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‘Een bindend centrum. Voor en door ie-
dereen’, sprak toenmalig wethouder Lieke 
Thesingh bij de opening van het multifunc-
tionele buurtcentrum De Edelsteen. Iedereen 
in de buurt was enthousiast en trots toen de 
Diamantbuurt een gemeenschapsgebouw 
kreeg dat uniek voor Nederland moest wor-
den. De Edelsteen zou niet werken met een 
voorgekookt programma-aanbod, maar de 
ideeën van de burgers zelf zouden voorop 
komen te staan. Zelfparticipatie vormde het 
sleutelwoord. Combiwel, de beheerder van 
De Edelsteen, zou voornamelijk faciliteren. 

Vanaf volgende maand is De Edelsteen er 
voor niemand meer. Huurder Combiwel kan 
de huur van 150.000 euro voor het gebouw 
niet langer opbrengen. De door het stadsdeel 
opgelegde bezuinigingen nopen Combiwel 
tot budgettaire keuzes. Tot aan het einde van 
het jaar blijft de benedenetage van De Edel-
steen open. Daarna dreigt leegstand. Het 
stadsdeel hoopt nog op een nieuwe, com-
merciële huurder die tegen een schappelijke 
prijs ruimte onderverhuurt aan buurtbewo-
ners met ideeën. 

Onbenut
De sluiting van De Edelsteen is de tweede van 
een cultureel centrum in De Pijp in korte tijd, 
na Buurthuis Quellijn een jaar geleden. Ook 
toen was voor Combiwel de hoge huurprijs 
de belangrijkste reden om het pand te ver-
laten. Door sluitingen van culturele centra 
nemen de mogelijkheden voor buurtactivi-
teiten in De Pijp steeds verder af. Ook worden 
activiteiten voor buurtbewoners moeilijker 
toegankelijk. 

De opzet van De Edelsteen was dat huur-
der Combiwel geld zou binnenhalen uit de 
verhuur van ruimtes ten behoeve van bewo-
nersactiviteiten. Te vaak werden die ruimtes 

Edelsteen 
na jaar al 
dicht
Nog maar een jaar geleden 
moest buurthuis De 
Edelsteen het pronkstuk van 
De Diamantbuurt worden. 
Vanwege geldgebrek zegt 
gebruiker Combiwel nu al de 
huur op. Leegstand van het 
prestigieuze gebouw lijkt 
bijna onvermijdelijk.

Links: Het Sarphatipark heeft een nieuwe grasmat. De grond rond het monument werd opgehoogd en met extra dikke graszoden bedekt, zodat bezoekers er weer aangenaam kunnen verpozen. Rechts: Deze 

buurtbewoonster kan zich de verdwenen buurtwinkels goed herinneren. Op deze hoek van de Jozef Israëlskade en de Mauvestraat zat groentenman Theo (zie ook artikel op p5). Foto’s Christine Westerveld

Multifunctioneel Centrum De Edelsteen in de Diamantbuurt werd februari vorig jaar feestelijk geopend. Nu moet het al weer sluiten. Foto: Maarten Wesselink 

onbenut gelaten, waardoor Combiwel er 
onvoldoende in slaagde om inkomsten te 
genereren. Volgens haar directeur Hans Zui-
ver ‘hebben bewoners geen initiatieven ge-
toond’. De sluiting past in de plannen van het 
stadsdeel om het aanbod van welzijnswerk 
sterker vraaggericht te maken. Het stadsdeel 
betaalt liever niet voor activiteiten waarin 
weinig mensen interesse tonen. Het stads-
deel verleent Combiwel minder subsidie dan 
het gewend was. 

Pronkstuk
Voor de Diamantbuurt is de sluiting van De 
Edelsteen een flinke streep door de reke-
ning. De buurt hoopte met de opening van 
het centrum op 27 februari 2010 moeilijke 
jaren te kunnen afsluiten. Enkele relletjes 
met vaak landelijke media-aandacht had-
den de buurt in een kwaad daglicht gesteld. 
Een groot gedeelte van de buurtbewoners 
was angstig geworden, terwijl een ander 

gedeelte vond dat er niet veel meer aan de 
hand was dan in de rest van de stad. Het 
stadsdeel dacht groot uit te pakken met 
een fraai gerenoveerd gebouw midden in 
de wijk, waar alle bewoners welkom waren. 
Het centrum behelsde twee gerenoveerde 
basisscholen met onder meer een compu-
terruimte, restaurantkeuken, muzikanten-
oefenruimte en sporthal. 

Van bewoners werd gevraagd om zelf acti-
viteiten te organiseren. De bedoeling was dat 
het gebouw er voor de bewoners was en niet 
de bewoners voor het gebouw. Het heeft an-
ders uitgepakt. Beginnersfouten en een om-
streden deurbeleid hielden teveel bewoners 
buiten de deur. De Edelsteen bleef in de ogen 
van veel omwonenden een onneembare ves-
ting. Mensen moesten aanbellen om daarna 
overigens hartelijk ontvangen te worden. 
Naambordjes en de bewegwijzering bleven 
lang uit en informatie over activiteiten was 
lang niet voor iedereen even gemakkelijk te 

achterhalen. De bezuinigingsoperaties van 
het stadsdeel en een politieke afrekening 
met het voor De Edelsteen verantwoordelijk 
college gaven De Edelsteen de laatste duw-
tjes. 

Sociaal domein 
In zijn beleidsstuk ‘Vernieuwd Welzijn’ heeft 
het college van Zuid vorige maand de nieuwe 
kaders van het sociale domein en welzijns-
werk voor de komende jaren vastgesteld. 
Officieel is het nog een voorstel, dat bij het 
stadsdeel (ook op de website) ter inzage en 
inspraak ligt, maar gezien de samenstelling 
van de deelraad is het aannemelijk dat het 
voorstel op hoofdlijnen aangenomen zal 
worden. Het beleidsstuk ademt de sfeer uit 
van ‘na ons de zondvloed’. De verminderde 
subsidie aan Combiwel lijkt een voorschot 
te zijn op wat de bewoners van Zuid nog te 
wachten staat. Het plan rept van ‘het recht 
en de plicht van iedere inwoner om een 

volwaardig lid van de samenleving te zijn’, 
waaraan alleszeggend en bijna sneaky ‘te 
worden’ tussen haakjes toegevoegd is. Wie 
nog geen volwaardig lid is, heeft vanaf nu 
pech gehad. Ook verderop is, keurig verpakt 
in obligaat correcte taal een duidelijke indi-
catie over het toekomstig beleid te vinden: 
“De focus in deze bestuursperiode is gericht 
op vereenvoudigen, vernieuwen en verbin-
den (…) Niet de hoeveelheid activiteiten 
staan centraal maar het bereikte maatschap-
pelijk effect (vereenvoudigen). We sturen op 
effectiviteit (kwaliteit) en efficiëntie (doel-
matigheid). De doelmatigheid en kwaliteit 
moeten uiteraard aangetoond worden door 
meetbare indicatoren. De verantwoordings-
systematiek van opdrachtnemers wordt 
herzien. Uitgangspunt is dat de verantwoor-
dingssystematiek zoveel mogelijk de te be-
reiken resultaten ondersteunt.” Indicatoren 

Lees verder op pagina 2



Juni / Juli 20112      | Varia

en meetbaarheid zijn prima, maar doorgaans 
worden ze als instrumenten gebruikt om 
politiek gelijk te halen, terwijl bij het duiden 
van cijfers vaak niet de grootste kwaliteiten 
van politici liggen. 

Vrees
Bij bewoners is de vrees groot dat de pro-
blemen binnen de Diamantbuurt weer op 
straat komen te liggen. In De Edelsteen gin-
gen de jongeren uit verschillende culturen 
het afgelopen jaar naar tevredenheid van 
iedereen probleemloos met elkaar om. Nu 
zullen ze hun vertier weer elders moeten 
vinden.  Ook voor projecten als ‘Dichter in 
de Buurt’ waarbij veel bewoners met elkaar 
in dialoog gingen, is de toekomst ongewis. 
Veel bewoners vrezen dat de buurt uit elkaar 
valt als de wijk geen ontmoetingscentrum 
meer kent. Die vrees zal ongetwijfeld voor 
stadsdeelbestuurders geen indicator zijn, op 
basis waarvan beleid voor de Diamantbuurt 
gemaakt wordt. 

Peter Roeffen

Colofon 

Bart in De Pijp
Horizontaal
 5.  een bloemrijk lied voor vader? (8)
 7.  deze Europeaan is in Frankrijk (3)
 10.  sparen zonder het waar te nemen? (8)
 11.  bijbehorend steekwapen (5)
 12.  zo’n boek is wel even slikken (3,7,3)
 15.  lelijk beest (5)
1 6.  onbetrouwbare milieudeskundige? (8)
 17.  gezichtsbepalend spel? (5)
 18.  haar kant (2)
 19.  ijskoud onderkomen (5)
 21.  loopbaan in de sport (9)
 22.  geen Franse zuster (3)

Verticaal
 1.  hatelijke grappen voor de poes (12)
 2.  komt do (4)
 3.  doet een blinde naaister (4,5,4)
 4.  werktuigen voor jonge boeren ? (12)
 6.  zuinige lesbo? (8)
 8.  prijs van speelgoed (3)
 9.  zit op een Sisifles? (8)
 13.  zich bedenken tijdens het draaien (7)
 14.  legereenheid in de Arena (7)
 20.  kleintje in Engeland (2)

Café Buiten
Ruysdaelkade

© 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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Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
t/m donderdag 11 augustus naar
•	Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum Ceintuur, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram juni. 
•	pijpkrant@wijkcentrumceintuur.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

Winnaar cryptogram april: 
Mevr. A. Alberse, Raamplein

Oplossing april Horizontaal: 4.blaaskaak 7.et/ET 
8.brokkenpiloot 9.pinnen 10.nestje 12.verstoppertje 
16.braadslee 18.er/ER 19.Cliffhanger. Verticaal:  
1.zakken 2.dakpan 3.zero 4.berliner bol 
5.steengoed 6.kolos 11.jojoën 13.staaf 14.pijl 
15.roedel 17.Spa

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

door Christine Westerveld

Zomerse uitgaanstips

❥ t/m 28 juni : expositie ‘Poubelle’ van 
kunstvinder Peter de Haan in de Oranje-
kerk. ❥ t/m 9 juli : wandeling/expositie 
‘Winkel op de hoek’ Tellegenbuurt. ❥ 23-
25 juni : ‘Return to the forbidden planet’, 
swingende musical in het Ostadetheater. 
❥ 23 juni - 8 juli : expositie ‘IVKO Buiten 
de deur’ in CinéTol. ❥ 24 juni t/m 31 juli 
: Gay & Lesbian Summer Tour in Rialto. 
❥ 25 juni : Open Tuinen Dag De Pijp. 
❥ 1 juli - 10 aug: expositie ‘Nooit meer 
De Pijp uit’ in Oranjekerk. ❥ 10-20 aug: 
World Cinema Amsterdam Festival in 

Rialto. ❥ 17-20 aug World Cinema Open 
Air op Marie Heinekenplein (Rialto). ❥ 
1-11 sept: Amsterdams Fringe Festival in 
Van Ostadetheater ❥ 11 sept: Boeken-
markt op Marie Heinekenplein. ❥ 11 
sept: Kinderstraattheaterdag in de Van 
Ostadestraat (Ostadetheater). ❥ 18 sept: 
Nazomerfestival op de Albert Cuypstraat.

Uitgelicht
World Cinema Amsterdam Festival

Met prachtige films uit Latijns-Amerika, 
Azië en Afrika. De openingsfilm is 
meteen een hoogtepunt: ‘A Seperation’ 
van de Iraanse regisseur Ashgar Farhadi, 
winnaar van de Gouden Beer op het 
filmfestival van Berlijn dit jaar.
Tijdens het World Cinema Amsterdam 
Open Air op het Marie Heinekenplein 
kan de bezoeker tot slot vier avonden ge-
nieten van nieuwe films in de open lucht.

IVKO Buiten de deur
Sinds januari is de IVKO-school gehuis-
vest aan de Rustenburgerstraat. De 
eindexamenexpositie (zie afbeelding) 

van de leerlingen van deze havo- en 
vmboschool met speciale aandacht voor 
kunst vindt dit jaar plaats in bibliotheek 
CinéTol. De tentoonstelling wordt op 
donderdag 23 juni om 16.00 uur feestelijk 
geopend met muziek en poëzie.

Meer zomertips op p. 7 (Pijp Krant Kort)

De jongeren in de buurt voelen zich het 
meest beet genomen. Alles is ze ont-
nomen vinden ze. Vroeger hadden ze 
nog Cinetol. Toen moest er gedwongen 
verhuisd worden naar het ‘multifunc-
tionele buurtcentrum’ De Edelsteen. 
En nu? 

Nu is er niets meer. Hun boosheid uitten ze 
op de buurtvergadering op 24 april, waar 
tientallen verontwaardigde buurtbewo-
ners op afkwamen om hun zegje te doen. 
Combiwel directeur Hans Zuiver moest zich 
staande zien te houden onder het vragen-
vuur. Terwijl wethouder Marco Kreuger zich 
stil op de achtergrond hield. Inmiddels lijkt 
de boosheid in de buurt alweer wat geluwd 
en is langzaamaan de acceptatie begonnen. 
Hoe kijkt een Diamantbuurtbewoner en een 
Edelsteengebruiker nu naar de rap naderen-
de sluiting? Zijn er al nieuwe plannen?

“Schokkend blijft het wel natuurlijk. Drie 
miljoen euro stoppen in de verbouwing van 
een multifunctioneel buurthuis, het openen 
met veel poeha en feestelijkheden, om het 

een jaar later doodleuk te sluiten.” 
Maar ze kan het ook wel begrijpen, Di-

amantbuurtbewoner en sociaal cultureel 
ondernemer Zeraja Terluin: “In de politiek ver-
anderen de winden continu. Nu wil het stads-
deel van haar burgers meer betrokkenheid en 
inzet. Daar zit ook wel wat in. Maar wat is het 
dan zonde dat er met zoveel gemeenschaps-
geld een gebouw is verbouwd om het nu als 
een leeg karkas achter te laten.”

Officieel sluit het buurtcentrum op 1 juli de 
deuren. Maar het jongerenwerk en het Am-
sterdams Ontmoetingscentrum voor demen-
te mensen blijven voorlopig wel doorwerken 
in het gebouw. 

Joke Bos, coördinator van het Amster-
dams Ontmoetings Centrum: “Wij verhuizen 
binnen De Edelsteen van de derde verdie-
ping naar de begane grond. En dat komt ons 
eigenlijk wel goed uit. Het is wel leuk om 
op de begane grond te zitten: daar is toch 
meer reuring. Die prikkels zijn goed voor 
de demente mensen die hier dagelijks sa-
menkomen. Alleen de peuters zullen we wel 
missen als de peuterspeelzaal hier over een 

maand ook niet meer is. Dat is jammer.”

Hoe nu verder? Joke Bos is niet bang voor 
de toekomst: “Ik verwacht dat we hoe dan 
ook kunnen blijven zitten. Straks zit er mis-
schien een andere huurder in het gebouw, 
maar ik ga er vanuit dat wij dan ook kunnen 
blijven.”
Zeraja Terluin hoopt op nieuwe plekken 
voor de bewoners, waar nieuwe initiatieven 
kunnen worden ontplooid, zoals de ‘Dia-
mantbuurt Community’ die zij zelf dit jaar 
oprichtte: een nieuw netwerk voor en door be-
woners en een springplank voor hun ideeën.  
“De bezuinigingen zullen doorgaan. Hoe dan 
ook,” meent Terluin. “Maar ik verwacht van 
het stadsdeel wel dat ze er iets moois voor 
de bewoners tegenover zal stellen. Er zouden 
nieuwe ruimtes beschikbaar moeten worden 
gemaakt voor bewoners om hun activiteiten 
te ontplooien. Die belofte maakt het stads-
deel ook in hun beleidsnota over het ‘Nieuwe 
Welzijn’. Laten ze die dan ook waarmaken.”

Minka Bos

Sluiting Edelsteen, hoe nu verder?

n n 1. n 2. n 3. n n n 4. n n

n 5. 6. x 7. 8.

9. x x x x x x

10. x 11.

x x x x x x x x

12. 13. 14.
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15. x 16.
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x x x x x 20. x x

21. x 22.
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Tommy de kat

De jonge vrouw die onlangs het 
spreekuur bezocht was niet in een 
opperbeste stemming. Bedrukt deed 
ze haar verhaal, terwijl ze uit haar tas 
haar huurcontract tevoorschijn toverde, 
samen met een brief van haar verhuur-
der. Geen goed nieuws: de verhuurder 
wilde dat ze afstand deed van de liefde 
van haar leven en die heet Tommy: een 
tweejarige huiskat met wie ze de wo-
ning ruim een half jaar geleden betrok. 

In het huurcontract is bepaald dat de 
huurder geen huisdieren mag houden 
in het gehuurde. En even verder in dat 
contract staat vermeld dat bij overtre-
ding van een contractueel verbod de 
huurder € 25,00 boete is verschuldigd 
voor iedere dag dat zij in overtreding 
is. De verhuurder was een week eerder 
langs geweest voor een reparatie 
en stuurde nu een brief: “Tijdens 
mijn bezoek aan uw woning heb ik 
geconstateerd dat u een kat bij u heeft 
inwonen en ik ga ervan uit dat dit sinds 
het begin van onze overeenkomst het 
geval is. Volgens mijn berekening bent 
u tot op heden 198 x € 25 = € 4.950,00 
aan contractuele boete verschuldigd. Ik 
zal dit bedrag echter beperken tot een 
bedrag van € 500,00 en ik verzoek u de 
kat onmiddellijk de deur uit te doen 
of anders de huurovereenkomst op te 
zeggen.”

Het was al snel duidelijk dat de huur-
ster onder geen beding afstand van 
Tommy wilde doen. Maar hoe kwam ze 
zo snel aan andere woonruimte, wilde 
ze weten...? Of zijn er mogelijkheden 
om Tommy in de woning te houden?

Gelukkig hoeft deze vrouw zich geen 
zorgen te maken. In een huurcontract 
kunnen allerlei afspraken worden vast-
gelegd, maar deze afspraken moeten 
wel redelijk zijn. In de loop der jaren 
zijn er vele uitspraken door rechters ge-
daan over even zovele afspraken tussen 
huurders en verhuurders. Veel van die 
afspraken zijn bij de rechter gesneuveld 
en een daarvan is het contractuele 
verbod om huisdieren te houden in de 
woning. Volgens de rechter tast dat 
verbod de persoonlijke levenssfeer van 
de huurder aan. Anders gezegd: een 
huurder maakt zelf wel uit wat er achter 
zijn voordeur gebeurt en wie of wat zich 
achter zijn voordeur bevindt.

Dat betekent overigens niet dat de 

huurder een vrijbrief heeft om in de 
woning een asiel te beginnen: In de wet 
is bepaald dat de huurder zich als ‘goed 
huurder’ moet gedragen en hieronder 
wordt onder meer verstaan dat de 
huurder geen overlast mag veroorza-
ken. Dat betekent dat het houden van 
een ‘Tommy’ geen probleem is, maar 
zijn het er vijf op een kleine eenka-
merwoning, dan wordt overlast al snel 
aannemelijk. Ook maakt het nogal uit 
of er een goudvis in de woning wordt 
gehouden of dat het een uit de kluiten 
gewassen Deense dog betreft. Ook dan 
wordt overlast aannemelijk en als de 
verhuurder ook nog eens kan aantonen 
dat buren over het huisdier hebben 
geklaagd, dan kan de rechter besluiten 
dat het dier moet wijken.

Overigens geldt ook voor een con-
tractueel boetebeding dat de rechter 
besluit of en hoeveel er aan boete moet 
worden betaald. Een dergelijk beding 
is op zichzelf rechtsgeldig maar de 
kantonrechter heeft de bevoegdheid 
de boete te matigen, afhankelijk van 
de aard en de ernst van de overtreding. 
Het komt dan ook vaak voor dat de 
kantonrechter de boete terugbrengt 
tot een klein bedrag of zelfs matigt tot 
nihil. Als een verhuurder zich op een 
boetebeding beroept loont het bijna 
altijd de moeite om de zaak voor te 
laten komen bij de rechter. De huurder 
is dan vaak voordeliger af, zeker als de 
verhuurder hoge boetes voor kleine 
overtredingen bedingt.

In de zaak van Tommy de kat kan 
natuurlijk helemaal geen sprake van 
een boete zijn. Het beding, dat de 
huurder geen huisdier mag houden, 
is niet geldig want Tommy heeft nog 
nooit voor enige overlast gezorgd en 
er zijn ook geen buren die over Tommy 
hebben geklaagd. De huurster heeft dat 
de verhuurder dan ook laten weten en 
hem naar de kantonrechter verwezen 
als hij meent dat hij in zijn recht staat. 
De verhuurder heeft de gang naar de 
rechter uiteindelijk nooit gemaakt.

Guido Zijlstra

Bezoek één van de spreekuren van het 
Wijksteunpunt Wonen: iedere  

woensdagochtend 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).

Op 15 juli 1886 werd het Sarphatipark 
officieel geopend. Dat is deze zomer 
dus precies 125 jaar geleden! Op deze 
prentbriefkaart uit de beginjaren zien we 
de noordwest-hoek van het park, waar nu 
nog steeds de zandbak is. Vele generaties 
kinderen uit De Pijp hebben zich hier 
vermaakt en hun eerste wankele stappen 

in de wijde wereld gezet. Het was ook voor 
de vele scholen, die de buurt rijk was, de 
enige speelgelegenheid. Nu nog spelen de 
kinderen van de nabijgelegen basisschool 
Oscar Carré in de pauzes vaak in het park.
Het Sarphatipark is aangelegd volgens 
de Engelse landschapsstijl, net als ‘grote 
broer’ het Vondelpark. Het ontwerp staat 

Prenten van weleer

op naam van stadsingenieur J.G. Van 
Niftrik, die in een eerder ingediend stads-
uitbreidingsplan voor Amsterdam op deze 
plek het Centraal Station had bedacht! Het 
park is vernoemd naar Dr. Samuel Sarp-
hati, die in Amsterdam veel heeft gedaan 
op het gebied van huisvesting, gezond-
heid, stadsreiniging, natuur en onderwijs. 
Tijdens de opening van het park in 1886 is 
tevens een monument voor hem onthuld 
en dit staat er nog steeds. Sinds 2003 is 
een groep bewoners onder begeleiding 
van het Natuur- en milieuteam van Wijk-
centrum Ceintuur in het park actief. Met 
veel zorg en liefde onderhouden zij het 
park. In het Sarphatipark staan ongeveer 
500 bomen, kleine honderd verschillende 
soorten en er broeden 19 soorten vogels. 
Wist je dat het Sarphatipark, met z’n 4,2 
hectare oppervlakte en meer dan 1 miljoen 
bezoekers per jaar per m2 park het drukst 
bezochte park is van Amsterdam?

Ton van der Tas

Op 27 juni, een paar dagen voor  Keti Koti, (de 
nationale herdenkingsdag van de afschaffing van 
de slavernij in Suriname en op de Nederlandse 
Antillen) organiseert het Moksi Meti Collectief Zuid 
een Keti Koti Tafel in het stadsdeelkantoor aan de 
President Kennedylaan. Samen eten aan feestelijk 
gedekte tafels en samen de slavernij herdenken 
door verhalen, symbolische handelingen en zang. 
Kinderen staan centraal, zodat de geschiedenis 
wordt doorgegeven. Reserveren voor deze 
bijeenkomst is noodzakelijk. moksimetizuid@
hotmail.nl 

De vereniging Soso Lobi organiseert tijdens Keti Koti 
een ‘prodo waka’ (in het engels proud walk) door De 
Pijp. Tijdens een prodo waka pronken de deelnemers 
niet alleen met hun dans- en muziekkunsten maar 
ook met hun mooie uiterlijk. Om 15:00 uur vertrekt 
de stoet, onder begeleiding van een bazuinorkest, 
van  de Ontmoeting (naast Amsta) naar d’Oude Raai. 

tekst en beeld: Maarten Wesselink

Vrijdag 1 juli: Keti Koti in De Pijp

Een pand met koopwoningen 
heeft van rechtswege een 
Vereniging van Eigenaren 
(VvE). De vereniging zorgt 
er voor dat er geld voor 
onderhoud van het pand 
is gereserveerd, dat dit 
onderhoud ook plaatsvindt, 
dat de opstal is verzekerd en 
dat nog een aantal zaken naar 
behoren zijn geregeld. 

Tenminste, in de ideale gevallen. In de 
praktijk gaat er nog wel eens iets mis. 
Het Wijksteunpunt Wonen Zuid biedt een 
gratis cursus aan voor eigenaar-bewoners, 
waarin aan de orde komt hoe je een VvE 
kunt activeren, waarom dit van belang is 
en wat de rechten en plichten van eigenaar-
bewoners zijn.

Als een pand juridisch wordt gesplitst is 
dat in eerste instantie alleen een administra-
tieve handeling. De eigenaar kan het pand in 
afzonderlijke etages te koop aanbieden. Het 

stadsdeel geeft alleen een vergunning tot 
splitsing af als aan het pand  groot onder-
houd is verricht. Voor de eerste eigenaar-
bewoners betekent dit dat zij aanvankelijk 
weinig tot niets aan het onderhoud hoeven 
te doen. In de praktijk lijkt  de planning van 
het onderhoud en het reserveren van geld 
daarvoor dan ook geen prioriteit te hebben. 
Veel VvE’s – waarvan men, als gezegd, auto-
matisch lid is – leiden dan ook een slapend 
bestaan. Dit kan een ernstige wissel op de 
toekomst zijn. Immers, groot onderhoud 
kan beter en goedkoper planmatig worden 
aangepakt dan dat de gevolgen van achter-
stallig onderhoud ad hoc moeten worden 
opgelost. Om deze en andere zaken goede 
te regelen is een (jaarlijkse) vergadering van 
een VvE belangrijk.

Aanstaande kopers, eigenaren met een 
langer woonperspectief en mensen die 
in een moeilijke markt willen verkopen 
doen er goed aan om op te letten of de 
VvE geld heeft gereserveerd en een meer-
jaren onderhoudsplan heeft opgesteld.  
Ook voor andere zaken is het verstandig om 
een actieve, aanspreekbare vereniging te 
hebben en is het handig om te weten wat je 
rechten en plichten zijn. Het is bijvoorbeeld 

niet zo dat een meerderheidseigenaar, bij-
voorbeeld de oorspronkelijke splitser of uit-
ponder, kan bepalen wat er wel of niet ge-
beurt. Beslissingen die onredelijk zijn, ook al 
zijn ze met een meerderheid aangenomen, 
zijn aanvechtbaar. En ook een minderheid 
kan het initiatief nemen om zaken geregeld 
te krijgen. Meer hierover komt op de cursus 
aan bod.

De cursus beslaat één avond en wordt 
gegeven op donderdag 16 juni, inloop 19. 00 
uuur, aanvang 19.30 uur op de Rijnstraat 115. 
Aanmelden is wenselijk en dat kan via vve-
voorlichting@wswonen.nl. De cursus wordt 
ook nog gegeven op dinsdag 27 september 
en donderdag 20 oktober.

De Wijksteunpunten Wonen in Amster-
dam informeren en ondersteunen bewoners 
bij hun eigen woonsituatie. In de praktijk 
betekent dit vooral advies aan huurders 
maar vanwege het toenemend aantal eige-
naar-bewoners en de specifieke problema-
tiek van Verenigingen van Eigenaren wordt 
de dienstverlening op dit vlak uitgebreid 
in stadsdeel Zuid. Dit op initiatief van een 
meerderheid van de deelraad.

Wijksteunpunt Wonen Zuid, Oscar Vrij

Nieuw: cursus voor Verenigingen van Eigenaren

Prodo Waka: Optocht tijdens Keti Koti met muziek, dans en ook pronken met je uiterlijk.
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spanning en geweld in je relatie aanpakken

In de Avercampstraat staat een medede-
lingenbord. Zo’n ouderwetse vitrinekast, 
met een slotje, waarin mededelingen, van 
allerlei aard, ten behoeve van buurtbewo-

ners kunnen worden opgehangen.Vrijwel 
dagelijks loop ik er langs. Er hangt mo-
menteel een verhaal van bewonerskoepel 
Palladion over UMTS-masten, een uitno-

diging voor jeugdactiviteiten in buurt-
centrum De Pijp, een verzoek om huisvuil 
niet te vroeg buiten te zetten en zo ‘onze 
straat schoon en leefbaar te houden’ en 
een uitnodiging voor bewoners en onder-
nemers in de Van der Helstbuurt voor een 
bijeenkomst over het Van der Helstplein. 
Dat lijkt me wel wat. 

Maar dan zie ik dat de bijeenkomst 
plaats zal vinden op 13 september 2004! 
Helaas, ik ben te laat. Dan zie ik ook het 
actiepamflet van de Huurdersvereniging 
Amsterdam: ‘Effe dimme, minister Dek-
ker’, ‘de huur niet vogelvrij, keer het tij!’ 
Tegen de plannen van minister Dekker 
van Volkshuisvesting om de huren te li-
beraliseren. Sybilla Dekker werd minister 
in 2003 en moest in 2006 aftreden in ver-
band met de Schipholbrand. Het werd me 
duidelijk. Sinds 2004 waren er hier geen 
nieuwe mededelingen opgehangen.

Hoe gaat zo iets?,vraag ik me dan af. Er 

wordt een nieuwbouwcomplex neerge-
zet, we schrijven de jaren tachtig. In een 
overleg van ambtenaren, buurtwerkers en 
bewoners ontstaat het idee om een me-
dedelingenbord te plaatsen. Iemand krijgt 
de verantwoordelijkheid en de sleutels en 
deze persoon loopt regelmatig naar het 
bord om oude berichten te verwijderen en 
nieuwe op te hangen. Misschien wel Rob 
van ’t Padje (ik verzin het niet), toenmalig 
beheerder Openbare Ruimte en spreker op 
de in het mededelingenbord genoemde 
bijeenkomst over het Van der Helstplein 
op 13 september 2004.

Dan gaat De Pijp in 2003 op in het 
stadsdeel Oud-Zuid en in september van 
dat jaar begint het stadsdeel met het we-
kelijks huis-aan-huis verspreiden van de 
stadsdeelkrant Oud-Zuid, nu de tweewe-
kelijkse stadsdeelkrant Zuid en het inter-
net wordt meer en meer het medium om 
informatie te verspreiden. Het medede-

lingenbord wordt overbodig geacht.
Maar dan? Waarom wordt het bord 

niet verwijderd? Is – laten we het bij hem 
houden – Rob van baan veranderd en is 
hij vergeten deze taak over te dragen? Is 
hij de sleuteltjes verloren? Of misschien 
gewoon van ’t padje geraakt? Blijft het 
bord staan vanwege de eeuwig durende 
actualiteit van het verzoek ons huisvuil 
niet te vroeg buiten te zetten? Of als 
graffittikunstwerk? Of blijft het staan als 
herinnering aan vervlogen niet-digitale 
tijden en valt het binnenkort onder Mo-
numentenzorg?

In dat geval kan er misschien een infor-
matiebordje bij geplaatst worden en kan 
het als bezienswaardigheid opgenomen 
worden in een toeristische route langs 
ons culturele erfgoed.

tekst en beeld: ©hris  

www.depijpinbeeld.blogspot.com

| samenleVen / sponsorbijdragen

©hris

Mededelingen

Het jaarlijkse buurtfeest het ‘Nazomerfes-
tival de Pijp’ in de Albert Cuypstraat is er 
wegens dreigende bezuinigingen misschien 
wel voor de laatste keer. Daarom zijn wij 
vastbesloten er juist dit jaar een spetterend 
feest van te maken. We hopen dat er veel 
betrokken bewoners en ondernemers van de 
partij zullen zijn.

Dit jaar is het Europees jaar van de vrij-
williger en ook bij ons staat de vrijwilliger 
centraal. Wij zijn van al plan onze trouwe 

en nieuwe vrijwilligers flink in het zonnetje 
te zetten. Heeft u ook een leuk idee voor 
het Nazomerfestival? Wilt u helpen met de 
voorbereidingen? Dat kan allemaal! Vul de 
coupon in (afgeven bij wijkcentrum Cein-
tuur, Gerard Doustraat 133) of neem contact 
op met:

Mayra Paula 020-6764800 of 
mail m.paula@wijkcentrumceintuur.nl

Aanmelden kan ook via  
www.nazomerfestival-depijp.nl. 

Ik wil graag

❏  optreden op het Muziekpodium ’

❏  optreden op het Kinderpodium (t/m 12 jaar)

❏  .... kra(a)m(en) huren op de KunstCuyp (à €35,-)

❏  .... kra(a)m(en) huren op de Presentatiemarkt (à €35,-)

❏  .... kra(a)m(en) huren op de Proeverij (à €35,-)

❏  meedoen (.... perso(o)n(en)) aan de buurtbrunch (à €3,-)

❏  meehelpen als vrijwilliger

Doe mee met het Nazomerfestival De Pijp 2011 op 18 september 
Naam ........................................................................... Adres ...........................................................................................

Postcode ............................... Telefoon ...................................... Email ...........................................................................

✁ ✁ ✁

Korte, praktische cursus in 
“Jip en Janneke” taal met veel 
belastingtips. De zelfstandig 
ondernemer leert zijn 
dagelijkse boekhouding zelf  
bij te houden en zijn eigen  
btw-aangifte te doen!  

Start maandag 26 september in het 
Jan van der Heijdenhuis in de Pijp

Info: www.adminiles.nl 
of bel naar 06-28478291

BILLIE BOO
One of a kind ….

Zo kun je de vrolijke 
winkel typeren die 
wordt gerund door 
Herma Jonkeren & 
Neelam pugliese op de 
Ceintuurbaan 5. BILLIE 
BOO verkoopt kleding 
van 4 exclusieve merken, 

Poudre de perlimpinpin, Pygmees, Jellyfish & 
Chota, maar ook het stoere Vingino  en CKS, 
het fabelachtige Mim-pi en het prachtige Dutch 
Design Bakery.

Rennen, springen, rollen, kruipen, 
vallen en weer opstaan... Een kind 
ontdekt de wereld om zich heen 

en is daarbij constant in beweging. 
Wilt u uw kind stimuleren in beweging, 
geef hem of haar dan nu op voor de 
lessen peuter- of kleuterdans!

Even voorstellen: Claudia Dunselman 
4e generatie banketbakker en ijsspecialist 

meer informatie over alle specialiteiten 
en mijn stichting vind u op de website 

www.lanskroon.nl 

Koningsstroopwafels 

Kerst- en paasstollen 

Verse vruchtentaarten 

Vers ambachtelijk ijs en ijstaarten 

Diverse koek met speciale vullingen 

Dagverse truffels 

Workshops 

Kinderfeestjes 

Bruidstaart 

Themataart 

Singel 385 (bij het Spui), 1012 WL Amsterdam 
telefoon: 020-6237743 - info@lanskroon.nl 

Boekhouden voor 
kleine zelfstandigen

Ceintuurbaan 5

WWW.BILLIEBOO.NL

www.danspeuterdans.nl (vanaf 2 jaar)  
of www.danskleuterdans.nl (vanaf 4 jaar).
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Vier nieuwe tuinen dit jaar, in totaal 
zijn er 24 open voor publiek. Het is 
alweer de 13e editie van OpenTuinen-
Dag De Pijp, met veel verschillende 
tuinen om te bekijken. Grote, kleine, 
gezamenlijke tuinen, een kinder-
boerderij en zelfs een stuk bos. 

Eén van de grotere tuinen is die van de Oran-
jekerk. Acht vrijwilligers onderhouden de 
ruimte rond de kerk. Zo’n tien jaar geleden 
is die na de restauratie van de kerk omge-
toverd tot een Bijbelse hof. Er staan voorna-
melijk planten in met namen uit de bijbel of 
planten die erin  worden genoemd. Ook in de 
Frans Halstuinen, een grote gemeenschap-
pelijke binnentuin, wordt samen gewerkt. 
De naaste buren komen in aanmerking voor 
een stukje grond om er te tuinieren. Op het 
dak van de parkeergarage van Buurthuis De 
Pijp wordt op een laag van slechts 60 cm 
volwaardig getuinierd. Er is een tuinclub 
voor kinderen en er wordt flink gewerkt in 
de moestuin. Ook in de natuurtuin, het stuk 
bos achter Cinetol, is altijd genoeg te doen. 
Een paar bewoners  in de aangrenzende 
straten hebben al jarenlang hun krachten 
verenigd om dit kleine stukje natuur voor De 
Pijp te behouden. Met kleine ingrepen ver-
rijken ze de vegetatie waardoor ook meer 
dieren er hun habitat vinden. 

Alle tuinen, of ze nu groot, klein, geza-
menlijk of van één enkele bewoner zijn, wor-
den door de bezitter(s) met liefde verzorgd 
en gekoesterd. Dat persoonlijke karakter 
maakt deze opentuinenroute zo bijzonder. 
Iedere tuin is anders en wie goed kijkt, ziet 
iets van de eigenaar in de tuin terug. Kom 

gerust kijken en geniet van de groene para-
dijsjes en oases van rust die achter de stads-
gevels verscholen liggen. 

Namens de Werkgroep OpenTuinenDag De Pijp   

Maarten Wesselink

Op zaterdag 25 juni van 11 tot 17 uur zijn de 
tuinen open voor publiek. Ze zijn te herken-

nen aan de ballonnen aan de gevel. Als u de 
tuinen wilt bekijken kunt u voor 2,50 euro 

een passe-partout (met tuinbeschrijvingen) 
kopen. Die geeft toegang tot alle tuinen 
en is bij iedere tuin verkrijgbaar, o.a. het 

Buurtcentrum aan de 2e van der Helststraat 
66, Vereniging Frans Halstuinen, Frans 

Halsstraat 16K, en de Oranjekerk,  hoek Van 
Ostadestraat en 2e van der Helststraat 

Lijkt het u leuk om volgend jaar ook uw tuin 
open te stellen? Neem dan contact op met 

Mini Groot (020-671 97 65). 

de Pijp
13e

Passe-partouts zijn te koop bij alle deelnemende tuinen, o.a.:
Vereniging Frans Halstuinen, Frans Halsstraat 16 K 
Buurtcentrum De Pijp, Tweede van der Helststraat 66
Oranjekerk, Hoek Tweede van der Helststraat / van Ostadestraat

Informatie:
Mini Groot, 
Telefoon: 020-6719765  
E-mail: minigroot@planet.nl

OpenTuinenDag

Zaterdag 25 juni 2011
11.00 tot 17.00 uur

Passe-partout:  2,50 euro 
Opentuinen

opbouwwerk |

Het project ‘De winkel op de 
hoek’ van de bewoners van de 
Tellegenbuurt, ondersteund door 
Wijkcentrum Ceintuur, is winnaar 
geworden van de Betere Buurtprijs. 

De Betere Buurtprijs is door Ymere in het 
leven geroepen om bewoners te onder-
steunen bij het verbeteren van hun eigen 
buurt. Zondagmiddag 15 mei is de prijs 
door Margreet Dolman in het Betty As-
falt Complex uitgereikt en bestaat uit de 
financiering van het project.

‘De winkel op de hoek’ 
In de loop van de jaren zijn de kleine 
winkels uit het straatbeeld in de Telle-
genbuurt verdwenen. De bewoners van 
de buurt laten de historie herleven door 
22 foto’s, van de winkels die daar vroeger 
gevestigd waren, te exposeren. Aan deze 
foto’s is een wandelroute gekoppeld langs 
de panden. De openstelling van de route 
is tot 9 juli. 

Bij de wandeling hoort een wandel-
kaart met een plattegrond van de route 
en verhalen van buurtbewoners. Deze 
kan opgehaald worden bij het startpunt 
van de route ’t Huis van Anna aan de Jo-
zef Israelskade 95 en bij meerdere hore-
cagelegenheden  in de Tellegenbuurt en 
publiekscentra in De Pijp. Op aanvraag 
is de wandeling voor groepjes ook onder 
begeleiding van een gids te lopen.

Mayra Paula

Zie ook www.tellegennet.nl 

Onder de dakpannen van een pand 
bij het Johannes Vermeerplein 
heeft jarenlang ieder voorjaar 
een grote kolonie gierzwaluwen 
gehuisd. Het zijn beschermde vogels. 
Het verstoren van hun nesten is 
verboden tenzij er bij dakherstel 
een aantal speciaal ontworpen 
gierzwaluwdakpannen worden 
geplaatst. Wanneer een eigenaar in 
het broedseizoen herstel aan het dak 
uitvoert, riskeert hij een fikse boete. 

Al in maart 2007 stelde de Gierzwaluw-
werkgroep Amsterdam vast dat het dak 
van dit pand er wat vervallen uitzag. De 
werkgroep heeft daarop bij de bewoners 
en omwonenden voorlichtingsfolders en 
een brief in de bus gedaan, met het drin-
gende verzoek contact op te nemen als het 
dak zou worden gerepareerd. De werk-
groep kon dan helpen bij het behoud van 
de nestgelegenheid. Ook de vrijwilligers 
die de plantsoenen op het plein onderhou-
den werd gevraagd te waarschuwen als er 
steigers zouden verschijnen.

Thea Dammen van de Werkgroep Gierzwa-
luwen: ‘Dit voorjaar, op donderdag 27 mei, 
kwam de melding bij de werkgroep bin-
nen dat er steigers waren geplaatst en dat 
het dak werd gerepareerd. Toen ik bij het 
pand aankwam zaten er al nieuwe panlat-
ten, en bouwplastic op. In de lucht vloog 
een groep gierzwaluwen krijsend rond.

‘Ik vertelde de werkmannen dat ze ern-
stig in overtreding waren omdat er gier-
zwaluwen onder de pannen broedden. Eén 

van hen zei dat ze “maar een paar nestjes  
hadden gevonden, en één met eieren.” Die 
had hij binnen gelegd. 

’Ik heb daarop de Algemene Inspectie 
Dienst (AID) gewaarschuwd en die zou 
komen kijken. Vrijdag ben ik terug gegaan 
om foto’s te nemen. De nieuwe dakpan-
nen zaten er toen al bijna allemaal op. Een 
inspecteur van de AID ging pas maandag-
ochtend het inmiddels geheel vernieuwde 
dak op en trof  – uiteraard – geen nesten 
meer aan. Hij kon dus geen actie meer on-
dernemen. 

‘Dit is het zoveelste voorbeeld van goe-
de beleidsregels, die niet werken omdat ze 
niet gehandhaafd worden. Het zal er in de 
toekomst niet beter op worden. De inspec-
teur vertelde me dat er nu 38 inspecteurs 
zijn voor heel Nederland en dat er wegens 
bezuinigingen per 1 januari 2012 nog maar 
22 over zullen zijn’.

Tot 15 juli organiseert het Natuur- en 
Milieuteam de Pijp in verschillende buurten 
in Zuid excursies om de nestplaatsen in 
kaart te brengen.  Zie de aankondiging in 
deze krant. Doe mee, want steeds weer 
blijkt dat je handhaving van regels niet aan 
de overheid kunt overlaten.

Annemiek Pels

Werkgroep Gierzwaluwen
Voor meer informatie: 

Thea Dammen
Natuur- en milieuteam de Pijp
nmt@wijkcentrumceintuur.nl 

of tel. 020 4004503

13e OpenTuinendag De Pijp op zaterdag 25 juniOpnieuw gierzwaluwkolonie ontheemdBewoners Tellegenbuurt 

Winnaars van Betere 

Buurtprijs 

Steigers en nieuwe panlatten, gierzwaluwnesten aan Vermeerplein verdwenen. Foto Thea Dammen Tuinen, bloeiende bloemen en bezoekers tijdens afgelopen OpenTuinenDag. Foto: Maarten WesselinkPrijsuitreiking in Betty Asfalt Complex

Iedereen die het Wijkcentrum Ceintuur aan 
de Gerard Doustraat wel eens bezoekt kent 
Hassan. Al meer dan 20 jaar is hij er balie-
medewerker, zoals zijn functie officieel luidt. 
Voor Hassan – niemand kent hem eigenlijk bij 
zijn achternaam (Iallouchen) – lopen mensen 
een eindje om, ook voor zomaar een praatje 
of een kopje koffie. Is hij er niet, dan druipen 
veel mensen teleurgesteld af. Zo is daar het 
voor mij beroemde verhaal van een vaste be-
zoeker die van De Pijp naar Osdorp verhuisde, 
maar voor Hassan toch nog altijd naar De Pijp 
kwam, om door hem geholpen te worden. 
Hassan, het gezicht van het wijkcentrum, 
staat de mensen als eerste te woord. Of het 
nu gaat om iemand die moeite heeft met het 
invullen van een lastig formulier, iemand die 
iets wil weten over het aanleggen van een 
geveltuin of iemand die een bewonersgroep 
wil oprichten, Hassan helpt. Hij weet bij wie 

die mensen het beste terecht kunnen. “En 
als ik iemand niet kan helpen”, zegt Hassan, 
“geef ik hem een kopje koffie, of we gaan 
samen buiten een sigaretje roken. Heb ik 
toch wat kunnen doen”. Als het stadsdeel 
zijn baan – waar het nu naar uitziet – gaat 
wegbezuinigen, heeft dat ook gevolgen voor 
de spreekuren die door vrijwilligers worden 
gehouden, zoals het belastingspreekuur en 
het advocatenspreekuur. Er kan dan nooit 
meer iemand een briefje komen typen of op 
internet iets opzoeken, dingen waar Hassan 
bij helpt, omdat met het vertrek van Hassan 
de balie onbemand blijft. Met het mogelijke 
gedwongen ontslag zullen tientallen bezoe-
kers per week, die hij anders ontvangt, gedu-
peerd zijn. Dat vindt Hassan nog het ergste. 
Hassan, je bent onze held!

Gert Meijerink, foto Maarten Wesselink

Held Hassan
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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:    

Aandacht 
voor een Ander!

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

Uiterwaardenstraat 40 

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: 32 / 21242 / 24.
www.epcamsterdam.nl

Dinsdag 21 Juni 2 uur.
Openbare Cursuspresentatie. Docenten aanwezig.
Woensdag 22 Juni 2 uur.
Openbare Esoterische les. Docente Dolly Brinkman.
Gratis entree.

www.pitprojecten.nl

Mediteren voor beginners 
en gevorderden! 

Op 26 sept. start weer een basiscursus
in de Pijp. Ga voor het totale cursusaan-
bod naar www.pitprojecten.nl of bel  
06 24143749 voor meer info.

meditatie
P I T !

www.pitprojecten.nl

Mediteren voor beginners 

WIL JE GLAD EN STRAK 
DE ZOMER IN? 
Wij kunnen u helpen met velashape voor 
cellulitis boven benen. Proslimelt smelt hard-
nekkige vetcellen weg op � anken, maag/
buik. Wil je meer info bel 020-6750109 of 
kijk op www.bodybalans.nl Zeer lage prijzen.

18 holes midgetgolf in het donker
durF jij dat aan??

gratis parkeren, max 4 pers. per bon 
www.glowgolf.nl in AALSMEER

binnenkort van start  

spoedcursus tYpen 
1-vinger blindsysteem
Volwassenen en Jeugd

in de Brug, Uiterwaardenstraat
 

Cursus Instituut Amsterdam
tel. -

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

Samen spelen met je kind 
tot aan de zomervakantie tijdens de 
spelinloop (ouder met kind van 0-4 jaar) 
maandagmiddag 14.30 -1.30 uur
in Mfc Quellijn, Quellijnstraat 2-
spelinloop (ouder met kind van 0-4 jaar)
dinsdag, woensdag en donderdag 
van 10.00 -12.00 uur

Speel-o-theek
Spelen met speelgoed en lenen van 
speelgoed dinsdag 9.30 – 12.00 uur, 
donderdag 13.30 -17.00 uur, 
vrijdag 13.30 -17.00 uur 
(uitgezonderd feestdagen)
in Mfc Olympus, Hygieaplein 8-10

info bij: Annet Staal 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 

€99,50
p.p.

Maasheseweg 80a Venray
Tel. 0478-511466 • www.asteria.nl

• Een feestelijke welkomstcocktail

• Een heerlijk 3-gangen-diner

• 2 Overnachtingen
• 1 Uitgebreid ontbijtbuffet

• 1 Verrukkelijk brunchbuffet 

   (alleen op zondag)

SeizoensSeizoens
arrangement

Daniel Stalpertstraat 105
Tel 7555825 / 0626706654

www.cafelifeamsterdam.nl
Ook voor feesten en Partijen

Aangeboden: je eigen coach
Leef je al jaren in armoede? Wil je aan je 
toekomst werken? Lukt dat niet alleen? 
Dan is een talentcoach iets voor jou!

- / info@talentcoach.nl
www.talentcoach.nl

een project van De Regenboog Groep & June Consultancy
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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

Excursies Repair Café Cultuur Uitgelicht

Rialto: Gay & Lesbian Summer Tour

In samenwerking met filmdistributeur 
Cinemien, brengt Rialto deze zomer opnieuw 
de Gay & Lesbian Summer Tour. Vanaf vrijdag 
24 juni worden zes weekenden lang in totaal 
tien succesvolle gay & lesbian films van het 
afgelopen jaar vertoond. Het programma 
trapt af met Absent, de winnaar van de Teddy 
Award (filmfestival Berlijn 2011), de prijs 
voor de beste gay & lesbofilm. Op 9 juli vindt 
tevens een speciale editie van Rialto Laat 
plaats. Als klap op de vuurpijl eindigt de tour 
met een filmmarathon op 31 juli, met alle tien 
de films! Voor het volledige programma, zie 
www.rialtofilm.nl 

Rialto, Ceintuurbaan 338
Info & reserveringen 676 87 00  

(dagelijks vanaf 13.00 uur)

Cultuur Uitgelicht

De Badcuyp: Sur Mestizo

Muziek uit het Zuiden van Latijns Amerika 
is een mix van inheemse, Europese en 
Afrikaanse klanken. Uit de samensmelting 
van deze drie stromingen ontstonden 
verschillende nieuwe muziekstijlen, 
waaronder de Argentijnse chacarera, de 
Uruguayaanse candombe en de Chileense 
cueca. De Zuid-Amerikaanse groep Sur 
Mestizo laat deze rijke muzikale erfenis 
nog eens samensmelten met pop en jazz. 
De band speelt zowel eigen composities 
als bewerkingen van Latijns-Amerikaanse 
klassiekers. Wilt u weten wat voor instru-
menten de bombo, cajon, tiple, charango 
en quena zijn, ga dan naar dit concert!

De Badcuyp, Eerste Sweelinckstraat 10, 
woensdag 6 juli, 21.30 uur, entree € 8,-

Cultuur Uitgelicht

Oranjekerk: Poubelle

Peter de Haan vist sinds eind jaren negentig 
schilderijen tussen het grof vuil vandaan. 
Hij heeft inmiddels een flinke verzameling. 
Natuurlijk ontbreekt het zigeunerjongetje met 
de traan niet, maar hij heeft ook zeldzamere 
dingen. Een schilderij dat ooit in de collectie 
van het Stedelijk Museum zat bijvoorbeeld. De 
hele verzameling is nu te zien in de Oranje-
kerk.

t/m 28 juni
Oranjekerk, 2e van der Helststraat / hoek 

van Ostadestraat
open: ma en vr 15:00 - 16:30, zo 11:00 - 12:00

www.oranjekerk.org

De Noord/Zuidlijn, een wonder? 

Wanneer je Het Wonder van 
de Noord/Zuidlijn van Parool 
journalist Bas Soetenhorst 
leest, besef je dat Amsterdam 
geen kredietcrisis nodig had 
om in financiële problemen te 
geraken. 

De gang van zaken is niet eerder zo minutieus 
beschreven. De titel verwijst niet alleen naar 
het gebrek aan expertise bij de technici van de 
gemeente, maar vooral naar de tunnelvisie en 
het opportunisme van de bestuurders. Soe-
tenhorst beschrijft de plannen voor de aanleg 
vanaf het prille begin tot en met de besloten 
verhoren van de enquêtecommissie in 2009.

Enkele hoogtepunten van bestuurlijke 
blunders en missers. Zijn collega’s begrepen 

dat de smalle financiële marge problemen 
zou gaan opleveren, maar wethouder Geert 
Dales (VVD) verklaarde in 2002 aan de raad: 
“Wij gaan niet overschrijden. Wij hebben 
het goed voor elkaar.” Een hoofdstuk be-
handelt toenmalig burgemeester van Am-
sterdam (2001-2010) Job Cohen (PvdA) die 
zich tijdens de openbare verhoren in 2009 zo 
klein mogelijk maakte: “Uiteindelijk zijn wij 
allemaal amateurs”. Soetenhorst: “Cohen 
deed voorkomen alsof een burgemeester 
(…) een volstrekt verwaarloosbare factor 
is. Dat is onzin.” En: “Cohen trok [eerder] zijn 
handen er vanaf, uit vrees als latere PvdA-
lijsttrekker te worden geassocieerd met het 
metrodebacle.” 

Ronduit beschamend is de wijze hoe men 
begin jaren ’90 de ‘complexe route’ door de 
smalle Ferdinand Bolstraat in De Pijp aan-
wees. Met als gevolg een veelvoud meer aan 
bouwtijd dan de geplande 2,5 jaar en hogere 
kosten in vergelijking met de eenvoudiger 
variant naar de Boerenwetering, waar be-
woners en verkeer weinig last zouden on-
dervinden. Wethouder van Financiën van 
Amsterdam Frank de Grave (VVD), bewoner 
van de Beatrixparkbuurt, speelde een in-
directe rol om de Noord/Zuidlijn te weren. 
Partijvoorzitter van de Amsterdamse VVD 
Edward Ascher, eveneens buurtbewoner, 
was ‘de spin in het web.’ Een anekdote is die 
over bedrijfsschade-expert en organisatie-
adviseur Gerard Böttcher, ook bewoner en 
actievoerder, die in zijn spreekrecht tijdens 

een raadsvergadering het economisch be-
lang zag van De Pijp: “Hij benadrukte (…) 
het nut van een route langs de raambor-
delen aan de Ruysaelkade.’ Een prominent 
lid van het college sprak van “klassenstrijd 
tussen de deftige Beatrixparkbuurt en de 
(toenmalige) arbeiderswijk De Pijp.” Soeten-
horst maakt aannemelijk dat wethouder van 
Verkeer Ernst Bakker (D66) hierbij partijdig 
was ten nadele van De Pijp. 

Om niet te spreken over de spelletjes 
van de commerciële aannemers waar hij 
gedetailleerd uitleg over geeft. Naast ‘voor-
overleg’ (bouwfraude: bedrijven spreken 
onderling prijzen af) sjoemelden ze met 
‘stelposten’. Dat zijn kosten in de contracten 
die niet zijn vastgelegd en daardoor (als ge-
volg van vertraging) konden oplopen van 1,4 
miljard tot 3,1 miljard. Vooraf was afgespro-
ken dat het grootste deel door het Rijk zou 
worden betaald, de hoofdstad draaide op 
voor 317 miljoen; een bedrag dat inmiddels 
verzesvoudigd is. De voltooiing in 2011 werd 
2017, vervolgens 2018. Men verzekert de bur-
gers dat de kosten niet meer zullen oplopen. 
Wat de vraag oproept: Wanneer hadden we 
dit eerder gehoord?

Ron Kretzschmar

Bas Soetenhorst: 
Het Wonder van de Noord/Zuidlijn. 

Bert Bakker/Prometheus; 
272p €18,95; ISBN 9789035136410

Gierzwaluwen en vleermuizen spotten 

Kent u de gierzwaluw? De vogel die kan 
slapen in de lucht? Ze broeden onder 
pannendaken, in spleetjes, in dakgoten 
of bij erkers en de nesten zijn het hele 
jaar beschermd. Er gaan door renovaties 
en sloop nog steeds veel nesten verloren. 
Daarom proberen we op deze excursies 
deze vogels zoveel mogelijk in kaart 
te brengen. De excursieleider vertelt u 
onderweg alles over deze luchtacrobaat, 
die maar drie maanden per jaar in ons land 
is om zijn jongen groot te brengen en dan 
weer 9000 kilometer terugvliegt naar Zui-
delijk Afrika. Na afloop maken we nog een 
rondje met de bat-detector om te bekijken 
of er ook vleermuizen rondvliegen. 

•	Do 23 juni 20:30 - 22:00 Hemonykwartier
Verzamelpunt: hoek Hemonystraat/Hemo-

nylaan •	do 30 juni 20:30 - 22:00 Oran-
jekerk/Rustenburgerstraat Verzamelpunt: 

Oranjekerk. •	Bij harde wind en regen 
worden de excursies uitgesteld. • Meer 

info: Natuur- en milieuteam De Pijp, Thea 
Dammen 020 4004503 of 06 539 01 252.

Repair Café De Pijp

De laatste zondag van juni vindt alweer het 
vijfde Repair Café van dit jaar plaats. Neem je 
kapotte stoel, broodrooster, kleding of fiets 
mee en repareer het met wat hulp en geef 
het een langer leven. Minder consumptie, 
meer lol! 

Bent u handig of vindt u het gewoon leuk om 
anderen te helpen bij het repareren van hun 
spullen help dan mee! We zoeken mensen die 
kapotte kleren kunnen repareren, elektrische 
apparaten maken, gebroken spullen lijmen of 
meubels kunnen maken! Laat het weten aan 
Gerrit Barnard op depijp@transitiontowns.nl .

Zondag 26 juni 12.00 – 16.00 uur 
Locatie: 2e Jan van der Heijdenstraat 79

Er is een nieuw comité tegen 
de bezuinigingen: “Zuid tegen 
Bezuinigingen”. Het zet zich in 
voor het behoud van buurthuizen, 
opbouwwerk, openbaar vervoer, 
milieu, kunst en betaalbaar wonen 
in Amsterdam-Zuid. Nieuwsgierig? 
www.zuidtegenbezuinigingen.nl

boek
bespreking
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Het vorig jaar gesloten 
buurthuis Quellijn bevond 
zich op een historische 
plek. Kenners beweren dat 
in 1895 in de Quellijnstraat 
het Nederlandse cabaret is 
geboren. Hetzelfde pand, eind 
jaren 7́0 van de vorige eeuw 
bewoond door linksradicalen, 
schreef 16 juni 1980 wederom 
geschiedenis toen het instortte 
als gevolg van een explosie.  

Na de explosie op nummer 64 verscheen 
op de plaats waar het pand verdween in 
een wolk van rook en stof twee jaar later 
buurthuis Quellijn. De buurtbewoners wa-
ren er maar wat blij mee, Quellijn was een 
aanwinst. Het dreef voornamelijk op vrij-
willigers. Men kon er dagelijks terecht, een 
cursus doen of zomaar een praatje maken 
aan de bar. Zoals de meeste buurtcentra 
had Quellijn een belangrijke functie, het 
was een ontmoetingsplek. Totdat het vorig 
jaar na 28 jaar werd gesloten vanwege de 
radicale bezuinigingsdrift van stadsdeel 
Zuid. Deelraadslid Daphna Brekveld van 
Vereniging Oud Zuid vertelde destijds aan 
de PijpKrant hierover: “Ik vind dat je als po-
litiek moet zorgen dat het sociale domein 
in stand blijft. Je treft nu mensen aan de 
onderkant van de samenleving (…)Het 

verleden heeft uitgewezen dat je hier op 
de lange termijn de tol voor betaalt.” 

‘De Haps’
Welk verleden bedoelde Brekveld? Waar-
schijnlijk verwees ze naar het verleden van 
Quellijn, en dan vooral naar de tijdgeest 
van die dagen. De voorgeschiedenis van 
het buurthuis: Niet al te veel mensen zullen 
weten dat op nummer 64 het Nederlandse 
cabaret is ontstaan. Op deze plek bevond 
zich eind 19e eeuw in het souterrain Het 
Wapen van Habsburg, in de volksmond 
De Haps en De Kuil genoemd – de laatste 
bijnaam wellicht vanwege aangeschoten 
bezoekers die pardoes van de keldertrap 
tuimelden. Later ging het ook Sociëteit 
Apollo heten. In deze ‘groezelige’ nacht-
sociëteit trad voor het eerst de ‘geoefende 
amateur’ Ezechiël Jacobs (1868-1914) met 
zijn rauwe liedjes op, die hij staande achter 
de piano ten gehore bracht. Onmiddellijk 
trok Ezechiël de aandacht, die daarna zijn 
voornaam veranderde in Eduard. 

Alex de Haas beschrijft in het boek ‘Min-
streel van de Mesthoop’ (1958), dat de ei-
genaren van De Haps, de Oostenrijker Koch 
en zijn vrouw Lena, hem niet wilden laten 
gaan. De ‘vaste pianeur’ die maar niet kwam 
opdagen, reden waarom Eduard plaatsnam 
achter de piano, had geen slechter moment 
kunnen kiezen. Want hij accepteerde het 
aanbod om elke avond voor twee gulden 
vijftig te komen zingen. Dit moment noemt 
De Haas de geboorte van het Nederlandse 
Cabaret. Het Nederlands Theater Instituut 

nam deze datum over en vierde eind vorige 
eeuw de verjaardag: 19 augustus 1995 was 
het honderd jaar geleden dat Eduard Jacobs 
in de Quellijnstraat optrad. 

Het was niet zijn eerste optreden ge-
weest, hij had al ervaring opgedaan als 
pianist in Parijs. Op vijftienjarige leeftijd 
werkte hij als diamantbewerker en maakte 
in zijn vrije tijd muziek. Op een dag vertrok 
hij en werkte vier jaar als pianist in Le Mou-
lin Rouge. Hij keerde terug met een ‘koffer 
vol cabaretliedjes’, die hij probeerde te in-
troduceren. Maar het Amsterdamse publiek 
was nog niet toe aan de rauwe sfeer van de 
zelfkant van Montmartre, waar zijn grote 
voorbeeld Aristide Bruand provocerend 
zong over sociale misstanden: drank, hoe-
ren, pooiers en misdaad. Als gevolg van een 
slechte gezondheid stierf Eduard Jacobs op 
46-jarige leeftijd zonder te zijn doorgebro-
ken. Maar de kiem was gelegd. Zijn liedjes 
leefden voort in het Jordaan Cabaret en 
hij inspireert heden ten dage nog menig 
artiest.

Rood Verzetsfront 
Het is een grote stap van de cabareteske 
liedjes in De Haps naar het jaar 1980. Het 
is de tijd van het grimmige links radica-
lisme in West Europa; in De Pijp was het 
Rood Verzetsfront (RVF) actief. Hun doel 
was de politieke orde en het kapitalistische 
systeem omver te werpen. Vast staat dat 
het RVF nooit direct betrokken is geweest 
bij gewelddadige acties en moorden van 
de Duitse terreurorganisatie Rote Armee 
Fraktion (RAF), maar ook staat vast dat ze 

wapens en valse papieren leverden aan de 
RAF. 

Twee leden van het RVF woonden in de 
Quellijnstraat op de bovenetage van num-
mer 64: Henk Wubben, een vooraanstaand 
lid, en zijn vriendin Ciska Eeken-Brakenhof. 
De laatste had enkele jaren eerder in Zuid-
Jemen een training voor stadsguerrilla 
gedaan en de twee werden in de gaten ge-
houden door de Binnenlandse Veiligheids-
dienst (BVD). In het benedenhuis waar ooit 
Het Wapen van Habsburg elke nacht zijn 
gasten gulhartig onthaalde, bevond zich 
de drukkerij van Rob Stolk (1946-2001). 
Samen met Roel van Duijn, midden jaren 
’60 Provo van het eerste uur, de beweging 
die de autoriteiten tartte met zijn ludieke, 
geweldloze acties bij het Lieverdje op za-
terdagavond. Stolk kende zijn bovenburen 
niet en had niets met het RVF te maken. 
Maar toen…

Rook en vlammen
Ooggetuigenverslag van ondergetekende 
die ten tijde van de explosie schuin tegen-
over het pand woonde: Op die vroege maan-
dagmorgen van de 16e juni wilde ik net op-
staan om naar mijn werk te gaan toen ik door 
een zware klap van schrik terugviel op bed. 
Beduusd bleef ik liggen, er volgden nog een 
paar lichtere explosies. Vanwege het mooie 
weer stonden aan de straatkant de ramen 
open en er drongen opgewonden stem-
men mijn woning binnen waarvan enkele 
overgingen in geschreeuw. Van de eerste 
schrik bekomen liep ik naar het keukenraam 
en rook ik een brandlucht. Op straat zag ik 

enkele mensen lopen met een verdwaasde 
blik. Tussen hen herkende ik een jongen 
met wie ik wel eens stond te praten, hij zag 
er verwilderd uit en riep een paar keer: “Er 
is niemand thuis!” Toen ik links de straat in 
keek in de richting van zijn woning, zag ik 
uit het pand ernaast pand rook en vlammen 
komen. Later begreep ik dat hij door de ex-
plosie uit zijn bed was geblazen en hals over 
de kop de straat was op gehold.     

 
Enige tijd later stortte het pand volledig in. 
Stukken van de vensterbanken van nabij-
gelegen woningen waren bij de overburen 
door de ruiten gevlogen. Twee Spaanse 
anarchisten die in de straat woonden, 
hoorden de knal en maakten als de wie-
deweerga dat ze wegkwamen. Bang als ze 
waren om in verband te worden gebracht 
met de explosie, want ook zij werden in de 
gaten gehouden door de BVD, schrijft Paul 
Moussault in zijn boek ‘Rood Verzetsfront, 
Aanzetten tot Stadsguerrilla in Nederland’ 
(2009). Dat er geen doden vielen, kwam 
omdat de bewoners van de aangrenzende 
verdiepingen niet thuis waren. Ze verble-
ven op de camping. Wubben was wel thuis 
maar raakte lichtgewond. Wie de explosie 
had veroorzaakt? Wubben beweerde dat 
de Duitse geheime dienst een aanslag op 
zijn leven had gepleegd vanwege zijn ver-
meende contact met de RAF. Maar Justitie 
beweerde later ‘dat de bom te vroeg was 
ontploft door onoordeelkundige omgang 
met explosieven.’

Ron Kretzschmar

De opmerkelijke geschiedenis van Quellijnstraat 64

Minister Donner blijft vast van plan om de 
huren in Amsterdam extreem te verhogen. 
Half juni heeft hij een nieuw voorstel gedaan 
om de maximale huren in de tien regio’s waar 
de meeste schaarste is met € 123 per maand 
te verhogen. Nieuwe huurders zijn dan ge-
lijk de klos, zittende huurders raken rechten 
kwijt en op verhuizen komt een flinke boete. 
Veel woningen vallen straks buiten de huur-
prijsbescherming en de woonruimteverde-
ling. Dat betekent veel langere wachttijden 
en veel hogere huren voor nieuwe huurders. 

Tenminste, als het doorgaat. Donner wilde 
eerst alle huurwoningen in Nederland 25 
punten extra geven. Dat leidde tot veel kri-
tiek in de Tweede Kamer. Huurdersorgani-
saties protesteerden fel en in Amsterdam 
kwam in korte tijd een campagne op gang. 
Via de website www.huurdersbedonnerd.nl 
stuurden 1600 mensen een reactie naar de 
betrokken Kamerleden. Warm voorstanders 
waren de Amsterdamse woningcorporaties, 
die zich zorgen maken over de heffing voor 
de huurtoeslag die de minister vanaf 2014 

wil opleggen. Met het nieuwe voorstel van 
de minister laait de discussie weer op. De 
minister gaat nu eerst de Raad van State 
om juridisch advies vragen, daarna komt 
het in de Tweede Kamer. Dus let op de ont-
wikkelingen. Uw stem is straks van groot 
belang om De Pijp leefbaar en betaalbaar 
te houden. Word lid van Huurdersvereniging 
De Pijp als u direct op de hoogte wilt blijven:  
www.hvdepijp.nl.

Huurdersvereniging de Pijp

Nieuw plan Donner voor huurexplosie

Links: Quellijnstraat 64, in het souterrain bevond zich het Wapen van Habsburg. Midden: Hetzelfde pand in 1980 na de explosie. Rechts: Op de puinhopen verschijnt op nummer 64 (en 66) buurthuis Quellijn, inmiddels wegens bezuinigingen gesloten. Foto: Christine Westerveld


