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W I J K C E N T R U M  

D E  P I J P
advies, kennis & ondersteuningDE PIJP KRANT

De Pijp moet geen verlengstuk 
worden van de binnenstad

fotobijschrifttv

Stadsdeel Zuid werkt aan 
een nieuw bestemmingsplan 
voor De Pijp, dat in 2018 in 
werking moet treden. Op 
1 maart werd de Nota van 
Uitgangspunten ( NvU) 
voor dat bestemmingsplan 
gepubliceerd op de website 
van de gemeente.* De Nota 
gaat uit van een veranderende 
situatie in De Pijp: het wordt 
er nóg drukker want de 
Noord/Zuidlijn spoelt straks 
nog meer toeristen de wijk in. 

In de NvU staat te lezen: ‘Langzamerhand 
neemt door de populariteit van de wijk 
de druk op het woon- en leefklimaat toe. 
Er komen steeds meer grotere winkels, 
meer horeca en meer mensen die weinig 
binding hebben met de wijk (hotelgas-
ten, short stay, long stay, expats).‘

Is bij het opstellen van de NvU naar 
de G250 geluisterd?
De G250 is een belangrijk overlegorgaan 
van burgers, ondernemers, ambtenaren en 
politici over de inrichting en toekomst van 
De Pijp. De politiek heeft beloofd zich aan 
de resultaten van dat overleg veel gelegen 
te laten liggen.

Veel Pijpbewoners – tenminste zij die 
niet iets verkopen – zien die toeristen-

tsunami niet graag op zich afkomen. Ook 
het bewonersoverleg G250 heeft zich in die 
zin uitgesproken : “De Pijp moet geen ver-
lengstuk worden van de binnenstad en de 
drukte moet aan banden worden gelegd.”

Doet de NvU dat ook?
Frank van Dorp, deelnemer aan de G250, 
kent de NvU goed; hij ziet daarin te wei-
nig terug van de visie van de G250 op dit 
punt. De Nota werkt deels mee aan het 

steeds aantrekkelijker maken van De Pijp 
voor toeristen: veel winkels, veel horeca.

Van Dorp: “Bedenkelijke voorstellen 
betreffen de drie grote winkelstraten: 
Ferdinand Bol, Ceintuurbaan en Van 

Woustraat. De omvang van winkels mag, 
meer dan elders in De Pijp, vergroot 
worden: 500m2 in plaats van 300m2. Drie 

Journalisten
Als journalist (vrijwilliger) van De Pijp Krant schrijf je over het wel en wee in de buurt. Grote en kleine 

gebeurtenissen, stadsdeelpolitiek, recensies, alles komt aan bod. Gevoel voor taal, een neus voor nieuws en 
belangstelling voor de journalistiek is belangrijk. Schrijfervaring is gewenst, maar geen vereiste. 

Medewerkers voor onze website
De redactie zoekt vrijwilligers die ons komen helpen met de website. Het plaatsen van artikelen uit 

de krant heeft onze prioriteit. Het gaat om recente artikelen en ook die uit het verleden. Het plaatsen 
van nieuwsberichten en oproepen staan ook op het programma. Je werkt in opdracht van de redactie en 
waarderen je eigen inbreng. Ervaring met een contentmanagementsysteem is een pré.

Stuur een mailtje met een korte motivatie naar pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl t.a.v. Gert Meijerink en wij 
nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

DE PIJP KRANT zoekt

Lees verder op pagina 3

Kunnen in De Pijp straks drie winkelpanden en de etage erboven worden samengevoegd tot grote winkels zoals in de Kalverstraat? Foto: Maarten Wesselink
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panden samenvoegen in plaats van twee 
panden. En nog erger: het betrekken van 
de eerste verdieping bij de winkels, iets 
wat nu sporadisch voorkomt. Daar komt 
nog bij dat de tuinen achter deze me-
gawinkels mogen worden volgebouwd. 
(elders in De Pijp maximaal 50%).

Het toestaan van zulke grote winkel-
ruimten kan er gemakkelijk toe leiden dat 
een straat als de Ferdinand Bol, waar nu 
nog veel kleine winkels zitten, verandert 
in een soort Kalverstraat met ‘flagstores’ 
van grote kledingconcerns en andere me-
gabedrijven.”

Ook is Van Dorp niet blij met de ver-
binding Museumplein-De Pijp: “Waarom 
in de galerie en de stenenwinkel op de 
hoek van de Eerste Jacob van Campen-
straat/Ruysdaelkade horeca mag komen, 
is duidelijk: de route Museumplein - Hei-

nekenplein - Albert Cuyp moet ingericht 
worden voor de toerist. Je kan ook een 
aantrekkelijke route maken Museumplein 
- Amsterdamse Bos. Dat is pas spreiding!’’

 Van Dorp ziet echter ook pluspunten 
in de NvU: “Goede voorstellen zijn het 
aan banden leggen van de ongebreidelde 
horeca-uitbreidingen in de laatste jaren. 
Alleen bestaande horeca wordt toege-
staan. Nog niet gebruikte horecavergun-
ningen worden teruggetrokken. Short-
stay wordt verboden, hotels en kantoren 
worden beperkt.’’

Van Dorp vindt dat nog steeds te veel 
ruimte in De Pijp door auto’s wordt inge-
nomen en mist maatregelen daartegen: 
‘’Het zou goed zijn om de veel gehoorde 
mening vanuit de G250 om de verkeers-
veiligheid te bevorderen en meer ruimte 
aan fietsers te geven wordt ingewilligd. 
Ook zou het vergroten van een aange-
naam verblijfsklimaat, met meer ruimte 
voor voetgangers, prioriteit moeten 

krijgen. Weliswaar worden deze zaken 
door de centrale stad geregeld maar als 
stadsdeel kun je wel een dringend advies 
uitbrengen.’’ 

Hoe denkt de politiek over de NvU?
Enige tijd geleden stuurde ik fractieleden 
van alle partijen in de bestuurscommis-
sie Zuid een mail met het verzoek mij hun 
mening over de NvU te geven. Schriftelijk 
of in een klein interview. Aanvankelijk 
bleef het doodstil. Na een in forse letters 
geschreven herinneringsmail reageerden 
gelukkig de VVD, GroenLinks en D66.

 

‘Je kan ook een aan-
trekkelijke route 
maken Museumplein 
- Amsterdamse Bos. 
Dat is pas spreiding!‘

De VVD is zeer tevreden over de NvU: 
“De VVD is positief over het bestem-
mingsplan van de NvU in De Pijp. Het 
bestemmingsplan geeft ruimte aan 
nieuwe initiatieven en mengformules 
maar tegelijkertijd moet er goed wor-
den omgegaan met de toegenomen 
drukte in het gebied. Het bestemmings-
plan biedt wat de VVD betreft moge-
lijkheden om beide ontwikkelingen te 
faciliteren.” 

 En ook GL is redelijk positief: “De druk 
op De Pijp is erg groot, waar het gaat om 
ruimtegebruik, overlast, verdringing op 

de woningmarkt en commerciële be-
langen. GroenLinks ziet in het bestem-
mingplan een goede eerste aanzet hoe 
hiermee om te gaan; we zijn erg blij met 
de restrictieve trend die met de NvU 
wordt ingezet, waar het gaat om het 
beperken van bebouwen van binnentui-
nen, het tegengaan van overlast, filiali-
sering, behoud van woningen etc.”Wel 
mist GL een visie op De Pijp op langere 
termijn. 

Tenslotte de reactie van D66, die 
schrijft: “D66 is tevreden dat de NvU 
zorgt dat het karakter van De Pijp be-
houden blijft: bescherming van klein-
schalige bedrijven; behouden van 
bestaande bouwhoogtes en monumen-
tale waarden; bevriezen aandeel horeca, 
meer ruimte voor fietsenstallingen. D66 
heeft er voor gepleit om op de Ceintuur-
baan niet over de hele lengte prioriteit 
aan winkels te geven.”

Een goed begin
In de Nota staan een aantal goede 
voornemens om ongewenste ontwik-
kelingen binnen de wijk aan banden te 
leggen. Maar men lijkt zich niet af te 
vragen of het niet wenselijk is de toeris-
tenstroom naar De Pijp af te remmen en 
te spreiden naar andere gebieden.

De ludieke suggestie van Van Dorp 
om de toestroom naar het Amsterdamse 
Bos te voeren kan misschien het begin 
zijn van creatief denken. Je zou toeristen 
ook verder kunnen leiden: De Pijp weer 
uit, via een aantrekkelijke route langs 
de Amstel naar de Oosterparkbuurt en 
de Plantage.

 Een slecht begin
De NvU maakt zich ook zorgen over de 
grote toestroom van toeristen en hoe 
die in overeenstemming kan worden 
gebracht met de belangen van de be-
woners. In een te elfder ure binnenge-
komen reactie van de PvdA staat: ‘’Het 
stadsdeel zal steeds opnieuw haar oor 
te luisteren moeten leggen bij gebrui-
kers van De Pijp om maatwerk te leve-
ren en daar waar ze kan sturend op te 
treden.”

Waar veel Pijpbewoners zich zorgen 
over maken is het plan om voor de be-
zoekers van de Heineken Experience een 
uitgang te maken op het Marie Heine-
ken plein.

Het is te hopen dat de PvdA het oor 
te luisteren legt bij de meer dan duizend 
Pijpbewoners die een petitie** hebben 
ondertekend om dit plan te verijdelen. 
Dat zal bijdragen aan de wens van de 
bewoners, zoals verwoord door de G250: 
“De Pijp mag geen verlengstuk worden 
van de binnenstad.”

Gerard Kind

*www.amsterdam.nl/zuid-gebied/
nieuws/nieuws-pijp/2016/

voortgang-nieuw/
**https://petities.nl/petitions/

geen-heineken-experience-uitgang-aan-
het-plein?

Binnenkort beslist 
het stadsdeel over de 
herinrichting van de Van 
Woustraat. Het plan om auto's 
op de stoep te laten parkeren 
roept veel weerstand op. Kiest 
het stadsdeel op 20 april voor 
de auto of geeft het fietsers 
en voetgangers de ruimte? 
Dat laatste is het beleid van 
de gemeente Amsterdam.
 
De plannen van het stadsdeel voor de 
herinrichting van de Van Woustraat 
werden dinsdag 5 april besproken in de 
commissie Leefomgeving en Economie. 
Deze Commissievergadering was een 
voorbereiding op de vergadering van 
de bestuurscommissie op 20 april. Dan 
neemt het stadsdeel een besluit over de 
plannen die staan beschreven in de Nota 
Uitgangspunten Herinrichting Van Wous-
traat. 

Parkeergarage
Het stadsdeel wil een parkeergarage on-
der het Willibrorduspleintje om het ver-
lies aan parkeerplaatsen te compenseren 
dat ontstaat met het opheffen van de 
parkeerstroken langs de Van Woustraat. 

Tot die garage klaar is mogen auto's op de 
stoep parkeren. 

Gevaarlijk
Volgens D66, de grootste partij in Am-
sterdam Zuid, is parkeren op de stoep 
overdag te gevaarlijk: auto's moeten 
de fietsstrook kruisen om op de stoep 
te kunnen parkeren. Ook wil D66 dat er 
overdag meer ruimte op de stoep is voor 
voetgangers. Daarom wil deze partij ook 
niet dat er de hele dag op de stoep kan 
worden geladen en gelost. Daarvoor zou-
den venstertijden moeten worden inge-
steld. Om kort parkeren (winkelbezoek) 
mogelijk te maken, denkt de partij aan 
plekken in de zijstraten, zo dicht mogelijk 
bij de Van Woustraat. 

D66 vindt parkeren op 
de stoep overdag te 
gevaarlijk

Als de nota wordt goedgekeurd komt er 
geen eenrichtingsverkeer, blijft de tram 
dubbelspoor en verdwijnen de parkeer-
stroken aan beide zijden van de straat. 
Wel blijven er plaatsen voor kort parke-
ren (winkelbezoek) en mogen auto's tot 
de parkeergarage klaar is op de stoep 
parkeren. Het zal van D66 afhangen of 

dat alleen in de avonduren mag. 

Voorlopig ontwerp
Na de Nota van Uitgangspunten komt het 
voorlopig ontwerp. Daarin moeten nog 
veel keuzes worden gemaakt. Zoals vrij 
liggende fietspaden of fietsstroken, het 
aantal laad- en losplekken en de plaatsen 
waar kort mag worden geparkeerd. Het 
besluit over het voorlopig ontwerp staat 

gepland voor oktober. Er moet dus in 
korte tijd nog veel duidelijk worden. Ook 
of de parkeergarage haalbaar is. 

Risico
Met het bouwen van een parkeergarage 
heeft het stadsdeel een risico genomen. 
Die kan de herinrichting vertragen. De 
gemeente Amsterdam is heel duidelijk 
over de herinrichting van de Van Wou 

straat: er moet haast worden gemaakt 
want de straat is, vooral voor fietsers, 
erg gevaarlijk. De gemeente heeft in haar 
verkeersbeleid ook bepaald dat fietsers 
en voetgangers bij de herinrichting prio-
riteit krijgen. Maar het is de vraag of het 
stadsdeel ze die prioriteit ook geeft of dat 
het toch kiest voor de auto. 

Maarten Wesselink

Stadsdeel beslist over herinrichting Van Woustraat

Vervolg van pagina 1

Zijn in de Ferdinand Bolstraat straks alleen nog vestigingen van grote winkelbedrijven? 

Foto: Maarten Wesselink

Kiest het stadsdeel in de Van Woustraat voor auto's of voor fietsers en voetgangers? Foto: Maarten Wesselink
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MEDITATIE
KUM NYE YOGA

Tibetaans Boeddhistisch Centrum
& Buddhist Giftshop

Reguliersgracht 25 Amsterdam
www.nyingma.nl 020-6205207

open les yoga of meditatie
ma t/m vr 17.30 - 18.30

Bel dan (020) 572 11 20  
of kijk op www.particura.nl. 

Thuiszorg
Nodig?

Woon jij in de pijp en ben jij de 
vrijwilliger die Tamara weer wat 
pret in het leven terug kan geven?

Tamara (36) heeft een schuld van 30.000 
euro. De schulden zijn ontstaan door 
haar ex-man. Tamara heeft leningen 
moeten afsluiten, waardoor ze nu 
met een hoop schulden zit. Door de 
traumatische ervaring is ze depressief 
geworden en heeft ze geen overzicht 
meer van de post. Help jij Tamara verder?

Mail naar vrijwilligerswerk@deregenboog.org 
o.v.v Pijpkrant AV of kijk op www.deregenboog.
org/vrijwilligerswerk-amsterdam

‘CONTROLE KWIJT?’
Alcohol, drugs, gokken, etc.

ZELFHELPGROEP BUITENVELDERT
0800 – 0200596 (gratis) / 06-18772342

www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.nl

Al voor 30 euro 
in deze krant?

mail naar 
q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl

Gescreend, geschoold en snel geregeld.
Bij Top Huishoudelijke hulp bent u zeker van een 

goede betrouwbare hulp
Voor meer info neem contact op met Nancy Rietveld

T: 06-37470951  E: n.rietveld@uwassistent.nl 
W: www.tophuishoudelijkhulp.nl

« J’ignore ce que je ne sais pas ! » 

Parijs te ver weg en toch Frans spreken?

Bel 020 679 5290
of kijk op www.defranseles.nl

Ervaren docent geeft privé- en groepsles
bij u in de buurt. Interesse?

CEINTUURBAAN 151
NAAST MC MEUBELEN T/O RIALTO

020 - 4710410
amsterdam@inktspecialist.nl

CARTRIDGE LEEG?

Leer zingen met hart, ziel en verstand
Zangles - Workshops - Pauzekoor

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

Barbara Wessel
vocal coach

Nordic Walking in 
het Vondelpark!
Trainingen & Cursussen Beweeg-Mee…

Vrijdag 10.30 uur Ingang Amstelveense weg

W: Sportwandelschool.nl Tel: 0229-239447

E: Info@sportwandelschool.nl  Doen !!!

brei-, haak- en borduurgarens
handgebreide truien, borduurpakketten
exclusieve breipatronen en vele brei- en 

borduurboeken

Oude Leliestraat 12, 1015 AW Amsterdam
3 min. lopen van de Dam 

open: ma 13:00-17:30   di-za 10:30-17:30
tel 020 623 1445, info@afstap.nl, www.afstap.nl

dé wolwinkel van Amsterdam

Ouderen en kwetsbare 
burgers die in Zuid wonen 
kunnen 24 uur per dag 
bellen met al hun vragen 
en problemen. Heeft u 
behoefte aan gezelschap of 
wilt u samen met iemand 
een stukje wandelen? Wilt 
u gewoon even een praatje 
maken over de telefoon? U 
bent ziek en heeft niemand 
in uw omgeving die een 
boodschap kan halen? De 
batterij van de rookmelder 
is leeg of er moet een 
lamp vervangen worden? 
Bel de buurtlijn! U wordt 
doorverwezen naar be-
trouwbare vrijwilligers en 
professionals die u verder 
helpen. De buurtlijn is een 
samenwerkingsverband 
tussen Ata Personenalar-
mering en Combiwel.

Vragen over Zorg en Welzijn? Bel de Buurtlijn!  
Telefoonnummer 020 5923459

TYPECURSUS KINDEREN € 95,00
inclusief lesmateriaal en examen.
Leer in 10 x 45 minuten blind typen met snelheid.
MET DIPLOMAGARANTIE

0683320509 / www.detypedocente.nl

Een like op Facebook stel ik op prijs:
www.facebook.com/DeTypedocente?ref=hl

Bungalowpark VOGELENZANG 

te huur 2-6 pers. bungalows temidden 
van 3000 ha bos hei en vennen. 
Zeer veel fiets en wandelmogelijkheden
Div.kortingen. 

Fam. Broeckx | Lage Mierde 
tel. 013-5091282 / 013-5092617
www.bungalowparkvogelenzang.nl

Gratis
Wifi

MAGIC CIRCUS    “DE PIJP”-korting

€2,- KORTING op Loge of Fronttribune aan de circuskassa
Maximaal 1 bon per persoon;
Niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen;
Alleen in Amsterdam in 2016 geldig;
Niet inwisselbaar tegen contanten.

O.a. in het 
Oosterpark! 
wanneer?
Check: www
magic-circus.nl

Peggy’s Total Beauty
♥Pedicure ♥Manicure ♥Visagie ♥Harsen  
♥Epileren ♥Wenkbrauwen wimpers verven 

♥Knippen en Föhnen

Bij u thuis en er is ook Stadspaskorting. Bel me! 6711411 of  06 12102080

Kom in beweging!* Bewegen, aandacht voor 
leefstijl, proeflessen volgen en een passende  
activiteit vinden. Dat is de kern van de cursus Kom 
in beweging. Voor 2 euro per keer doet u mee. 

Aanmelden of meer informatie? 
Bel of mail naar Doppy den Ouden: 
06 10 98 52 79 of d.denouden@actenz.nl 
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Theosofische tempel, bioscoop, moskee en een openbare bibliotheek, het gebouw 
met de groene koepel aan de Tolstraat heeft aan veel verschillende organisaties 
onderdak verleend. Dit pand, tegenover het Asscher gebouw, al even markant, 
stond midden jaren '70 op de nominatie om gesloopt te worden. Niet voor het 
eerst in de geschiedenis van De Pijp waren het de buurtbewoners die in actie kwa-
men voor het behoud van een gebouw dat voor de buurt van historisch belang is. 
Met steun van Wijkcentrum Ceintuur (nu Wijkcentrum De Pijp) werd een buurtver-
gadering georganiseerd. Daaruit kwam het actiecomité 'Geen gesol met Cinétol' 
voort, dat het pand met succes voor de slopershamer heeft behoed. De voorma-
lige tempel staat er nog steeds in volle glorie. Het is moeilijk voor te stellen dat 
het gebouw, dat nu een monumentale status heeft, de Tolstaat niet meer zou 
sieren. Maar destijds was het behoud een harde strijd die jaren heeft geduurd. 
Het gebouw bestaat nu 90 jaar. Voor de strijders van toen is het een goed moment 
om terug te kijken op een roerige tijd die ook leidde tot verbondenheid en zelfs 
vriendschappen voor het leven. Voor een overzicht van alle activiteiten rond het 
90-jarig bestaan van Cinetol, zie: facebook.com/cultuurclusterasscher

“Mijn vrouw Evelien en ik wonen al heel 
lang in de Diamantbuurt. Onze oudste 
dochter Nienke zat net op de Tolkresj 
achter Cinétol. Daar waren we zo blij 
mee, want die crèche was geweldig gele-
gen in een grote tuin midden in de stad. 
Wij hadden bewust voor deze crèche ge-
kozen, omdat de ouderparticipatie ons zo 
aansprak. 

Toen kwam een van de andere ouders 
met het bericht dat de theosofen de huur 
wilden opzeggen, omdat ze het Cinétol 
gebouw en de grond eromheen gingen 
verkopen. Niemand wilde weg, dus heb-
ben we een bewonersvergadering uitge-
schreven om te zien of we die plannen 
konden tegenhouden. Op die vergade-
ring – 1 november 1976 – kwamen wel 
tachtig buurtbewoners af en zo is het 
actiecomité ‘Geen gesol met Cinétol’ ont-
staan. Ons belang was in eerste instantie 
het behoud van de crèche en de buurt-
bewoners wilden voorkomen dat het 
Cinétol gebouw gesloopt zou worden. Er 
bestond een plan om er een flatgebouw 
neer te zetten. Dat wil je toch niet in je 
achtertuin?

Ons geluk is geweest dat we al snel 
deskundige ondersteuning kregen vanuit 
het wijkcentrum De Pijp en dat diverse 
bekende mensen uit de buurt zich bij ons 
aansloten. Hierdoor kregen we regelma-
tig aandacht van de pers, wat zeer zeker 
heeft geholpen.

De plannen van de theosofen strook-

ten niet met hun beginselen, zij zijn een 
stichting en dan mag je geen winst ma-
ken. Het Cinétol gebouw en de grond er-
omheen verkopen, slopen en er dan een 
flat neerzetten, was je reinste speculatie. 
Met behulp van een jurist hebben we dat 
plan toen al vrij snel weten te verijdelen. 
Maar wat dan?

Na veel vergaderen en actievoeren 
heeft de gemeente het Cinétol gebouw 
tot monument verklaard en in 1979 aan-
gekocht. Toen kwam er het zogenaamde 
postzegelplan: een mini bestemmings-
plan voor het Cinétol gebouw en het ter-
rein eromheen. Als comité zijn we daarna 
met de gemeente en de theosofen gaan 
onderzoeken welke bestemming Ciné-
tol kon krijgen, maar ook wat er met 
het houten noodgebouw ernaast moest 
gebeuren. En onze crèche mocht blijven 
bestaan.

Zo ontstond het idee om van Cinétol 
een bibliotheek te maken en daarnaast 
een buurthuis te bouwen. Daarvoor 
moesten plannen worden gemaakt en 
goedgekeurd door de gemeente. En het 
benodigde geld moest worden gezocht. 
Het was een moeizaam proces, dat ons 
veel tijd en geduld heeft gekost. Ik heb 
hier nog steeds een grote stapel posters 
die ik heb getekend voor het actiecomité. 
Tijdens de informatiedagen en buurtver-
gaderingen werden die posters opgehan-
gen om de zaal te versieren maar ook ter 
illustratie van de voortgang van het pro-

ces. Als er weer een nieuwe stap gezet 
was, maakte ik er een nieuwe poster bij. 

Soms gebeurde er maandenlang niets 
en opeens moesten er dan weer allerlei 
acties tegelijkertijd worden uitgevoerd. 
Gelukkig was ieder van ons deskundig 
op een bepaald gebied, dus we konden 
de taken altijd goed verdelen. Dat moest 
ook wel, want we hadden allemaal ge-
woon een baan en een gezin. Het was 
een hechte club en we zijn in al die jaren 
goede vrienden geworden. Uiteindelijk is 
het ons toch allemaal gelukt. Dat is wel 
bijzonder. 

Op zaterdag 21 september 1985 werd 
het buurthuis eindelijk geopend. Toen 
was het voor ons als actiecomité wel ge-
noeg geweest. Achteraf gezien heb ik me 
er wel eens over verwonderd dat we het 
al die jaren hebben volgehouden. Maar er 
werden telkens weer kleine of wat grote-
re overwinningen geboekt en dat hield de 
moed erin. Het had zeker iets strijdbaars, 
samen actievoeren gaf ook een gevoel 
van vrijheid. Het was een mooie tijd.“

Denise Schreuder 

Cinétol 90 jaar Actievoerder Frank de Bruijne blikt terug

De Amsterdamse School, de bouw- 
en ontwerpstijl uit de jaren tien en 
twintig van de vorige eeuw viert dit 
jaar haar 100-jarig jubileum.

Op tal van plaatsen in Nederland, maar 

vooral in Amsterdam, kom je deze bak-
steenarchitectuur met zijn golvende 
gevels en bijzondere gebruik van dak-
pannen in het straatbeeld tegen. 

Ook in De Pijp is de Amsterdamse 
School rijk vertegenwoordigd. Al in 

1915 maakte architect Piet Kramer een 
ontwerp voor winkels en woningen aan 
het Van der Helstplein. Dit huizenblok 
is een vroeg voorbeeld van de Am-
sterdamse School. In de Diamantbuurt 
heeft architect Van Epen veel huizen 
gebouwd. Zijn stijl is o.a. te herkennen 
aan de hoekige v-vormige erkers. Maar 
een van de pronkstukken van de Am-
sterdamse School is het Dageraadcom-
plex bij de P.L. Takstraat, gebouwd door 
de architecten Piet Kramer en Michel de 
Klerk.

Liefhebbers uit de hele wereld ko-
men kijken hoe Amsterdam in de jaren 
twintig deze 'paleizen' voor zijn arbei-
ders bouwde. Politiek Den Haag zette 
de geldkraan wijd open en niets hield 
het stadsbestuur tegen om deze jonge 
architecten, die zichzelf als kunstenaars 
zagen, hun gang te laten gaan.

Het bezoekerscentrum De Dageraad, 
gevestigd in een voormalige winkel-
ruimte van het complex, organiseert 

veel rondleidingen door de buurt. Ook 
'grote broer' Museum Het Schip in de 
Spaarndammer buurt organiseert dit 
jaar tal van excursies, rondleidingen, 
lezingen en tentoonstellingen over de 
Amsterdamse School.

Voor wie benieuwd is hoe de huizen 
er van binnen uit zagen, is onlangs een 
heel bijzondere tentoonstelling ge-
opend van interieurontwerpen van de 
Amsterdamse School in het Stedelijk 
Museum. Er zijn meer dan 500 ont-
werpen te zien van lampen, meubelen, 
klokken, keramiek, textiel en behang. 

Speciaal voor dit jubileumjaar 
is er een website in het leven ge-
roepen met daarin links naar alle 
deelnemers en hun activiteiten: 
www.100jaaramsterdamseschool.nl .

Ton van der Tas

Een eeuw Amsterdamse School

 Links: Lente op het Henriette Ronnerplein. Foto: Ton van der Tas. Boven: Het Dageraadcomplex 

direct na oplevering, ca 1925. Collectie Ton van der Tas

Links: Protestprent van Frank de Bruijne uit 1976. Midden: Cinétol. Foto Maarten Wesselink. Rechts: Frank de Bruijne nu. Foto: Peter Tijhuis 
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knip uit en hang voor je raam

In een stampvolle zaal van 
het Huis van de Wijk in de 
Rijnstraat werd op 15 maart 
een bijeenkomst gehouden 
door 'Huurders in de Knel' een 
samenwerkingverband van 
bewoners/huurders in Zuid. 
Ze maken zich zorgen over 
het afkalven van de voorraad 
sociale huurwoningen. 

De woningbouwcorporaties verkopen in 
hoog tempo hun woningbezit. Hoeveel 
sociale huurwoningen zijn er in Zuid 
straks nog over?

De gemeente Amsterdam, de woning-
bouwcorporaties en de Huurdersver-
eniging Amsterdam (overkoepelende 
organisatie van huurdersverenigingen in 
de stad) hebben samen afgesproken dat 
minimaal 35% van de woningen in Am-
sterdam een sociale huurwoning moet 
zijn. In het rapport Wonen in Amsterdam 
(WiA) zijn de cijfers per 1 januari 2015 
gepubliceerd. Daarin wordt duidelijk dat 
het aantal sociale corporatiewoningen in 
Amsterdam jaarlijks met ongeveer een 
procentpunt daalt. 

Onder de 35%
Tijdens het maken van de afspraken was 
al duidelijk dat in een aantal buurten van 
Amsterdam die 35% al lang niet meer 
wordt gehaald. In Amsterdam Zuid geldt 
dat voor Buitenveldert, Oud-Zuid en ook 
De Pijp/Rivierenbuurt. In de statistieken 

van de gemeente Amsterdam is de situ-
atie in De Pijp/Rivierenbuurt nog niet zo 
dramatisch omdat woningcorporaties in 
de Zuid-Pijp nog veel woningbezit heb-
ben. In de andere delen van De Pijp en de 
Rivierenbuurt wordt die 35% helemaal 
niet gehaald.

 

Het was al duidelijk 
dat in een aantal 
buurten het percen-
tage van 35% niet 
meer wordt gehaald.

Waarborgen
In de afspraken staat dat er in die 
buurten maatregelen moeten worden 
genomen om te waarborgen dat ze 'ge-
mengd' blijven. En gemengd betekent 
dat er in de buurt mensen met verschil-
lende inkomens wonen, want bij sociale 
verhuur gaat het om het inkomen van 
de huurder. Maar hoe kan dit worden 
gewaarborgd? Door een stop op de ver-
koop van sociale huurwoningen? Of om 
te voorkomen dat steeds meer sociale 
huurwoningen door de jaarlijkse huur-
verhoging boven de liberalisatiegrens 
uitkomen? De liberalisatiegrens blijft 
gelijk maar de huren stijgen jaarlijks 
waardoor er steeds meer huurwoningen 
in de vrije sector vallen.

Verkoop gaat door
Egbert de Vries (voorzitter van de Am-
sterdamse Federatie van Woningcorpo-
raties) liet tijdens de bijeenkomst weten 

door te gaan met de verkoop en libera-
lisering van het huidige corporatiebezit. 
Hij wil het verlies van sociale huurwo-
ningen compenseren met de nieuwbouw 
van sociale huurwoningen. Maar is daar 
in Amsterdam Zuid wel ruimte voor? De 
Vries noemde IJburg, maar daarmee 
waarborg je niet dat in Amsterdam Zuid 
de verschillende buurten naar inkomen 
gemengd blijven.

 
Stop verkoop
Huurdersbelang Zuid en de Huurdersver-
eniging De Pijp zijn voor een stop op de 
verkoop van sociale huurwoningen. Zeker 
in de gebieden waar het aantal al onder 
de grens van 35% is gedaald of waar het 
aantal sociale huurwoningen nooit 35 % 
is geweest, zoals in de Concertgebouw-
buurt. De corporaties moeten de stijging 
van de huurprijs van hun woningen mati-
gen zodat die niet boven de liberalisatie-
grens uitkomen.

 
Mensen op leeftijd
De verkoop van woningen die nodig is om 
de regeling 'van hoog naar laag' en van 
'groot naar beter' uit te voeren moet zo 
snel mogelijk stoppen. Mensen op leef-
tijd moeten naar de begane grond kun-
nen verhuizen en voor mensen die kleiner 
willen gaan wonen moet er ook een wo-
ning beschikbaar zijn. Die laatste groep 
laat een ruime woning achter die, net 
als een woning op de begane grond, snel 
en voor veel geld kan worden verkocht. 
Maar als die worden verkocht krijg je niet 
de gemengde buurt waar de gemeente 
Amsterdam, corporaties en Huurdersver-
eniging Amsterdam zeggen garant voor 
te willen staan. 

Ook mensen met een bescheiden in-
komen moeten in Zuid kunnen wonen. 
En dan maakt het niet uit of ze oud zijn, 
net de kinderen uit huis zijn of er met hun 
gezin wonen. Dat is tenminste wat de 
gemeente Amsterdam, de woningcorpo-
raties en de Huurdersvereniging Amster-
dam zeggen te willen.

Jan Reinders 

Voorzitter Huurdersvereniging De Pijp

Wat niet meetelt in 
de afspraken

In de afspraken tellen wonin-
gen van corporaties die voor 
een hoger bedrag dan de libe-
ralisatiegrens worden verhuurd 
niet mee. Ook de woningen van 
particulieren die (nu nog) onder 
de liberalisatiegrens worden 
verhuurd blijven buiten de af-
spraken. In de komende jaren 
zullen er in Amsterdam in de 
particuliere sector nauwelijks 
nog sociale huurwoningen zijn. 
De WOZ waarde (relatief hoog in 
Zuid) wordt steeds belangrijker 
bij het bepalen van de huurprijs. 
Als iemand een particuliere wo-
ning verlaat krijgt de nieuwe 
huurder met de huidige regels 
te maken. De woning is te duur 
geworden voor de sociale sector 
en de huurprijs wordt dan be-
paald door de vrije markt. En die 
is meestal erg hoog.

Stop uitverkoop sociale huurwoningen
De bijeenkomst van 

‘Huurders in de Knel‘ 

(een samenwer-

kingverband van 

bewoners/huurders 

in Zuid)  op 15 maart 

trok een volle zaal.

Onder:  Egbert de 

Vries (voorzitter Fe-

deratie van Woning-

bouwcorporaties) 

spreekt als panellid 

de zaal toe.

Foto's: Maarten 

Wesselink
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the best     partyever!

Vliegen, �ippen en jumpen op onze
muur tot muur trampolines!
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www.jumpersindoor.nl  •  020 44 11 400
Langs de Werf 7  •  Amstelveen
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KARAOKE PARTY ROOM
Iets te vieren? Binnen de (KARAOKE) PARTY ROOM ben je 
verzekerd van een ludiek feestje. De catering wordt natuurlijk door 
ons volledig uit jouw handen genomen. Deze ruimte kun je huren 
in arrangementsvorm of per uur met maximaal 50 personen. 
Voor meer informatie www.jumpersindoor.nl/karaoke/

     IT ’S YOUR

CHANCE TO

    SHINE

Goed voor 
2 proeflessen bij:

Amstels Gymnastiek-Vereeniging
Dongeschool, Dintelstraat 5, (hoek Geulstraat), 
ingang rechts (witte deur).

*Meisjes en jongens vanaf 5 jaar:
spel, gym en turnen op woensdagmiddag

*Volwassenen alle leeftijden:
conditietraining, basketbal, voetbal, volleybal, 
gym, yoga en SportyFit50+ op maandag-, 
dinsdag-, woensdag- en donderdag-avonden.

Informatie: www.amstelsgym.nl
Tel. 020-6173772 en 06-413902776

Een jaar geleden opende lingerie winkel 

Betty’s Boops haar deuren! En 

van het eenjarig bestaan gaan wij een 

feestje maken! Kom jij ook? Op 23 april 

a.s. vieren wij feest met een Miss Bra 

Verkiezing in de winkel! Een hapje en 

drankje staan klaar en, elke betalende 

klant ontvangt een leuke goodybag! Er 

zijn nog meer leuke acties dus, zorg dat 

je erbij bent!

Mensen willen en moeten soms blijven wonen in hun eigen woning.
Vanuit de Stichting 'Oud worden in je eigen woning' en het daaraan gelieerd bedrijf 50 PlusWonen bv proberen 

we mensen daarbij te helpen met advies en soms ook met de uitvoering van de plannen.

Dat kan zijn het drempelvrij maken van de vloeren, het verbreden van de toegangen t.b.v. 
rollator of invalidenwagen, het vervangen van een toiletpot op een seniorproof hoogte, het 

aanbrengen van beugels waar nodig, het aanpassen van de badkamer, etc. 

Er worden, met name voor het laatste, waanzinnige prijzen gevraagd voor het installeren. 
Ouderen zijn vaak gemakkelijk beïnvloedbaar en plaatsen snel een handtekening.

Wij beginnen met een advies en de mogelijke kosten en alternatieve mogelijkheden. 
Alles vrijblijvend.

50pluswoningen@gmail.com | 06-11040296
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Maak het groener en 
duurzamer in jouw buurt

Kijk op NMTzuid.nl voor het volledige 
en actuele programma

Sarphatipark
Zondag 24 april     11.00-16.00 uur

Buurtmarkt met biologische planten, kruiden en klimmers, 
biologische potgrond en compost • Buurtorganisaties • 

Groene buurtinitiatieven • Duurzame lokale initiatieven. 
• Activiteiten voor kinderen en volwassenen. En alles gelardeerd 

met muziek • Gezellig toch!

posters2016.indd   1 14-3-2016   17:10:45
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In wat misschien wel de langste geveltuin 
van De Pijp is, die van het Wijkcentrum 
aan de Gerard Doustraat, staat sinds kort 
een kastanjehouten regenton. De regen-
ton staat daar omdat de werknemers van 
het Wijkcentrum het zat waren om elke 
warme zomerdag de geveltuin te begie-
ten én omdat het de goede zaak dient. 

Het regent steeds vaker kort en hevig, 
ook in de stad. Dat regenwater moet af-
gevoerd worden en daar heeft het riool 
het lastig mee. Ook omdat er steeds meer 
tegels worden gelegd en minder groen 
aanwezig is. Binnentuinen in De Pijp 

worden soms helemaal betegeld of vol 
gebouwd. Als er bomen gekapt worden, 
zoals recent op de Ceintuurbaan, kan er 
minder water door de natuur worden op-
genomen en moet het riool ook dat wa-
ter afvoeren. Het regenwater dat op de 
daken valt zou veel beter benut kunnen 
worden, bijvoorbeeld om geveltuinen 
water te geven. 

De regenton bij het Wijkcentrum in de 
Gerard Doustraat is aangesloten op de 
hemelwaterafvoer (de regenpijp) en vult 
zich met water als het regent. Er is een 
poreuze slang aan bevestigd waardoor 
het water geleidelijk in de geveltuin te-

recht komt. Dat is beter voor het tuintje 
omdat de grond het water dan langzaam 
opneemt. Als de regenton vol is, stroomt 
het regenwater gewoon via de regenpijp  
naar het riool. 

Het Wijkcentrum heeft een filmpje 
gemaakt hoe je zo'n regenton aansluit 
op een regenpijp, wat er allemaal voor 
nodig is en waarom het een goed idee is 
als binnenkort de hele Pijp, en wie weet 
heel Amsterdam, een regenton in de tuin 
of op het balkon heeft staan. Het filmpje 
is te vinden op de website 

http://nmtzuid.nl/project/regenton/

Regenton regelt zelf het water voor de geveltuin

Opentuinen

Lente in De Pijp. Foto's Maarten Wesselink
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De WOZ-waarde

In de afgelopen weken bezochten 
veel huurders het Woonspreek-
uur omdat ze door de gemeente 
Amsterdam in kennis waren 
gesteld van de WOZ-waarde van 
hun woonruimte. Het bericht heeft 
tot verwarring geleid: sommige 
huurders dachten dat zij werden 
aangeslagen voor de Onroerend 
Zaak Belasting (OZB), terwijl ande-
ren in het bericht de opmaat zagen 
voor een flinke huurverhoging.

Het bericht van de gemeente is 
echter niet meer dan een ken-
nisgeving. Huurders hoeven geen 
OZB te betalen: alleen de eigenaar 

van de woonruimte wordt voor 
deze belasting aangeslagen. Maar 
waarom hebben huurders dan toch 
dit bericht ontvangen?

Op 1 oktober 2015 is het woning-
waarderingsstelsel (de puntentel-
ling) ingrijpend veranderd. Vanaf 
die datum worden er geen punten 
meer toegekend voor de woon-
vorm en de woonomgeving, en zijn 
ook de zogenaamde ‘schaarstepun-
ten’ komen te vervallen. In plaats 
daarvan maakt de WOZ-waarde 
van de woonruimte onderdeel uit 
van de puntentelling.

Via een ingewikkelde bereke-
ningswijze wordt de WOZ-waarde 

van de woonruimte omgezet in 
een puntenaantal: hoe hoger de 
waarde, hoe meer punten worden 
toegekend. De berekening wordt 
uitgelegd op de website www.
huurders.info en ook het Woon-
spreekuur kan u er meer over 
vertellen.

Het gevolg van de nieuwe 
regelgeving is dat de maximaal 
toegestane huurprijs van de 
woonruimte waarschijnlijk hoger is 
dan vóór 1 oktober 2015. Gelukkig 
heeft dit voor zittende huurders 
geen gevolgen: de verhuurder kan 
de huurprijs alleen verhogen met 
de ‘normale’ jaarlijkse huurverho-
ging (dit jaar maximaal 2,1% tot 

maximaal 4,6% voor de hogere 
inkomensgroepen).

Huurders zijn door de gemeente 
in kennis gesteld van de WOZ-
waarde omdat zij tegenwoordig 
als belanghebbende worden 
aangemerkt. De WOZ-waarde 
bepaalt immers de maximaal 
toegestane huurprijs. Huurders 
kunnen bezwaar maken tegen 
deze WOZ-waarde. Dat kan zin 
hebben als de betaalde huurprijs 
in de buurt ligt van de maximaal 
toegestane huurprijs. 

Guido Zijlstra

Op het spreekuur…

Uw verhuurder is verplicht achterstallig onderhoud aan te 
pakken. Gebeurt dit niet, dan kunt u, eventueel met be-
hulp van het Wijksteunpunt Wonen, uw huur laten ver-
lagen 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 
op woensdag van 09.00 tot 12.00 uur of donderdag van 
19.30 tot 21.00 uur, Gerard Doustraat 133.

Achterstallig 
onderhoud?

Colofon Redactie Sofie Marie van den Berg, Willem de Blaauw, Gerard Kind, Gert Meijerink (coördinator), Marlies Scholtens (eindredactie), 
Peter Schuite, Edith Tulp, Maarten Wesselink. Bijdragen o.m. Guido Zijlstra, Ton van der Tas. Fotografie Maarten Wesselink, Christine Westerveld e.a. 
Vormgeving Gert Meijerink. Legpuzzel Marijke van Mil. Illustratie Bart van Waterschoot. Cryptogram Rikus Spithorst. Druk Dijkman Print, Diemen. 
Advertenties (al voor €30,- in De Pijp Krant) q.voorn@wijkcentrumdepijp.nl. De Pijp Krant is een uitgave van Stichting Wijkcentrum De Pijp. Hij 
verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 16.500 en wordt huis aan huis bezorgd. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bezorging: 
020 6764800. Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam | pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl | www.wijkcentrumdepijp.nl

Tukkie doen (11 april 2016 13.38 uur Jozef Israëlskade). Foto: Christine Westerveld

Horizontaal
 7.  Die eetgelegenheid is verdwenen
 8.  Verbale ruzie
 9.  Zijn zijn delen intiem en gevoelig?
 10.  Om haar mochten Argentijnen 
  niet huilen
 11.  Zie ginds onze energiebron, boef!
 13.  Insectenauto
 14.  verdwijn jij eens, tuig!
 15.  Reuzengrote internetstandaard 
 17.  Net contant voor je ID
 18.  Maak het niet dicht

Verticaal
 1.  Fataal lied uit dat ballet 
  van Tchaikovsky
 2.  Niet-geschonken plant
 3.  Tweedehands tweedehands
 4.  Drive-in begraafplaats
 5.  Droge natie
 6.  Behoefte aan het gebruikelijke
 8.  Sneeuwfoto
 12.  Beleefde knoopseltjes
 16.  Geintje, meissie!

Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
vóór woensdag 18 mei naar
• Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum De Pijp, 
 Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam, o.v.v. 
 oplossing cryptogram april. 
• pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto.

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

door Rikus Spithorst
Bart in De Pijp

Kingfisher Café
Ferdinand Bolstraat

Huurdersvereniging de Pijp spant zich al jarenlang in  
voor betaalbare huren en goede woonbescherming. 

Maak € 6,- of meer over op IBAN NL92 INGB 0006 9301 78 van Huurdersvereniging de Pijp en vermeld  
uw adres, postcode, e-mail en eventueel uw verhuurder, dan ontvangt u onze Nieuwsbrief en  
uitnodigingen. Donaties zijn welkom onder vermelding van ‘gift 2016’.

Huurdersvereniging de Pijp | Wijkcentrum De Pijp | Gerard Doustraat 133 | info@hvdepijp.nl |  
www.hvdepijp.nl | 020 6621145 (maandags bereikbaar)

Breng de letters die u vindt bij 
de Romeinse cijfers over naar de 
onderstaande vakjes, en ontdek 
de straat waar veel te doen is over 
verkeersveiligheid.

1 XXXX 2 XXXX 3 XXXX XXXX XXXX 4 XXXX 5 XXXX 6

7
IV

VI

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX I XXXX XXXX 8

XXXX 9 XXXX XXXX XXXX XXXX

III XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 10

11 12 XXXX XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX 13

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

14 II XXXX 15 V 16 XXXX

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

17 XXXX XXXX 18

I II III IV V VI
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Ik heb een lunchafspraak met vriendinnen 
en stel voor om bij Yay te eten. Yay, uit-
gesproken als jee, is een rawfood café en 
healthstore op de Albert Cuyp. Ze zijn net 
een half jaar open. 

Vlak voordat ik van huis wegga krijg ik 
een berichtje op de groeps-app: “Jeetje 
wat gezond.” Een verontwaardigd: “Alleen 
maar rawfood!” volgt. Mijn andere vrien-
din reageert met een voorzichtig: “Mis-
schien is dat niet helemaal mijn ding.”, 
waarop een verontschuldigende smiley 
met grimas volgt.

Voor alle duidelijkheid: dit zijn vriendin-
nen waarvan er een drie keer per week in 
de sportschool is te vinden, met gemak 10 
km hardloopt en al bijna haar hele leven 
vegetariër is. De ander houdt dwangmatig 
bij hoeveel calorieën er in elke maaltijd 
zitten en sport 4 x per week. 

Ik dacht dat ‘gezond’ goed was, maar 
kennelijk bestaat er ook té gezond en is 
rawfood voor deze vriendinnen net een 
stap te ver. Ik ben de moeilijkste niet, dus 
we besluiten ergens anders af te spreken. 

De week erna spreek ik af met een an-
dere vriendin die geen moeite met raw 
food heeft. Als we binnenkomen is mijn 
eerste indruk dat Yay een heel relaxed 

tentje is. Het interieur is hippie-achtig: 
naast de gewone stoeltjes en tafeltjes is 
er een zitgedeelte met kleden op de grond 
en kussens om op te zitten, met zicht op 
de open keuken. 

Op het menu staan veel verrassende 
gerechten en drankjes, zoals Chaga thee, 
gemaakt van een paddenstoel die groeit 
aan berkenbomen in Scandinavië. Ook 
hebben ze hot chocolate, niet de gewone 
chocomelk maar gemaakt van rauwe ca-
cao, maple siroop, gember, cayenne pe-
per en huisgemaakte amandelmelk. Een 
drankje waar ik het behoorlijk warm van 
krijg. Ik probeer de huisgemaakte quiche 
van pompoen en amandelroomkaas. Deze 
smaakt goed, al moet ik zeggen dat ik na 
het eten van rawfood altijd enorme trek 
krijg in iets zoets. Een goed excuus om 
een chocolade truffel als toetje te nemen.

Ze hebben veel gerechten die ik nog wil 
proeven, zoals de zelfgemaakte kokos-
yoghurt en kefir. 

Graag zou ik terugkomen, maar merk 
dat ik me zit te ergeren. De hippie-achtige 
ambiance schept de verwachting dat het 
hier om liefde en aandacht gaat. Aandacht 
krijg je als klant helaas niet. De eerste keer 
vond ik de bediening al traag en onattent, 

maar de tweede keer is het nog erger.
Misschien is het een idee om ook de be-

diening een hot chocolate met wat extra 

rode peper toe te dienen?

tekst en beeld: Sofie Marie van den Berg 

YAY Healthstore & More
Gerard Doustraat 74, Albert Cuypstraat 101-103 
open ma t/m zo 8:00 - 18:00

prenten van weleer
De Jozef Israëlskade vormt de zuidgrens 
van De Pijp. Alle huizen aan de kade zijn 
in de jaren twintig gebouwd door ver-
schillende woningbouwverenigingen.

Rechts zien we de huizen tussen de 
Mauvestraat en de Penseelstraat uit 
1923, ontworpen door de architecten 
Gulden en Geldmaker voor woning-
bouwvereniging Rochdale. Iets verder 
zien we de contouren van de school 
bij de P.L. Takstraat, nu het Berlage Ly-
ceum.

 
De foto is in 1950 genomen vanaf de 
brug bij de Van Woustraat, die in 2008 
de naam 'Ernst Cahn en Alfred Kohn-
brug' kreeg. De brug is genoemd naar 
de twee eigenaren van ijssalon Koco, 
een plek van joods verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.

Alle vijf bruggen over het Amstelka-

naal zijn ontworpen door architect en 
bruggenbouwer van de Amsterdamse 
School Piet Kramer. In de verte zien 
we de houten voetgangersbrug uit 
1927 die de P.L. Takstraat verbindt met 
de Waalstraat. Deze brug werd in 1967 
vervangen door een noodbrug, die op 
een iets andere plek kwam te liggen. 
In 2009 is de brug weer in de originele 
staat herbouwd op de oorspronkelijke 
plek. De brug kreeg toen de naam van 
Han van Zomeren, een jonge buurt-
bewoner die het maken van illegaal 
drukwerk in de oorlog moest bekopen 
met zijn leven. Hij woonde in de Mes-
dagstraat en had een drukkerij in de 
Rustenburgerstraat.

Ton van der Tas | Meer prenten zien?  

Kijk en 'like': www.facebook.com/PrentenVanWeleer

JOZEF ISRAËLSKADE

gespot in de pijp YAY

Het lijkt wel een soap, de herinrichting 
van het Heinekenplein. Fietsen op het 
plein die niet in rekken passen, terrassen 
die naar het midden van het plein wor-
den gesleept, wel of geen loopruimtes en 
een fontein in de vorm van een groene 
ster. Onbetwist hoogtepunt in de hoog-
oplopende vete tussen omwonenden, het 
stadsdeel en Heineken is de uitgang van 
de Heineken Experience. De bierbrouwer 
ziet die graag aan de achterkant – op het 
plein dus –, zodat de hele buurt kan mee-
genieten van hordes toeristen die zich vol 
hebben laten lopen en al of niet lallend 

de oude fabriek uit komen zwalken. Dat 
is althans de natte droom van Heineken.

En een ervaring is het! Dankzij een bui-
tenlandse gast die zonodig moest, ben ik 
er binnen geweest. Alsof je rechtstreeks 
een commercial binnenloopt. Voor de ge-
schiedenis van Alfred Heineken die in dit 
gebouw begon, zou een zaaltje moeten 
volstaan. Maar Heineken doet alles groot. 
Ze plempt de opgekalefaterde fabriek 
vol met oude en nieuwe reclameposters, 
vergeelde foto’s en antieke flesjes en 
doet alsof ze de Nachtwacht presenteert. 

De argeloze bezoeker moet Heineken zo 
ervaren dat hij na afloop alleen nog maar 
groene sterren op het netvlies heeft en 
niets anders meer in zijn leven wil dan 
Heineken. Bier. Gewoon, doodordinair 
bier. Niet eens ambachtelijk, met liefde 
gebrouwen, bijzonder bier, zoals van 
onze IJ-brouwerij, maar gewoon pils uit 
de fabriek. Daar staan ze voor in de rij. Ze 
plannen het in tussen een bezoek aan het 
Rijksmuseum, het Van Gogh of het Stede-
lijk, alsof het om ons hoogste cultureel 
erfgoed gaat. Het geeft te denken over 
toeristen, of liever gezegd, over de mens-

heid in het algemeen, er vanuit gaande 
dat al die miljoenen toeristen die onze 
stad aandoen een dwarsdoorsnede zijn 
van de wereldbevolking. Ze doen alles 
voor een slap pilsje!

Probleem is dat die miljoenen mensen 
straks allemaal naar ons plein komen, dat 
helaas het Heinekenplein heet. Dat ze in 
groten getale de fabriek verlaten en dat 
ze zitten op de rand van de fontein in de 
vorm van een Heinekenster. De buurt pro-
testeert, en terecht. Iedere rechtgeaarde 
Pijpbewoner heeft wel een Hexitsticker 

(Heineken Exit) op het raam. Het heeft 
ertoe geleid dat Heineken de aanvraag 
voor een vergunning heeft ingetrokken. 
Tijdelijk wel te verstaan. Daarover hoef je 
je geen enkele illusie te maken. Heineken 
ziet niet van haar plannen af, integen-
deel, ze neemt de tijd om de juridische 
puntjes nog even op de i te zetten. Want 
haar zin zal ze krijgen, wat we ook wil-
len, wat we ook doen. Heineken heeft 
namelijk geld. Veel geld. Geld is macht en 
er is geen bedrijf die dat beter weet dan 
Heineken. Ik kan het woord Heineken niet 
meer horen!

Column Edith Tulp: Bier! Doodordinair bier!
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Iedere maandag
11:00-12:00  Pilates les
 06 24555590  
12:30-16:00  Huiskamer van de buurt 
 Helga Spel 06-14591568
13:00-15:00  Tekenen en schilderen 
 06-44596010
13:00-15:00  Naald & Draad (voor vrouwen) 
 creatieve huiskamer
15:00-16:30  Voedselbank inloopspreekuur
16:00-19:30  Tienerinloop
 Roy 06-84755138
19:00-20:15  Hatha Yoga 
 06-46216876
19:00-20:30  Spaans voor half gevorderden
 020-6698890
19:30-22:00  Creatief@Maandag
 06-24112004
20:30-22:00  Spaans voor lichtgevorderden 
 020-6698890 

Iedere dinsdag
09:30-13:30 Samen Kappen, kapper en 
 beautysalon – gratis 
 06-44199905
10:00-11:30 Babbelen 
 Philip Knijf
12:00-13:00 Country Line Dance
 06-85022144
13:30-17:00 Creatieve Middag 
 (1e en 3e dinsdag vd maand) 
 020-6718617
14:00-15:30 Grieks voor beginners
 06-29118172
14:00-16:00 Huiskamer voor 
 Hoogbegaafde Volwassenen 
 Greet vd Berg 06-30149351 
 (2e dinsdag vd even maand) 
15:30-17:00 Grieks voor gevorderden 
 06-29118172
19:15-20:30 Hatha Yoga
 06-41807644
19:30-22:00 Mahjong 
 06-22897979 
20:00-22:00 Huiskamer voor 
 Hoogbegaafde Volwassenen 
 Greet vd Berg 06-30149351 
 (2e dinsdag vd oneven maand)
20:45-22:00 Hatha Yoga 
 06-46216876

Iedere woensdag
09:00-10:30 Peuterdans
 wisselend op ma en wo 
 Roos van Heiningen
 06-48276542
09:15-10:30 Hatha Yoga 
 06-46216876
9:30-12:00 Dubbelklik (m/v) 
 020-6764800

11:00-12:15 Hatha Yoga 
 06-41807644
13:00-16:00  Huiskamer van de buurt 
 Helga Spel 06-14591568 
14:00-16:00 Proeftuin kinderen - 
 sport, lijf & gezondheid 
 06-19629025
 Locatie: Sporthal De Pijp
17:00-18:00 Advocaten spreekuur
 1e woensdag vd maand
19:00-20:00 Buikdansen 
 020-4633890
19:00-20:30 Jongensclub 
 020-7670392
19:00-21:30 Arabische les, vr 
 06-84547476

Iedere donderdag
09:00-10:00 Fietsles
 Madelon Bos 
 06 41525216
09:30-11:00 Hatha Yoga 
 06-24754014
09:30-13:00 Tuinclub 
 (di t/m vr) 020-5709640
11:00-13:00 Portret tekenen 
 06-29118172
11:00-13:00 Vliegende brigade van 
 ervaringsdeskundigen 
 spreekuur
11:30-12:30 Country Line Dance
 06-85022144
12:30-15:30 Kookclub voor Vrouwen 
 info via Mina Kwyasse 
 06-14388661
13:00-13:45 MbvO-Gymnastiek 60+ 
 020-8861070
13:00-14:15 Franse Conversatie 
 06-51947897
13:00-15:00 Digitale Huiskamer
 voor al uw digitale vragen
15:00-16:30 Proeftuin kinderen - 
 kunst & cultuur 
 06-19629025
18:45-20:45 Tribal Fusion Buikdans
 contact@windemertens.com
20:00-22:00 Gemengd Koor Van der Helst 
 Angels, info: Jacqueline 
 Brobbel, jbrobbel@hetnet.nl

Iedere vrijdag
08:45-10:45 Koffieochtend: inloop
 06-14388661
09:30-13:30 Samen Kappen, kapper en 
 beautysalon – gratis 
10:00-12:00 Dubbelklik – 020-6764800
10:00-12:00 Babbelen
 Anur Kaymak
10:00-13:00 Canasta
 020-6369937
10:30-11:15 MbvO-Gymnastiek 60+
 020-8861070

11:00-13:00 Handwerken 55+
 020-6966266
11:00-13:30 Samen koken / Samen eten (*)
11:30-13:30 Bewust Ontspannen
 06-44199905
13:00-15:00 Vrouwen aan het Woord 
 Khadija Benhadda
 06-13948900
13:00-14:30 Computerles groep (*)
13:30-15:00 Samen creatief (*)
16:00-18:00 Tieneractiviteiten: 
 Meidenclub vanaf 12 jr
 06-15042544

(*)= Info: GGZ-in Geest/Actenz
Doppy den Ouden 020-7885922, 
d.denouden@actenz.nl

Iedere zondag
14:00-16:30 Talking Circles
 Roos van Heiningen
 06-48276542, 1x p. mnd
15:00-21:00 Amsterdam Battle Brothers, 
 gamingclub, 2e en 4e 
 zondag van de maand
 adambattlebrothers@
 gmail.com
17:00-20:00 Regenboog Buurtrestaurant
 Open huis, 2e, 3e, 4e zondag vd 
 maand. 3-gangenmenu € 5,00
 Opgeven: 020-6839260

Sociaal Loket Zuid 
dinsdag 09:00-12:00 
woensdag + vrijdag 13.30-16.30
T: 14 020 (vraag naar Sociaal Loket Zuid)

TaalwijzerZuid 
Gratis taalcursussen /of inburgeringcursus 
maandag t/m vrijdag 09:30-17:00
aanmelden: 020-4709122 

Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
spreekuur: dinsdag 18.00-21.00 

Buurtdiensten de Pijp
Dagelijks bereikbaar tussen 09:00 en 12:00
telefoon: 020-6794441 
Vliegende Brigade van ervaringsdeskundigen.
spreekuur donderdag 11.00-13.00 uur.
E-mail: buurtdiensten@combiwel.nl

Huis van de Wijk De Pijp
2e Van der Helststraat 66
1072 PG Amsterdam 
020-5709640 
huisvandewijk.depijp@combiwel.nl 
www.combiwel.nl
www.huisvandewijkdepijp.nl

Agenda Tweede van der Helststraat 66 - 020-5709640

Wie: Philip Knijff. Wat: Babbelen.
Tijdstip: dinsdag van 10:00-11:30

Philip Knijfff geeft als vrijwilliger Ne-
derlandse les aan Amsterdammers die 
hier vanuit het buitenland zijn komen 
wonen. Nederlands is hun tweede taal. 
Tijdens een inburgeringscursus hebben 
ze al behoorlijk wat Nederlands geleerd 
maar vaak is er niet veel blijven hangen 
omdat ze hun taalkennis onvoldoende 
in praktijk hebben gebracht. En dan zijn 
de wekelijkse lessen van Philip waarin 
gezamenlijk aan het verbeteren van 
het Nederlands wordt gewerkt geen 
overbodige luxe.

Philip heeft zo zijn eigen aanpak: "Ik 
leer ze woorden die iedere Amsterdam-
mer tegenkomt. Zoals ‘eigen risico’ 
of ‘restitutieverzekering’. We hebben 
allemaal een zorgverzekering dus dan 
moet je die woorden begrijpen. Ik 
ben financieel adviseur en kan het ze 
uitleggen. In het begin vinden ze het 
moeilijk maar na wat oefening snappen 
ze het wel.” Philip leest samen met zijn 
leerlingen uit een kinderboek: "Dat doe 
ik graag en als ze aan de beurt zijn, zie 
ik meteen wat ze moeilijk vinden. Niet 
iedereen is gewend om een boek te 
lezen. In veel culturen worden verhalen 
mondeling doorverteld, maar in onze 
samenleving draait alles om tekst. 

Goed kunnen lezen en schrijven is een 
vereiste om mee te kunnen doen." 

Het is Philip’s doel om meer Amster-
dammers het Nederlands beter te leren 
beheersen: "Als je de taal eenmaal 
onder de knie hebt, maak je meer kans 
op een betaalde of vrijwilligersbaan en 
gaat je Nederlands ook met sprongen 
vooruit. Als meer mensen de taal 
beheersen wordt Amsterdam ook een 
leukere stad.” 

Hel leren van een taal gaat over meer 
dan lezen en schrijven. Philip: "Taal is 
ook onderdeel van de Nederlandse cul-
tuur en in Amsterdam ligt die voor het 
grijpen." Hij wil graag een keer met zijn 
groep naar een (gratis) lunchconcert in 
het Concertgebouw of naar het Paleis 
op de Dam waar je veel kunt leren over 
de geschiedenis van Amsterdam.

Philip werkt sinds oktober in het Huis 
van de Wijk en sinds februari is Aynur 
zijn collega. Ze zoeken nog meer docen-
ten want een cursus in de middag zou 
een welkome aanvulling zijn. 

Dat geldt ook voor de avonden en 
het weekend want niet iedereen kan 
overdag of door de week de lessen 
bijwonen. Wie echt leergierig is kan 
dan vaker binnenlopen en nog sneller 
Nederlands leren. 

Maarten Wesselink

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk De Pijp, 
toegelicht door Philip Knijff.

Philip Knijff, gefotografeerd door Maarten Wesselink

Aanrader Rialto: Hiroshima mon amour 
Een Franse actrice (Emmanuelle Riva) 
reist naar Hiroshima, de stad die in WO 
II door een atoombom werd getroffen, 
om mee te spelen in een film over vrede. 
Daar ontmoet ze een Japanse architect 
(Eiji Okada) met wie ze een verhouding 

begint, die uiteindelijk 36 uur zal duren. 
Beiden zijn getraumatiseerd door de oor-
log; zij als 'moffenhoer', hij omdat hij zijn 
familie verloor bij de atoomexplosie. Hun 
kijk op de wereld blijkt heel verschillend. 

dinsdag 19 april, 18:45

Er is een nieuwe website voor De Pijp.
Hij heet: 

HallodePijp.nl
Ontmoetingsplek voor iedereen die wil 

bijdragen aan meer plezier, creativiteit en 
verbondenheid met De Pijp. Ga er heen, bekijk 

hem, registreer jezelf en plaats iets!

Bedankt, namens het HallodePijpteam, Frank van Dorp


