort, lang, maar allemaal heel 
duidelijk. Bewoners van De Pijp laten zich 
niet zomaar het bos insturen door de poli-
tiek. Als de politici die inbreng serieus ne-
men kunnen ze zonder veel moeite budget 
uit trekken voor de wijkcentra en activitei-
ten van bewoners.”

Fernhout: “We willen zo veel mogelijk 
mensen betrekken bij de discussie. Het gaat 
niet alleen om welzijn, het gaat ook om par-
ticipatie. Bewoners moeten iets te zeggen 
hebben over wat er in hun wijk gebeurt. Er 
zijn meer middelen beschikbaar voor wijk-
centra als je in de breedte wilt kijken. Het 
stadsdeel moet zich vooral realiseren wat ze 
nu in handen heeft en wil weggooien.“

Heeft het wijkcentrum nog toe-
komst?
Fernhout: ‘Zeker, met het afschaffen van 
de deelraden worden wijkcentra juist weer 

veel belangrijker. Dat hoeft de overheid niet 
alleen te betalen, fondsen en ondernemers 
kunnen meefinancieren met activiteiten, 
maar daarvoor heb je wel een basis nodig. 
Dat is een taak van de lokale overheid en 
die basis mogen we niet verliezen.”

Dalhuisen: “Ik geloof dat het wijkcen-
trum langer zal bestaan dan het stadsdeel. 
Buurtparticipatie is enorm belangrijk, dat 
wordt gedeeld in allerlei wetenschappelij-
ke rapporten. Investeren in bewoners loont 
zich altijd. Je krijgt er een rijkere buurt voor 
terug. Zeker nu de stadsdelen zelf worden 
opgeheven is er alle reden om flink in de 
buurt te investeren. Laat het stadsdeel het 
geld dat ze heeft vrijgemaakt voor nieuw 
beleid besteden aan bewoners en betrok-
kenheid bij de buurt. Dat is een investering 
die vruchten afwerpt. Dat is veel productie-
ver dan nog net voordat ze zelf verdwijnen 
de wijkcentra op te heffen.” 

Peter Roeffen

Colofon 

Bart in De Pijp
Horizontaal
  4.  beroepsblessure van een trompettist? (9)
  7.  en in het Frans een film (2)
  8.  zo’n vlieger brengt ongeluk (13)
  9.  onaardige vrouwen betalen zo (6)
 10.  bedje voor lovebirds (6)
 12.  (geen) nieuw succesvol spelletje (13)
 16.  auto in de felle zon? (9)
 18.  daar is ook een tv-serie (2)
 19.  spannend sieraad van Richard? (11)

Verticaal
 1.  balen én stralen (6)
  2.  kook je hiermee op topniveau? (6)
  3.  niets in het roze (4)
  4.  lekker rond gezicht van een Duitser (8,3)
  5.  uitstekende schilderskleding? (9)
  6.  groot dier van een heks? (5)
 11.  tweelingmeisjes aan het lijntje houden? (6)
 13.  bevestig die stang! (5)
 14.  gevaarlijk teken (3)
 15.  deze kudde ligt op de loer (6)
 17.  waterplaats (3)

Florance Exotische Smulkraam
Albert Cuypstraat

© 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)
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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

Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
t/m vrijdag 3 juni naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram mei. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram april: 
C. Weber, Jozef Israëlskade

Oplossing april Horizontaal: 1. schaftlokalen 
7.heksenketel 9.an 10. ijzerdraad 12. doch 13. 
webadres 15. beer 16. zorgeloos 17. boon 19. 
etalagepop Verticaal: 1. schrijfwijze 2. hakkenbar 
3. tenor 4. oceaanstomer 5. aken 6. eh 8. ontharen 
11.hogerop 14. relaas 17.gaaf 18. bok 19.es

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

door Christine Westerveld

1. 2. 3.

4. 5. 6. x 7.

x x x x x

8.

x x x x x x

9. x 10. 11.

x x x x x x x x

12. 13. 14. 15.

x x x x x

16. 17. x 18.

x x x x x x

19.

Vrijwilligers en bezoekers in de weer tijdens het Albert Cuyp Nazomerfestival. Foto Ronald Huffener



mei 2011 3wonen / Varia |

Verhuurder vraagt ‘commissie’

Een aantal maanden geleden bezocht 
een drietal huurders het spreekuur. 
Het waren studenten, die gezamen-
lijk een zelfstandige woonruimte 
bewoonden waarin ze alledrie een 
eigen kamer hadden. Het huurcon-
tract stond echter op naam van één 
van de studenten en hij was nou net 
degene die de woning wilde verla-
ten. Daarmee zouden ook de andere 
huurders moeten vertrekken. Hoe dat 
te voorkomen?

De medebewoners hadden geen recht 
om op de woning te blijven, omdat zij 
formeel geen  medehuurders waren 
en er ook geen mogelijkheid was om 
die titel te verkrijgen. De verhuurder 
weigerde dat namelijk omdat de drie 
bewoners geen gemeenschappelijk 
duurzame huishouding vormden. De 
verhuurder was echter wel bereid om 
met een van de achterblijvers een 
nieuw contract af te sluiten, maar 
alleen als er een bedrag van € 1.250,00 
aan ‘commissie’ zou worden voldaan.

Aanvankelijk waren de bewoners niet 
van plan dit bedrag te betalen. Im-
mers, het enige wat van de verhuurder 
werd gevraagd was om een van de 
achterblijvers als huurder te erken-
nen en niet valt in te zien waarom 
daarmee zulke hoge kosten gepaard 
moeten gaan. Maar als het bedrag niet 
werd betaald, zouden alle bewoners 
op straat staan. Het leek er dus op dat 
de verhuurder de bewoners in de tang 
had en zij gingen uiteindelijk dus maar 
tot betaling over.

Een verhuurder mag geen kosten in 
rekening brengen bij het aangaan 

van een huurcontract, voor zover hij 
hiermee een ‘onredelijk voordeel’ 
geniet. Dat is hier duidelijk het geval, 
want met het afsluiten van een nieuwe 
contract had de verhuurder helemaal 
geen kosten gemaakt. Het spreekuur 
adviseerde de bewoners daarom om de 
betaalde ‘commissie’ van de verhuur-
der terug te vorderen, zonodig door 
middel van een juridische procedure.

Die procedure bleek inderdaad nodig, 
want de verhuurder was niet van plan 
het bedrag terug te betalen. De huur-
ders hadden immers ingestemd met 
het bedrag, zo luidde het betoog van 
de verhuurder. De huurders stapten 
vervolgens naar de kantonrechter en 
die veegde het standpunt van de ver-
huurder van tafel. De verhuurder werd 
veroordeeld tot terugbetaling van het 
betaalde bedrag. Ook moest de ver-
huurder alle kosten van de procedure 
aan de huurders vergoeden.

De rechter kwalificeerde de afspraak 
dat een bedrag moest worden betaald 
voordat het huurcontract werd 
afgesloten als een ‘onredelijk beding’ 
en dat beding was volgens de rechter 
‘nietig’. In gewoon Nederlands: de 
verhuurder heeft sleutelgeld gevraagd 
en dat is niet toegestaan. Dat de huur-
ders daarmee instemden is niet van 
belang: sleutelgeld kan altijd, dus ook 
achteraf, van de verhuurder worden 
teruggevorderd.

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 Van Woustraat in 1917
Het standpunt is tussen de Pieter 
Aertszstraat en de Rustenburgerstraat, 
kijkend in de richting van de Ceintuur-
baan. Het verkeer is nog niet zo dominant 
in het straatbeeld aanwezig. Het lagere 
huizenblok rechts aan de Kuipersstraat en 
de Rustenburgerstraat stamt nog uit de 
tijd dat De Pijp  grotendeels poldergebied 

was. Niet lang nadat deze foto  gemaakt 
is werd het gesloopt. Er is een hoger 
pand gebouwd met op de begane grond 
nu het café restaurant Fa. Pekelhaaring  
en slijterij Gall & Gall. Rechts zien we 
de verfwarenwinkel van A.J. Bruylants. 
Deze Vlaming vluchtte tijdens de Eerste 
Wereldoorlog naar Amsterdam, maar kon 
de verleidingen die De Pijp hem bood 

Prenten van weleer

moeilijk weerstaan. Hij joeg al zijn geld 
er doorheen en eindigde zijn leven in de 
armen van een hoerenmadam. G. de Ru 
nam zijn zaak in 1921 over en nog altijd 
bevindt zich hier de verfspeciaalzaak van 
de familie de Ru, met kleinzoon Nils nu 
als derde generatie. De straat is genoemd 
naar de beroemde klokkengieter Geert 
van Wou. Hij leefde rond het jaar 1500 in 
Kampen. Pontificaal in beeld is tramlijn 
8, die in deze tijd zijn eindhalte had bij 
de Tolstraat. Later zou de lijn worden 
doorgetrokken naar de Zuider Amstellaan 
( de huidige Rooseveltlaan). Lijn 8 werd 
ook wel de ‘jodentram’ genoemd. Hij reed 
door alle joodse buurten. Toen het voor 
joden verboden werd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog om met het openbaar 
vervoer te reizen, werd de lijn opgeheven. 
Nog een enkele keer werd hij ingezet, 
om opgepakte joden naar het station te 
deporteren. Voor velen zou dit ook hun 
laatste rit blijken te zijn …

Ton van der Tas

 Een huurder in de oude Pijp heeft een wo-
ning van corporatie de Alliantie gehuurd. 
Het dak blijkt te bestaan uit bitumen op 
planken en er valt dus niet tegenop te sto-
ken. Hadden er nu kieren in het dak geze-
ten, dan was er sprake van een gebrek. Een 
tekort aan isolatie wordt niet als een ge-
brek gezien en dus kan je niet van de ver-
huurder eisen dat hij dit aanpakt. Wel kan 

je een ‘redelijk voorstel’ doen. In de wet is 
geregeld dat een verhuurder een redelijk 
voorstel van een huurder voor het isoleren 
van de beganegrondvloer, gevel of dak, of 
het vervangen van een oude conventionele 
CV-ketel moet accepteren.

De eerste brief van de huurder werd he-
laas terzijde geschoven. Maar een vervolg-
brief, wijzend op mogelijke rechtsgevolgen, 

bracht meer op gang. Er ontstond overleg 
met als uitkomst dat de huurder een van 
de investeringen afgeleide huurverhoging 
gaat betalen en de verhuurder het dak laat 
aanpakken. Een procedure op grond van 
artikel 7:243 uit het burgerlijk wetboek was 
hierdoor gelukkig niet nodig.

 
Wijksteunpunt Wonen Zuid

Het stadsdeel Zuid werkt momenteel 

hard aan het oplossen van het 

gebrek aan parkeergelegenheid 

voor fietsen. Belangrijk onderdeel 

hiervan is het verwijderen van 

fietswrakken, achtergelaten en 

zichtbaar langdurig niet gebruikte 

fietsen, ook wel weesfietsen 

genoemd, en hinderlijk in de weg 

staande fietsen. Op de foto zien 

we de ‘weesfietsverwijderdienst’ 

in actie op de hoek van de Jozef 

Israëlskade en de Mesdagstraat, 11 

april. Foto: Christine Westerveld

Huurwoning isoleren? Doe een redelijk voorstel!

Weesfietsverwijderdienst in actie

Koninginnedag in De Pijp: Keuze uit de festiviteiten
Vrijdag 29 april 
• Vanaf 19.00 uur buitenpodia en bui-
tentaps. • Vanaf 21.00 uur Partyband 
Sonny’s Inc bij Café De Groene Vlinder, 
Albert Cuypstraat 130.

Zaterdag 30 april 
• 6.00 - 20.00 uur vrijmarkt, in Sarp-
hatipark speciaal voor kinderen. • Op 
Marie Heinekenplein dance evenement 
‘Apenkooi’ met muziek en dj’s. • Bij 
Café Buiten, hoek Ruijsdaelkade / 
Albert Cuypstraat buitenfeest met 
barbecue en dj’s vanaf 10.00 uur.
(Foto: Christine Westerveld)
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Van Woustraat 149 is de plek waar in De 
Pijp op 4 mei de jaarlijkse Dodenherden-
king plaatsvindt. Een plaquette in de gevel 
vertelt het waarom. Ernst Cahn, een Joodse 
vluchteling uit Duitsland en eigenaar van 
IJssalon Koco, in de oorlog op dit adres ge-
vestigd, werd op 19 februari 1941 door de 
Duitsers terechtgesteld.

Twee jaar geleden was er enig tumult – 
letterlijk en figuurlijk – rond deze herden-
king. In het kader van het ‘vertalen van de 
Dodenherdenking naar deze tijd’ was er 
een jonge rapper uitgenodigd. Een groep 
leerlingen van een basisschool uit de buurt 
ging compleet uit z’n dak toen deze jongen, 
die ze kenden, de microfoon kreeg om zijn 
rap ten gehore te brengen. Ze joelden en 
juichten, niet gehinderd door een werkelijk 
besef van de reden van de bijeenkomst.

Veel mensen hebben zich toen gestoord 

aan het gedrag van deze multiculturele klas.
In een speciaal computerprogramma voor 

kinderen met een taalachterstand, ‘Flitsle-
zen’, komt ook het woord joden voor. Het 
woord flitst voorbij en de kinderen moeten 
zeggen welk woord er stond. Op een mid-
dag op een Amsterdamse basisschool komt 
het vier keer voorbij bij vier verschillende 
kinderen. Alle vier gniffelen ze. Als ik ze 
vraag waarom, geven ze alle vier hetzelfde 
antwoord: ‘omdat het een scheldwoord is’. 
Voor een Marokkaans, een Nederlands, een 
Surinaams en een Turks jongetje, 11 jaar oud, 
is Joden een scheldwoord. Net als homo.

Onlangs liet een voetbalprof zich in de 
euforie van een overwinning op Ajax even 
gaan en zong dat hij ‘op jodenjacht ging’. 
Homoseksuele voetballers krijgen nog al-
tijd het advies niet voor hun geaardheid uit 
te komen, omdat het dan wel eens gedaan 

Alledaags

©hris

Herdenken

Het leven van oudere mensen in de buurt 

kon zijn met hun carrière. En zijn voetbal-
lers veelal niet idolen en voorbeelden voor 
jongetjes van een jaar of elf?

‘Je moet er niet te zwaar aan tillen’, hoor 
ik wel zeggen, ‘het hoort bij de jongeren-
cultuur en de voetbalcultuur, ze menen het 
niet echt’. Maar is dat wel zo? Onverschillig 
m’n schouders ophalen bij uitingen van on-
verdraagzaamheid? 

Het is nog niet zo heel lang geleden dat 
er in een Amsterdamse buurt gevoetbald 
werd met kransen, gelegd ter nagedach-
tenis aan de slachtoffers van WO-II. Door 
jongeren. Onlangs vertelde een jongen in 
een krant, dat hij regelmatig een petje over 
zijn keppeltje zet, omdat hij geen zin heeft 
in vervelende opmerkingen. Door jongeren. 
Agressie tegen homo’s neemt toe. Door jon-
geren. Toch schijnen er nog altijd scholen te 
zijn die terughoudend zijn in het behande-
len van de Holocaust, vanwege de gevoe-
ligheid van het onderwerp bij moslims. En 
tweederde van de leerlingen in het voort-
gezet onderwijs krijgt geen voorlichting 
over homoseksualiteit. 

Alle reden, lijkt mij om stil te blijven 
staan bij de gevolgen van onverdraagzaam-
heid en onverschilligheid. Alle reden om de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
te blijven herdenken. Alle reden om stil te 
staan, letterlijk, op 4 mei, om 20.00 uur, in 
De Pijp, in de Van Woustraat, voor nr. 149.

tekst en beeld: ©hris  

www.depijpinbeeld.blogspot.com

De tweekamerwoning van Theresia Lafleur 
(84 jaar), aan de Jozef Israelskade is vol: 
vol met schilderijen en foto’s. Zelf geschil-
derde, kleurige olieverfdoeken vullen alle 
gaten van de grond tot aan het plafond. 
En in een kast staan rijen lijstjes met foto’s: 
als bewijsstukken van mooie, oude herin-
neren, waardevolle momenten en verloren 
liefdes. “’Pluk de dag, het is later dan u 
denkt.’ Schreef een vriend van mij op zijn 
celwand tijdens de oorlog. Ik heb gemerkt 

dat hij gelijk heeft: als je zo oud 
bent als ik dan merk je dat het 
leven maar heel kort is.”

Met haar ouders, twaalf 
broers en zussen en joodse on-
derduikers woonde Theresia 
tijdens de Tweede Wereldoor-
log in een tweekamerwoning 
in Amsterdam Oud West. “’De 
muren hier zijn rekbaar,’ zei 
onze huisdokter altijd. “Met 
z’n zeventienen zaten we aan 
tafel. Er werd gekookt op een 
kacheltje. En gemusiceerd. 
Tussen de schuifdeuren. Mijn 
zussen en broers studeer-
den zang, piano en viool. Ik 
oefende op mijn viool. Vaak 
namen mijn broers hun 
vrienden van het conserva-
torium mee naar huis. Vader 
regelde de voedselvoorraad 
en was samen met mijn oud-
ste broers actief in het verzet. 

Moeder zorgde voor iedereen. Ook voor 
onze drie overbuurmeisjes die tijdens 
de oorlog hun moeder hadden verloren. 
Elke avond aten we samen en na het eten 
werd vaak tweestemmig gezongen, ‘Op 
de grote stille heide’ en andere liedjes. 
Door de week leefden we sober: dan was 
er geen snoep of koek bij de koffie. Maar 
wel in het weekend. Zaterdag en zondag 
hadden een andere kleur, we kleedden 
ons mooi aan, er waren chocoladekoekjes 

en limonade. Op zaterdagavond werden 
de kranten neergelegd en aten we samen 
pinda’s. Dan ging mam onderwijl kousen 
stoppen en pelden wij pinda’s voor haar. 
En zaterdagavond was er steevast salade 
of soep.”

Soep en salade serveert ze nog altijd voor 
zichzelf op de zaterdagavond. En het week-
end heeft die bijzondere kleur behouden: 
“Door de week leef ik sober: elke dag sta 
ik om acht uur op en eet een droge boter-
ham met halvajam. Na het douchen maak 
ik mijn huis gezellig: ik maak mijn bed op, 
was af, zwabber de vloer. Pas daarna mag 
ik koffie drinken, zonder chocolaatje erbij. 
Het weekend is anders: dan zet ik lekkers 
op tafel, ik kleed me mooi aan. En op zater-
dagmiddag staat er steevast een borrel op 
tafel, met nootjes en haring.”

De viool heeft geen plek meer in huis. 
Wel handschoenen om te tuinieren en 
een schildersezel. Op kleurrijke olieverf-
doeken verschijnen haar dierbare verloren 
geliefden en heeft ze mooie vergane mo-
menten nauwgezet uitgewerkt. “Elk leven 
is als een roman: iedereen kent schoon-
heid en verdriet in z’n leven. Gelukkig 
kan ik me blijven verwonderen. Over de 
bomen die ook dit jaar weer hun wufte 
bloesem laten zien, het ontluiken van de 
prille lenteblaadjes. Een klein kind dat 
dapper door de wereld stapt. Geluk is niet 
groot, ze zit in de hele kleine dingetjes.” 

Minka Bos

Inburgeren met De Pijp Krant

Bewoner: Ria Suzan Kensenhuis
Woont in De Pijp sinds: 1979 Leeftijd: 53 jaar

Wat doet u zoal deze week?
Te veel natuurlijk weer. Dinsdag heb ik ge-
sprekken gevoerd met drie verschillende 
instanties over van alles én de voortzetting 
van de vereniging Soso Lobi. Vandaag had ik 
een gesprek met de kandidaat-voorzitter, 
die mij binnenkort opvolgt. Donderdags heb 
ik altijd qualitytime met mijn kleindochter 
en vandaag heb ik even de zorg voor mijn 
kleinzoon. Straks ga ik bojo bakken, een 
Surinaamse koek met als hoofdingrediënt 
cassavewortel. 

Wat heeft u gisteravond gegeten en 
hoe kwam u daaraan?
Masusa moksi alesi. Dat is gele rijst met ge-
rookte kip, zoutvlees en vis. Dit keer ook met 
gerookte makreel en gedroogde garnalen. 
Het was een restje van de maaltijd die ik heb 
gemaakt voor de dagopvang van Surinaam-
se ouderen in Amsta, één van de activiteiten 
van Soso Lobi. 

U woont al 32 jaar in De Pijp. Waar 
kwam u vandaan?
Uit Suriname. In 1979 kwam ik vanuit Para-
maribo naar Amsterdam en woonde eerst 
in de Rustenburgerstraat en aan het Van der 
Helstplein voordat ik in mijn huidige woning 
kwam, waar ik nu alweer 22 jaar woon.
 
Wat is Soso Lobi?
Het is een vrijwilligersorganisatie die haar 
leden en donateurs maatschappelijk en 
emotioneel ondersteunt, en probeert hen 
zo prettig mogelijk oud te laten worden in 
hun eigen Surinaamse beleving. Als je ouder 
wordt is het belangrijk de dingen terug te ha-
len die je hebben gemaakt tot wat je nu bent. 
We organiseren veel activiteiten. Binnenkort 
moederdag, één van onze hoogtepunten.

Wat doen jullie met moederdag? 
Dan zetten we de moeders in het zonnetje. 
En ook de moeders die zelf geen kinderen 
hebben. Want je hoeft geen kinderen te 
hebben gebaard om toch een moeder te 
zijn. In Suriname komt het vaak voor dat 
vrouwen kinderen van familie of van de 
buren opvoeden. We noemen het kwekima, 
een kweekmoeder die je heeft helpen kwe-
ken. Een soort van pleegouderschap, zonder 
formele band, er komt geen instantie aan te 
pas. In een kleine samenleving waar je op 
elkaar was aangewezen kon dit ontstaan. 
Zeker bij grote gezinnen. Buiten de stad in 
Suriname zal het nog steeds zo zijn.

Wat is nou eigenlijk leuk aan De Pijp?
De diversiteit. En er gebeurt van alles. Het 
lijkt niet op een wijk, het is meer een stadje 

op zich en zo voelt het ook aan. Mijn kinde-
ren wonen niet meer in De Pijp maar mijn 
dochter komt hier nog steeds haar bood-
schappen doen. Ze voelen zich nog steeds 
verbonden met de buurt.

Wat laat u uw bezoek zien van De Pijp?
Ik neem ze mee naar de hofjes in de Tel-
legenbuurt en dan zitten we bij de Jozef 
Israëlskade even aan het water. Daarna 
lopen we binnendoor terug naar de Albert 
Cuyp en ga ik met ze voor Tjin’s Toko op 
het bankje zitten. Daar heb ik al aardig wat 
besproken. Als die bank zou kunnen praten! 
Zoals anderen een stamkroeg hebben, zo 
ben ik daar. En soms gaan we van het bankje 
gewoon door naar de keuken. Want zo gaat 
dat bij Surinamers, de belangrijkste dingen 
worden in de keuken besproken. 

Wat is uw favoriete plek in De Pijp?
Hier thuis voor de deur op het bankje. Daar 
heb ik met de buren onze ‘talk’ over van al-
les en nog wat. Het is mijn favoriete plek, 
gewoon voor mijn eigen deur.

Wat is beslist vervelend aan De Pijp?
Hondenpoep! Je kunt hier nooit als een 
trotse pauw rondlopen, want je moet steeds 
naar de grond kijken of je niet in de poep 
trapt. En ondanks de plastic zakjes en an-
dere maatregelen is het er nog steeds. En de 
steeds grotere horeca-terrasjes. Je zult maar 
een rollator hebben of met een stok lopen. 
En dan ook nog al die fietsen op de stoep. 

Welke verslaving heeft u?
Praten. Heel veel praten. Het is een versla-
ving. Ik werd vroeger wel de babbelbox 
genoemd. Ik merk de laatste tijd wel dat ik 
minder praat en sneller een punt zet. Ook als 
ik informatie doorgeef. En behalve praten 
bemoei ik me ook veel met zaken. Ik ben 
alert op alles wat er in de omgeving gebeurt. 
En als ik onrecht bespeur kan ik het niet la-
ten om me ermee te bemoeien.
 
Wat zijn uw droomwensen?
Qualitytime voor mezelf, genieten van mijn 
kleinkinderen en ook helpen met de opvoe-
ding. Maar niet teveel. Ik geniet van het 
omaschap, maar ik plan de kleinkinderen in 
mijn agenda en niet omgekeerd. Mijn hart 
ligt ook bij het ondersteunen en begeleiden 
van ouderen. Dat ga ik na het overdragen 
van het voorzitterschap van Soso Lobi bin-
nen de vereniging voortzetten. Uiteindelijk 
is oud worden ieders toekomst en ik hoop 
het zelf ook nog mee te maken. 

tekst en beeld Maarten Wesselink

De ouders van Theresia Lafleur, (1918).  "Mijn moeder was 

pianiste. En mijn vader kon prachtig zingen."
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Oproep
Buurtfeest Van der Helstplein

Bewoners rond het Van der 
Helstplein willen – na het succes 
van vorig jaar - in juni, voor de 
tweede keer een buurtfeest, 
organiseren, onder de naam 
‘Blockparty 2’. Doel van het feest 
is buurtbewoners met elkaar 
in contact te brengen om zo de 
sociale samenhang in de buurt 
te versterken. Dat zal niet alleen 
het gevoel van veiligheid ver-
sterken, maar ook het algehele 
woonplezier vergroten.

Tijdens het feest zal er op 
het plein een tent staan, waar 
iedereen die dat wil, zich kan 
presenteren. Met muziek, dans, 
acrobatiek, kunst, of wat dan 
ook. De organisatie hoopt dat 
ook winkeliers en horeca-onder-
nemers uit de buurt een bijdrage 
willen leveren, bijvoorbeeld door 
het sponsoren van drankjes en 
hapjes.

Voor de voorbereidingen van 
het feest en voor hulp op de dag 
zelf kan de organisatie nog wel 
wat hulp gebruiken! Wil je je 
aanmelden als vrijwilliger of voor 
een optreden of wil je meer in-
formatie, dan kan dat via block-
party@wijkcentrumceintuur.nl . 
Met name jongeren tussen de 15 
en 30 jaar nodigen we uit om een 
bijdrage te leveren.

Kom naar het Wijkcentrum 
Ceintuur en “leg een ei” over 
hoe je zelf schone energie kunt 
opwekken.

Wij krijgen Kippen! organiseert samen 
met Wijkcentrum Ceintuur in De Pijp op 19 
mei 2011 om 20:00 een bijeenkomst over 

zelf energie opwekken in de Pijp. Woont 
of werkt u in De Pijp? Wilt u wel iets met 
duurzame energie, maar weet u niet goed 
waar u moet beginnen? Of heeft u al heel 
concrete plannen en wilt u praten over 
de volgende stappen? U kunt in gesprek 
met onder andere Anne Stijkel, ervarings-
deskundige door het opzetten van de 
projecten BoerENbuur en BoerZOEKTBuur, 
Pauline Westendorp, ervaringsdeskun-
dige doordat zij in haar buurt zonnepa-
nelen, zonneboilers en houtkachels heeft 
geplaatst, en zo zijn er nog vele anderen 
aanwezig om met u in gesprek te gaan en 
met elkaar mee te denken.

Wij krijgen Kippen! is een coöperatie 
met en voor beginnende initiatieven. Ze 
verbindt ervaringsdeskundigen met nieu-
we initiatieven, zorgt op verschillende 
manieren voor kennisuitwisseling met 
andere succesvolle initiatieven elders in 
het land. De coöperatie heeft een interac-

tieve website, organiseert bijeenkomsten 
met andere initiatiefnemers en work-
shops en ze helpt met het oplossen van 
problemen waar meerdere initiatieven 
in Zuid tegen aanlopen. Dat kan om heel 
lokale problemen gaan, maar ook lande-
lijke aangelegenheden. Bijvoorbeeld het 
voorstel voor een ‘Green Deal’. Nu betaal 
je namelijk energiebelasting en BTW over 
duurzame energie die je zelf opwekt en 
aan jezelf levert. Dat is raar.

Wij krijgen Kippen! is een nieuwe ma-
nier om lokale duurzame energie initia-
tieven van de grond te krijgen. In plaats 
van te wachten op subsidie en initiatie-
ven van de overheid verbindt het project 
verschillende initiatieven in Amsterdam 
Zuid zodat we met gebundelde krachten 
lokaal, duurzame energie kunnen opwek-
ken en afnemen. 

Er zijn al jaren verschillende acties aan 
de gang om Zuid duurzaam te maken. Zo 

gaat een initiatiefnemer oplaadplekken  
bouwen voor elektrische fietsen, komen 
er zonnepanelen op het blok “woningen 
en Stadsdeelkantoor”, is er een Solar 
Challenge op de Zuidas begonnen om 
3000 zonnepanelen op verschillende 
bedrijven te plaatsen, is er een project 
gestart om participaties in windmolens 
te realiseren en wordt de woonbotenwijk 
achter het Olympisch Stadion energie 
producerend.

Coöperatie Zuid: Wij krijgen Kippen! onder-
zoekt wat er nodig is om lokale, schone, 
energieproductie tot bloei te laten komen, 
door het te doen, samen met de inwoners 
van Amsterdam Zuid, als bedrijf en burger.  

Op 19 mei gaan we in gesprek met be-
drijven en bewoners uit De Pijp samen 
met Wijkcentrum Ceintuur.  Mensen met 
vage ideeën en concrete plannen, mensen 
die ‘mee willen doen’ of zoeken naar me-

destanders, huurders die iets willen met 
hun wooncomplex, schooldirecteuren die 
een dak over hebben: iedereen is welkom 
om alle ideeën voor schonere energie 
opwekking te delen en in gang te zetten. 
Ook gestarte initiatieven zijn welkom om 
hun ervaringen te delen.

Het motto van Wij krijgen Kippen!: 
100% schone energie, wij gaan het nog 
meemaken. Wilt u ook helpen dit te re-
aliseren in de Pijp? Kom dan langs op 19 
mei.  Aanmelden kan via info@wijkcen-
trumceintuur.nl

Leg een ei over schone energie 
Donderdag 19 mei, 20.00 uur

Wijkcentrum Ceintuur
Gerard Doustraat 133

Meer info: 
www.wijkrijgenkippen.nl 

of mail naar 
pauline@wijkrijgenkippen.nl 

‘De Werkkamer’ is opgezet in 2008 met 
het doel om de groeiende groep zelf-
standigen-zonder-personeel, de zoge-
naamde zzp’ers, freelancers en telewer-
kers (mensen in loondienst die af en toe 
thuiswerken) een rustige, professionele, 
laagdrempelige en betaalbare werkplek 
te bieden op flexibele basis en vlakbij 
huis. ‘The office around the corner’ is hun 
slogan.

Na twee vestigingen in Oost, heeft ‘De 
Werkkamer’ nu een eerste vestiging ge-
opend in De Pijp en wel in muziekcentrum 
De Badcuyp aan de Eerste Sweelinckstraat 
10, om de hoek bij de Albert Cuypmarkt. 

Waar De Badcuyp ’s avonds bruist van 
het leven in het café-restaurant en in de 
concertzalen met jazz en wereldmuziek, 
heerst er overdag rust. En aangezien het 
gebouw over volop ruimte beschikt en 
in De Pijp grote behoefte is aan flexibele 

werkplekken, vond ‘DeWerkkamer’ in De 
Badcuyp een ideale locatie, waar de doel-
groep niet alleen rustig kan werken, maar 
ook kan netwerken. 

Omdat ‘De Werkkamer’ laagdrempelig 
wil zijn, is de ‘huurprijs’ voor de werkka-
mer in De Badcuyp gerust schappelijk te 
noemen. Voor 100 euro per maand kun je 
onbeperkt werken tussen 6.00 en 18.00 
uur, voor 40 euro kun je een dagdeel wer-
ken, waarvoor je wel moet reserveren. 
Internet is bij de prijs inbegrepen, net als 
de Nespresso en de thee.

Peter Leemeijer

Informatie en contact 
www.dewerkkamer.com

 www.badcuyp.nl 

De bewoners van de Tellegenbuurt, on-
dersteund door Wijkcentrum Ceintuur, zijn 
genomineerd voor de Betere Buurtprijs. De 
nominatie is voor het project ‘De winkel op 
de hoek’.

‘De winkel op de hoek’ in het kort
In de loop van de jaren zijn de winkels 
(schoenmaker, melkman, groenteboer) uit 
het straatbeeld in de Tellegenbuurt ver-
dwenen. Deze voormalige winkelpanden 
worden inmiddels gebruikt als woningen.

De bewoners van de Tellegenbuurt wil-
len de historie van de buurt laten herleven 
door in een aantal hoekpanden foto’s op te 
hangen van winkels die daar vroeger ge-
vestigd waren. Aan deze foto’s wordt een 
wandelroute gekoppeld.

Na afloop van het project worden de 
foto’s aangeboden aan het Amsterdam  
Museum en Stadsdeel Amsterdam Zuid, 

zodat de foto’s behouden blijven. Daar-
naast wordt de wandeling met foto’s ook 
op de internetsite gezet, zodat bewoners 
(en andere geïnteresseerden) de wande-
ling ook digitaal kunnen ‘lopen’.

De uitreiking van de Betere Buurtprijzen 
is op 15 mei in het Betty Asfalt Complex. 
De Betere Buurtprijs is door Ymere in het 
leven geroepen om bewoners te onder-
steunen bij het verbeteren van hun eigen 
buurt. Voor meer informatie over het pro-
ject kunt u contact opnemen met de Mayra 
Paula van Wijkcentrum Ceintuur. Zij kan u 
ook in contact brengen met de betrokken 
bewoners in de Tellegenbuurt.

Meer informatie: 
www.tellegennet.nl

www.wijkcentrumceintuur.nl
www.opwegnaareenbeterebuurt.nl

Foto: Christine Westerveld

Donderdag 19 mei: Broeden op schone energie voor De Pijp

Werkkamer in BadcuypNominatie bewoners Tellegenbuurt

Voor 25 euro 
kunt u al in 

de Pijp Krant staan!
mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl

in Heemstede heeft nog plaats
om in het atelier een cursus te volgen.

€ 25,- per 2 uur (excl. materiaal)
goudsm.vandieren@zonnet.nl

Goudsmederij van Dieren  
(sponsorbijdrage)
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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 / 0621277842 / 6255874.
www.epcamsterdam.nl

Ma 2 Mei 20uur. Martin Reul.
Helderziende waarnemingen.
Ma 16 Mei 20uur. Maria Hennessy.
Spontane waarnemingen.
Ma 6 Juni 20 uur. Tinie de Ruiter.
Psychometrie op foto’s van overledenen.

www.pitprojecten.nl

Leren mediteren ? 

In de basiscursus mediteren leer je in een 
rustig tempo de grondbeginselen van 
mediteren. Op 10 mei start er weer een 
cursus in de Pijp. Voor meer informatie:
www.pitprojecten.nl of 06 24143749.

meditatie
P I T !

apr2-DePijpkrant.indd   1 10-04-2011   14:15:50

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 

Stichting aTas zoekt voor  
2 maal per week 4 uur enthousiaste 

Vrijwilligers m/v
om toeristen na een delict te helpen.

Wij bieden interessant werk,  
onkostenvergoeding en training.

Info: 020-625 32 46

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

binnenkort van start  

spoedCursus TYpen 
10-vinger blindsysteem
Volwassenen en Jeugd

in de Brug, Uiterwaardenstraat
 

Cursus Instituut Amsterdam
tel. 020-6860523

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

Cursussen over 
opvoeding 
informatie | training | uitwisselen ervaringen

Cursus positief opvoeden
voor ouders van kinderen 0-12 jaar: 
woensdagochtend 18 mei om 9.30 uur
donderdagavond 19 mei om 19.15 uur

Lezing positief opvoeden 
voor vaders in het Arabisch
16 mei om 1800 uur in De Edelsteen

ouder- en kindspeelgroepen (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

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 

Kom je ook 
klassiek Russisch zingen 

met het NOVA koor 
in Amsterdam Zuid? 

Maandagavonden
€20,- per maand 

Julia 06 - 41 39 15 01

Daniel Stalpertstraat 105
Tel 7555825 / 0626706654

www.cafelifeamsterdam.nl
Ook voor feesten en Partijen

Voor 25 euro 
kunt u al in 

de Pijp Krant staan!
mail q.voorn@wijkcentrumceintuur.nl
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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 Zuid z
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
Bij het Wijksteunpunt Wonen kan elke 
bewoner terecht met vragen op huur- en 
woongebied. Bijvoorbeeld over achterstal-
lig onderhoud, de hoogte van de huur, 
dreigende huisuitzetting en advies bij proce-
dures van de huurcommissie. Daarnaast is er 
ondersteuning en advies voor bewoners bij 
de renovatie van hun woning.  
020 6645383  e-mail: oudzuid@wswonen.nl 

Natuur- & Milieuteam De Pijp z
Donderdag 14.00 tot 18.00 uur
Voor vragen over groen, water en milieu 
kunt u terecht bij het Natuur- & 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@wijkcentrumceintuur.nl.

in het Wijkcentrum Ceintuur aan de Gerard Doustraat 133

Ouderengym Cultuur Uitgelicht Cultuur Uitgelicht

Rialto: Cinema Arabe

Filmfestival Cinéma Arabe beleeft van 26 
mei t/m 1 juni zijn vierde editie met meer 
dan  twintig recente speelfilms en documen-
taires. Naast een overzicht van de actuele 
filmproducties in landen als Egypte, Marokko, 
Tunesië, Libanon, Jordanië en Irak, geeft het 
programma ook een inkijkje in diverse sociale 
kwesties en misstanden, die in verschillende 
landen in de regio recent tot opstanden heb-
ben geleid.  Cinéma Arabe is dit jaar actueler 
en dynamischer dan ooit en besteedt in de 
programmering ruimschoots aandacht aan 
films waarin de huidige maatschappelijke 
onvrede en de roep om verandering tot uiting 
komt. Een tweede thema is de dominante 
rol van het familierecht in het sociale verkeer. 
Terwijl in de meeste Arabische landen vrou-
wen het afgelopen decennium wel politieke 
rechten hebben gekregen, worden ze door de 
wetgeving rondom familieaangelegenheden 
nog altijd ernstig benadeeld en beperkt in hun 
bewegingsvrijheid. 

Rialto, Ceintuurbaan 338
Info & reserveringen 676 87 00  

(dagelijks vanaf 13.00 uur)

Cultuur Uitgelicht

De Badcuyp: Freseko Broki

Blazers, slagwerk en accordeon vormen de 
basis van het concert van de Nederlands-
Surinaamse kasekoband De Nazaten 
met de Braziliaanse accordeonvirtuoos 
Toninho Ferragutti en gastsaxofonisten 
Yedo Gibson en Pieter Gubbels. Waar De 
Nazaten gewoonlijk kaseko, Surinaamse 
dansmuziek, met een jazzy inslag ten 
gehore brengen, slaan ze met dit concert 
een  brug naar de Braziliaanse traditionele 
muziekstijlen als forró en de frevo. Niet 
voor niets gaven ze dit project de naam 
‘Freseko Broki’, brug over de Fresco, de 
rivier die van Suriname naar Brazilië 
stroomt. Een Surinaams-Braziliaanse 
ontmoeting, waar de muzikale vonken van 
af zullen spatten.

Op bevrijdingsdag 5 mei in de bovenzaal van 
De Badcuyp, Eerste Sweelinckstraat 10

Aanvang 21.30 uur Entree: € 10,-

Meer Bewegen voor Ouderen

Bewegen is belangrijk, zeker als je ouder 
wordt. Botten en spieren worden sterker, 
de coördinatie verbetert en ’t heeft een 
gunstige invloed op diverse aandoe-
ningen. Maar het is vooral ook leuk en 
gezellig, zeker als je dat in groepsverband 
doet. Meer Bewegen voor Ouderen, onder-
deel van Cordaan Thuiszorg, organiseert 
gymnastiek voor 60-plussers. In de les 
wordt pittig gewerkt op muziek en vaak 
ook met materiaal. Kom eens een keer op 
proef meedoen!

Er zijn 2 groepen op woensdagmorgen van 
9.00 uur tot 9.45 uur en van 10.00 uur tot 

10.45 uur. Waar: Sporthal De Pijp, Lizzy An-
singhstraat 88. Kosten : 3 per maand. (Met 
een aanvullende verzekering bij AGIS, komt 

u in aanmerking voor een vergoeding.)
Informatie: Op werkdagen van 9.00 uur 
– 17.00 uur  telefoon 8861070 of www.

mbvo-amsterdam.nl

Bridgetournooi

Kroegenbridge in De Pijp

Op zondag 12 juni 2011, 1e Pinksterdag, or-
ganiseert bridgeclub ENPS-Quibus haar 13e 
Hamster Kroegentoernooi. Het toernooi 
begint om 11 uur, de uitslag wordt rond 18 
uur verwacht.

Inschrijfgeld: € 20 (leden € 10) per paar. 
Aanmelden tot 12 mei 2011 door het 

inschrijfgeld te storten op rekeningnum-
mer (let op! gewijzigd) 47 67 40 428 t.n.v. 

ENPS, onder vermelding van de namen, één 
adres en telefoonnummer. U ontvangt een 

bevestiging.
Voor meer informatie: www.go.to/enps

Martijn Dekker : 020 6718629  
of Hendrik Pothof: 06 54 23 70 62

Ostadetheater: Man ging van huis

2 februari 1942: Ab verspreekt zich in een 
Haagse tram. Een meeuw vliegt tegen een 
raam. In Stockholm laat een meisje een 
bord uit haar handen kletteren. Een SS-er 
is woest en in St. Petersburg ligt een dich-
ter op sterven.  Ab staat, Ab praat, Ab rent. 
Een man ging van huis... is een verhaal over 
moedige mensen die oog in oog staan 
met het leven. Toneelspeler Thijs Gilbert 
liet zich inspireren door het werk van de 
Russische schrijver Daniil Charms (1905-
1942). Charms is door velen getypeerd als: 
onbevangen, laconiek, ongerijmd, pervers 
en zwart. Zelf schreef hij: “Meet je een 
pose aan en heb de wilskracht om deze 
ook vol te houden(...)

Do 5 mei, 20.30 uur
Ostadetheater, Van Ostadestraat 233d

020 671 24 17
www.ostadetheater.nl

Weet je nog hoe het was?
Er was eens een straat, hij was hele-
maal leeg. Het asfalt was glad, de zon 
scheen… en de kinderen grepen hun 
kans: eindelijk eens lekker voluit rol-
schaatsen voor de deur! Niet lang daarna 
kwamen de bulldozers. We werden ‘op 
tijd’ uit ons bed getrild, of we wilden of 
niet .De straat werd een zandbak… daar 
wisten de kinderen natuurlijk wel raad 
mee. Nu is de straat, na acht(!) maanden, 
bijna af. Nog éven genieten van de ‘vrije 
zone’. Heel wat kinderen hebben in deze 
periode leren fietsen, ik zag loopfietsen, 
fietsen met zijwieltjes, gewone fietsen en 
oh ja een éénwieler. Het mooist was het 
bouwwerk/kasteel dat afgelopen wekend 
spontaan gebouwd werd. De stratenma-
kers hadden een flinke berg stenen laten 
liggen en toen ik uit mijn raam keek zag 
ik een prachtige toren verrijzen, vakkun-
dig in elkaar ‘gemetseld’ met nat zand. 
En terwijl de kinderen druk bezig waren 
in het late zonlicht bleven ook de volwas-
senen eromheen draaien en raakten met 
elkaar aan de praat. Er werd een glaasje 
geschonken, er kwamen ideetjes op ta-
fel… en zo had de spontaan geformeer-
de Sara-Luna band ,met twee tienjarige 
rising stars, haar eerste optreden tijdens 
het straatfeestje. Zo moet het vroeger 
ook geweest zijn… weet je nog? Dat was 
de Rustenburger in 2011.

Bewoonster Fenneke de Kramer Boven: de Rustenburgerstraat, bijna af. Onder: kinderen bij hun kasteel. Foto’s: Fenneke de Kramer

De Rustenburgerstraat anno 2011
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Tijdens WO II waren in De 
Pijp veel mensen elkaars 
spiegelbeeld. Zo woonde er 
de ‘goede’ Harry Verweij, 
mede-organisator van de 
Februaristaking van 1941. En 
werkte er de ‘foute’ Henri 
‘Hakkie’ Holdert, sympathisant 
van de Nationaal Socialistische 
Beweging (NSB). Wat weten 
we nog van hen?

Dat de Februaristaking op 25 februari 1941 
begon, was ‘s ochtends vroeg duidelijk. 
“Toen er geen tram meer reed, wist de 
hele stad: Hé, er is wat aan de hand!”, ver-
telt Harry Verheij in  het getuigenverhaal 
bij het Bos der Onverzettelijken in Almere 
(2008). Zijn verhaal is één van de portret-
ten van Sprekende Beelden van het Na-
tionaal Comité 4 en 5 mei. “In het begin 
van de bezetting viel het allemaal mee. 
De mensen zeiden: We moeten er maar 
het beste van maken. Toen kwamen na de 
zomer de maatregelen tegen joodse men-
sen.” Daarop besloot de Tramgroep, waar 
Verweij deel van uitmaakte, de trams twee 
dagen niet te laten rijden. “De mensen 
moesten bewust worden gemaakt van wat 
er gebeurde”, zegt Verweij. Op dinsdag 25 
februari gingen de overheidsbedrijven plat, 
op woensdag gevolgd door een staking van 

het bedrijfsleven. Zeven steden in Noord-
Holland en de stad Utrecht deden mee. De 
eerste grootschalige verzetsactie tegen de 
Duitsers was een feit. 

De Tramgroep
“De Amsterdamse Pijp”, vertelt Verheij 
(1917), geboren en getogen in de Frans 
Halsstraat, “was een arbeidersbuurt, waar 
solidariteit een groot goed was. Mijn vader 
vond het belangrijk dat we boeken lazen, 
dat we ons bewust werden van de wereld. 
Daarom herkenden we vroeg de gevaren 
van het fascisme.” Hij zat in de Arbeidsre-
serve waar het Gemeente Vervoerbedrijf 
(GVB) hem uit selecteerde. Daar was hij 
onderhoudsmonteur en trambestuurder. 
Verheij: “Bij het GVB ontmoette ik jonge 
communisten die mijn weerzin tegen de 
bezetters deelden. Alleen mochten ambte-
naren geen lid zijn van de Communistische 
Partij Nederland (CPN). Daarom ging de 
CPN ondergronds en was voorzichtig met 
het toelaten van nieuwe leden.” Verheij: 
“Ik kreeg toch het vertrouwen en met de 
Tramgroep troffen we voorbereidingen 
voor de Februaristaking.” 

Wat waren de aanleidingen voor de 
staking? Begin februari wilde de CPN actie 
ondernemen tegen een mogelijke regering 
van de NSB. Dezelfde maand kwam Hendrik 
Koot om bij een gevecht nadat hij met de 
Weerbaarheidsafdeling (WA) van de NSB op 
het Thorbeckeplein een cabaret was binnen 
gevallen om Joodse artiesten aan te vallen. 
Uit wraak voor zijn dood sloot de bezetter in 
het centrum de Jodenbuurt af. De spanning 

steeg tot kookpunt in de ijssalon Koco in de 
Van Woustraat waar klanten een knokploeg 
hadden gevormd om zich te verdedigen te-
gen invallen van de WA en de Grüne Polizei. 
Eigenaren Alfred Kohn en Ernst Kahn, Duits-
Joodse vluchtelingen, werden gearresteerd 
waarna de laatste gemarteld werd om te 
sterven voor het vuurpeloton. Als vergel-
ding voor het verzet in Koco vonden een 
paar dagen later in de Jodenbuurt ook raz-
zia’s plaats. Willekeurig werden 425 Joodse 
mannen opgepakt en gedeporteerd naar 
het concentratiekamp Mauthausen waar zij 
kort daarna zijn vermoord.  

De Drukkerij
Zou Verheij zijn buurtgenoot Holdert 
persoonlijk hebben gekend? Over Henri 
Holdert (1907-1988) is niet veel bekend. 
Hakkie, zijn roepnaam, kreeg een strenge 
opvoeding. Hij hield het nooit lang uit op 
dezelfde school en werd van de ene naar de 
andere gestuurd. Maar ondanks de weinig 
stimulerende invloed van zijn tirannieke 
vader op zijn schoolcarrière studeerde hij 
enige tijd in Parijs. Zijn vader Hendrikus 
Holdert (1870-1944) was drukker en uit-
gever van het Amsterdamsch Nieuwsblad, 
Nieuwsblad voor Nederland, De Echo, Het 
Ochtendblad, De Telegraaf en Het Nieuws 
van den Dag. In 1881 had zijn opa Holdert 
en Co. opgericht, dat één van de grootste 
drukkerijen van Amsterdam zou worden. 
Hendrikus werd bedrijfsleider en begon in 
1900 voor zichzelf in de Van Ostadestraat 
233. In 1931 ging ook zoon Henri bij zijn va-
der werken.

Misschien dat Verheij en Holdert op de 
hoek een keer tegen aan elkaar zijn aan 
gelopen, meer kan dat niet geweest zijn. 
Ze verkeerden in andere kringen. Hakkie 
ging om met Carel Huygen, in 1940 secre-
taris-generaal van de NSB. In datzelfde 
jaar stelde hij hem voor aan zijn vader, 
die de NSB financieel begon te steunen 
en bladen als de Deutsche Zeitung in den 
Niederlanden ging drukken. De kranten-
man beweerde zo zijn bladen uit handen 
van de nazi’s te kunnen houden. Postuum 
werd hij hier op afgerekend. Met de Bij-
zondere Rechtspleging, de rechtspraak 
om mensen te berechten die zich tijdens 
de oorlog schuldig hadden gemaakt aan 

overtredingen, werd hij vier jaar na zijn 
dood in 1948 alsnog door het tribunaal 
berecht. De uitspraak luidde dat Hendri-
kus Holdert “onoorbare middelen had 
gebruikt om zijn bedrijf te redden .” En 
zoon Hakkie? In 1941 nam hij dienst bij de 
Waffen-SS en vertrok naar het oostfront. 
Teruggekomen ging hij na de dood van 
zijn vader in 1944 De Telegraaf leiden. 
In 1949 werd hij wegens verraad veroor-
deeld tot twaalf jaar gevangenisstraf  
en kreeg twintig jaar ‘ontzetting uit het 
krantenbedrijf.’ Hakkie overleed in 1988 
in Venezuela. 

Ron Kretzschmar

| herdenken

4 mei-herdenking 
bij voormalige 
IJssalon Koco in  
de Van Woustraat*

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

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

Jannie Stegeman  
 

* Eerder gepubliceerd in De Pijp Krant van mei 2009

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

Spiegelbeeld: goed en fout

Razzia op Joden, Jonas Daniel Meijerplein, 22 februari 1941. Foto: Beeldbank WO2 - NIOD

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

Van der Helstplein
19.30 uur: Verzamelen van der Helstplein
19.42 uur: Luiden klokken Oranjekerk
19.45 uur: Stille tocht richting van Woustraat 149
(Via Rustenburgerstraat, Korte Tolstraat en de Pieter Aertzstraat)

Voor voormalige IJssalon Koco, van Woustraat 149
19.57 uur: Aankomst stille tocht
20.00 uur: Twee Minuten stilte
20.02 uur: Wilhelmus 
20.04 uur: Ballonnenceremonie
20.06 uur: Toespraak buurtbewoner 
20.11 uur: Muzikaal intermezzo door Wilco Oomkes
20.15 uur: Kranslegging en toespraak wethouder dhr. E. de Vries
20.19 uur: Rabbijn Katz vertelt een verhaal
 Jongeren lezen voor uit verschillend werk
20.27 uur: Bloemlegging door bewoners
20.30 uur:  Einde herdenking

Na 20.30 uur is er in het nieuwe restaurant Ksar el Noujoum,  
in de voormalige IJssalon Koco  gelegenheid tot napraten  
en het drinken van een kop koffie.
De herdenking wordt geleid door ceremoniemeester  
Minka Bos, buurtbewoonster. 

Uitnodiging 
4 mei herdenking 2011

Achtergrond

Achtergrond


