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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

Dit keer gaat het anders…
Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We kunnen 
dan stemmen op de kandidaten van de politieke partijen, die deel gaan 
uitmaken van de gemeenteraad van de stad Amsterdam. Voor de afzon-
derlijke stadsdelen gaan twee zaken ingrijpend veranderen. 
Ten eerste: er komt per stadsdeel een dagelijks bestuur, dat niet meer 
wordt gekozen, maar bestaat uit ambtenaren die als stadsdeelbestuur-
ders door de stad worden benoemd. Hiermee verdwijnt de politiek uit 
het stadsdeel. 
Ten tweede: deze stadsdeelbestuurders worden bijgestaan door gekozen 
gebiedsadviseurs. Tezamen vormen deze adviseurs de stadsdeelcommis-
sie. Deze commissie zal zwaarwegende adviezen geven aan de stads-
deelbestuurders. Voor het gebied De Pijp/Rivierenbuurt mogen wij zes 
adviseurs kiezen. Deze hoeven geen lid te zijn van een politieke partij; 
lees verder op pagina 3.

Het Okura hotel had gratis zijn Ballroom 
I+II beschikbaar gesteld, een zeer ruime 
zaal. Aan het immens hoge plafond hin-
gen moderne kroonluchters bestaande 
uit grote goudkleurige schijven. Een mooi 
bruggetje naar de gouden plak die het 
groepje actieve Pijpbewoners verdient 
voor de perfecte organisatie van dit de-
bat. Ondanks de korte voorbereidingstijd 
stroomde de zaal vol tot bijna de maxi-
mum capaciteit van 250 belangstellen-
den. Er klonk een verwachtingsvol ge-
roezemoes voordat de politieke prinsen 
en prinsessen die naar de hand van het 
publiek zouden gaan dingen.

Het was een gemêleerd groepje politici 
dat aantrad. Van de grootstedelijk Groen 
Links coryfee Rutger Groot Wassink tot 
Jelle de Graaf van de nog niet echt geves-
tigde Piratenpartij. Hij en Jacques Klok 
van het CDA behoeven nog wat meer 
debatkilometers om op gelijke voet te 
komen met doorgewinterde stadsdeel-
bestuurders als Sebastiaan Capel (D66) 
en Paul Slettenhaar (VVD). Johnas van 
Lammeren vertegenwoordigde de partij 
voor de Dieren. Qua vrouwelijke verte-
genwoordiging scoorde het panel slech-

De Pijp in de stad, een verkiezingsdebat

●  D66: s.capel@d66amsterdam.nl
●  Groen Links: 

r.groot.wassink@amsterdam.nl 
●  VVD: vvdpaul@hotmail.com 
●  SP: ralberts@raad.amsterdam.nl
●  PvdA: pvda@amsterdam.nl
●  Piratenpartij:  

jelle.de.graaf@piratenpartij.nl
●  Partij voor de Dieren: 

j.vanlammeren@partijvoordedieren.nl
●  CDA: amsterdamzuid.cda@gmail.com

ter dan het kabinet, namelijk een kwart: 
Remine Alberts en Carolien de Heer ver-
dedigden de standpunten van respectie-
velijk SP en PvdA. De laatste had als enige 
een fanclub meegenomen (‘aanbidders’ 
in ballroom termen, allen in rode swea-
ters), waaruit mag blijken dat die partij er 
nog zin in heeft. 

De Amsterdammers met een migratie-
achtergrond werden alleen vóór de stata-
fel vertegenwoordigd door aanstormend 
talent Souraya Kichouhi, die als debatlei-
der de grote mannen en vrouwen achter 
de tafel strak in het gareel hield. Zij zou 
met nog wat extra humor zo aan de slag 
kunnen in De Balie. De politici mochten 
van haar eerst even de tong losmaken 
met een voor hen onverwachte pitch van 
een minuut over de gewenste toekomst 
van de Pijp. Dat leverde geen verrassin-
gen op. Daarna werden drie stellingen 
afgewerkt die door de Pijpbewoners via 
een enquête waren gekozen. Met behulp 
van een ouderwets ‘conducteurs spie-
gelei’ met een rode en een groene kant 
lieten de politici weten of ze het eens of 
oneens waren met een stelling. De stel-
lingen werden onderbouwd met voor-

beelden uit de Pijp, maar gelden voor de 
hele stad.

De eerste stelling luidde dat Amster-
damse jongeren zich al vanaf 15 jaar bij 
Woningnet moeten kunnen inschrijven. 
Door deze drie jaar ‘voorsprong’ zouden 
jongeren die in De Pijp opgroeien minder 
snel worden gedwongen de buurt of zelfs 
de stad te verlaten vanwege de hoge 
huren. Deze stelling leidde tot evenveel 
rode als groene reacties en een levendig 
debat over het Amsterdams woningbe-

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 
2018, vond op maandagavond 19 februari in het Okura Hotel 
het ‘Verkiezingsdebat De Pijp’ plaats. Acht politieke partijen 
deden hieraan mee. De redactie doet verslag.

leid. De stelling past niet helemaal goed 
in de partijpolitieke sjablonen. Partijen 
die elkaar vinden in het verhogen van de 
bouwproductie van goedkope woningen 
verschilden bijvoorbeeld dan weer van 
mening of je Amsterdamse jongeren mag 
‘voortrekken’. De opvattingen over de 
percentages sociale huur, het midden-
segment en koopwoningen kwamen 
wel weer rechtstreeks uit de partijpro-
gramma's.

De tweede stelling ging over de bescher-
ming van kleine winkels en ambachtsbe-
drijven. De opgeheven bordjes leverden  
alom hilariteit op, omdat de VVD als 
enige rood vertoonde. Op dit punt is er 
dus brede steun voor bescherming, maar 
over het hoe verschillen de meningen. 
De suggestie van een ‘NV De Pijp’, naar 
analogie van de Zeedijk, ging de meesten 
te ver. Langzaam verschoof de discussie  
daarna naar de vraag hoe groot de in-
vloed van de burger eigenlijk is. De derde 
stelling ging over het autovrij maken van 
straten en daar leende diezelfde discussie 

zich prima voor: de zaal ging nu echt los. 
Termen als buurtreferenda, dictatuur en 
burgerparticipatie vlogen door de zaal. 
Het publiek vermaakte zich uitstekend.

De debatleider eindigde met de oproep 
om toch vooral je vragen te blijven stel-
len aan de partijen. Hun e-mailadressen 
vind je onderaan deze pagina. Vervolgens 
steeg er gejuich op voor Souraya van haar 
eigen supporters: een terechte afsluiting.

Jeroen Overweel

Foto's: Henk Pouw
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thuis in de stad

Wonen en zorg  in De Poort
Een thuis waar u kunt leven zoals u dat wenst. Ook voor revalidatie.

Hugo de Grootkade 18-28, 1052 LS Amsterdam
www.amsta.nl, adviesenplaatsing@amsta.nl. 
Tel: 020 589 00 50

Looiersgracht 70 - 72 

1016 VT Amsterdam 

020-6227742 

BIJ SIMON DE LOOIER 

www.bijsimondelooier.nl 

Verschillende     
activiteiten 
zoals:  

Elke donderdag-
avond een heerlijk 
3-gangen menu 
voor slechts €4,00 
Van te voren 
opgeven:                       
020-6227742 

AKER UITVAARTEN
het stijlvolle alternatief

 Eva de la Mar
funeral planner 

Amsterdam en omgeving

www.akeruitvaarten.nl

Grip op uw uitvaart? Bel vrijblijvend voor een oriënterend 
gesprek 06 54 65 00 05 ongeacht of u verzekerd bent.

Overlijden melden? Bel dag en nacht 088 788 0 788

Aan de Amstel Mondhygiënisten

de mondhygiënist
dé specialist in preventie

Amstel 49d / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
Tel. 020-4201761
info@aandeamstelmondhygienisten.com
www.aandeamstelmondhygienisten.com

Wilma Burger
Sylvia Braxhoofden
Kristina Takrovskaja
Ester Korfage
Aziza Aynan

Amstel 49d / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
Tel. 020-4201761
info@aandeamstelmondhygienisten.com
www.aandeamstelmondhygienisten.com

Aan de Amstel Mondhygiënisten

de mondhygiënist
dé specialist in preventie

Amstel 49d / hoek Nieuwe Herengracht 1
1011 PW Amsterdam
Tel. 020-4201761
info@aandeamstelmondhygienisten.com
www.aandeamstelmondhygienisten.com

Verhuur uw woning veilig en snel!
leegstandswet - kamerverhuur - expats

Neem vandaag nog contact op:
123Wonen Amsterdam
Verhuren@123Wonen.nl
Tel. 088 - 700 99 99

CEINTUURBAAN 151
NAAST MC MEUBELEN T/O RIALTO

020 - 4710410
amsterdam@inktspecialist.nl

CARTRIDGE LEEG?

KOOP VERF VOORDELIG ONLINE 
Voor schilder en thuisklusser

Lakverf ● Muurverf ● StucDeco ● Eco verf ● Kalk- en Krijtverf ● 
Leemverf ● Vloerlak en Olie

De beste merken - 
snelle levering 
met Fietskoerier 
’s avonds of PostNL 
www.linova.nl

Meer Bewegen voor Ouderen organiseert in heel Amsterdam 
diverse bewegingsactiviteiten voor mensen van 55-100 jaar en

voor mensen met chronische aandoeningen.

Informatie hierover vindt u op onze website:

www.mbvo-amsterdam.nl  
of bel 020 - 886 10 70

e-mail: mbvo_amsterdam@hotmail.com

+  Maak van uw nabestaanden  
geen ‘spoorzoekers’

+  Hulp bij afwikkeling van  
een nalatenschap 

+  Beter voorbereid naar de  
notaris voor opstellen /  
wijzigen (levens)testament 

mail@luciesnoeker.nl
www.adviesnalatenschap.nl 
020 627.61.48 / 06 5115.34.24
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Kandidaten stellen zich voor

Van Leth (42) wil zich vooral in-
zetten voor de schoonheid van de 
openbare ruimte. Hij woont zelf 
in de Rivierenbuurt en geniet van 
de monumentaliteit van het Plan 
Zuid, dat is ontstaan op basis van 
ideeën van de architect Berlage. 
‘In oktober vorig jaar is het Plan 
Zuid tot beschermd stadsgezicht 
verklaard. Dat betekent voor mij 
dat de inrichting van de straat in 
overeenstemming moet zijn met 
de bebouwing.’ Berlage is ook 
wat De Pijp en de Rivierenbuurt 
verbindt. Van Leth heeft nog 
een idee om de twee wijken te 
verbinden: ‘De Rode Loper moet 
helemaal doorgetrokken worden 

tot aan de RAI, maar ter hoogte 
van het Plan Zuid moet wel het 
beton uit de straat. Daarvoor in 
de plaats moet baksteen komen’. 
Specifiek voor de Pijp heeft Van 
Leth een vergelijkbaar plan. De 
Rode Loper zou een rondje moe-
ten maken door de Ceintuurbaan, 
Van Wou en Albert Cuyp. 

‘Wat ook bijdraagt aan het ge-
zicht van ons gebied, is meer aan-
dacht voor het schoonhouden van 
de straat: ondergrondse afvalcon-
tainers, goed in de gaten houden 
dat ze naar behoren functioneren 
en meer maatwerk, zodat het 
project De Schone Pijp werkt’. 

Minder blik op straat helpt ook 
om de buurt mooier te maken. 
Van Leth is groot voorstander  
van ondergrondse parkeerga-
rages, met dien verstande dat 
evenzovele parkeerplaatsen bo-
vengronds opgeheven worden.

Van Leth is dus duidelijk een 
stadsestheet. Maar ook de snelle 
sociale verandering van de Pijp 
heeft zijn volle aandacht. Hij is 
bang dat de bevolkingssamen-
stelling te eenzijdig gaat bestaan 
uit mensen die de hoge huren uit 
de vrije sector kunnen betalen. 
En dat De Pijp het centrum ach-
terna dreigt te gaan met horeca 
en winkelaanbod dat vooral is 
gericht op het toerisme. Hij vindt 
het belangrijk dat de bevolking 
divers blijft. Dat kan door een 
voldoende groot percentage 
sociale huurwoningen te hand-
haven in de wijk. Om een bijpas-
send winkelaanbod te behouden, 
zou je kunnen overwegen om 
het voorbeeld van Barcelona te 
volgen. ‘Ze zijn daar begonnen 
om bepaalde midden- en klein-
bedrijven huurbescherming te 
geven’.

Jeroen Overweel

Lijst Berlage -  
Ives van Leth

G250-WONEN - Cok Oostveen

Foto: Henk Pouw

Foto: Henk Pouw

Cok Oostveen (73) is sinds 1971 
een actieve Pijpbewoner. Hij was 
bijvoorbeeld een actief deelne-
mer aan de demonstraties voor 
een autovrije Ferdinand Bol in 
de jaren ‘70. Bij de feestelijke 
opening van de Ferdinand Bol op 
20 januari jl. waren zijn foto’s uit 
die tijd te zien. Nog steeds is de 
verkeersveiligheid van fietsers en 
voetgangers belangrijk voor hem.

Maar Coks passie betreft vooral 
de sociale huur. Dat, en sport-
stimulering, zijn voor hem de 
belangrijkste redenen om mee 
te doen met deze verkiezingen. 
Als huurdersactivist wil hij zich 
binnen de stadsdeelcommissie 
inzetten voor de belangen van 
de sociale huurders. Volgens Cok 
ligt de behoefte aan sociale huur 

in de stad op 50% van alle wonin-
gen, terwijl de meeste politieke 
partijen op een veel lager percen-
tage zitten. Het probleem is de 
scherpe tweedeling in sociale en 
liberale huur. De geliberaliseerde 
huurprijzen schieten de lucht in, 
waardoor een grote groep huur-
ders die niet in aanmerking komt 
voor sociale huur tussen wal en 
schip geraakt. Cok pleit daarom 
voor het laten doorlopen van het 
puntensysteem: als de geliberali-
seerde huurwoningen hier onder 
vallen, zou dat de huurprijzen in 
toom houden.

Op de vraag wat hij vindt van het 
nieuwe Amsterdamse bestuurs-
stelsel waar hij nu deel van hoopt 
uit te gaan maken, antwoordt Cok 
dat hij wel begrijpt dat het oude 

stelsel niet werkte. Er was teveel 
verlammende competentiestrijd 
tussen stadsdeel en centrale stad. 
Denkt hij veel invloed uit te kun-
nen oefenen via zo’n ambtelijke 
stadsdeelcommissie?  ‘Ik ben ge-
boren als luis, en hou van pelzen’, 
zegt Cok daarop. Het activistisch 
bloed blijft stromen en hij hoopt 
met de stadsdeelcommissie sa-
men op te kunnen trekken te-
genover B&W van Amsterdam als 
dat nodig is. Cok was onder meer 
betrokken bij de bijeenkomst van 
‘Huurders in de Knel’ en kent de 
samenwerking met het stadsdeel 
door zijn deelname aan de ‘G250’. 
Dat is een regelmatige bijeen-
komst waar bewoners, onderne-
mers, politici en ambtenaren met 
elkaar spreken over stadsdeelbe-
leid en uitvoering in De Pijp. Veel 

mensen kennen Cok daarvan, 
vandaar dat de G250 in zijn lijst-
naam staat. 

En die sportstimulering? Moe-
ten we met zijn allen meer gaan 
bewegen in De Pijp? ‘Dat is altijd 
goed natuurlijk. Ik heb lang ge-
werkt in de sport en weet er dus 
veel van. Ik kan over dat onder-
werp goed advies geven aan het 
stadsdeel’. Cok voegt al jaren de 
daad bij het woord met de orga-
nisatie van zijn twee fietsgroepen 
die elke vrijdagochtend (55+, om 
10.30 uur) en zondag (11.00 uur) 
vertrekken van de voetbalkooi in 
de Tweede van der Helststraat.  

Jeroen Overweel

Het echtpaar Bilan Dahir en Mar-
tijn van Muiswinkel, beiden 41 
jaar, vormen samen ‘Zuid Samen 
Vooruit’; zij wonen 19 jaar in de 
Rivierenbuurt. ‘Het gaat niet over 
rechts of links, maar over een 
manier om onze buurt beter te 
maken’

Zuid Samen Vooruit heeft een 
aantal concrete speerpunten. 
Een daarvan omschrijven ze als 
‘Schoon moet gewoon’. ‘Het 
afvalprobleem speelt al jaren. 
Waarom lukt het niet om het 
huisvuil beter op te halen? Huis-
vuilcontainers hebben een sensor 
die aangeeft dat de container vol 
is, maar de reinigingsdienst krijgt 
daar geen melding van. Onder-
tussen stapelen de zakken zich er 
omheen op, totdat de container 
op de vaste dag geleegd wordt. 
Bewoners hebben ook hun eigen 
verantwoordelijkheid om een 
andere container te zoeken en 
wij willen dat zij daar proactief op 
worden aangesproken.’

Ook staan op hun agenda ‘ver-
keersveiligheid’ en ‘het tegen-
gaan van criminaliteit’. ‘De sta-
tistieken voor de buurt zijn oké, 
maar het kan altijd beter. Op het 
gebied van veiligheid is vooral 
de lange Van Woustraat een pro-
bleem. Ook voor automobilisten, 
want het is vaak moeilijk om te 
zien of iemand wil oversteken. Dit 
levert veel gevaarlijke situaties 
op’. Wat betreft de criminaliteit 
willen we dat er meer cameratoe-

zicht komt. ‘Bepaalde straten in 
de Pijp en Rivierenbuurt zijn min-
der prettig en het is bewezen dat 
cameratoezicht een positief effect 
heeft. Er hangen nu bijvoorbeeld 
ook camera’s op de hoek Van 
Woustraat en Lutmastraat. Na-
tuurlijk moet je wel discussiëren 
over hoe ver je hiermee wilt gaan. 
En dan zijn er nog de vage winkels 
die altijd dicht zijn of waar bijna 
nooit iemand komt. Behalve dat 
dit geen goede uitstraling is voor 
een straat, vragen wij ons af wat 
daar nou gebeurt. Dat zou onder-
zocht moeten worden.’

Tot slot is er de verschraling van 
het openbaar vervoer, zoals de 

opgeheven tramhalte op de Cein-
tuurbaan bij de Amsteldijk en de 
opheffing van lijn 25, waardoor 
het laatste stuk van de Rijnstraat 
geen openbaar vervoer meer 
heeft. De Noord-Zuidlijn is mooi, 
maar door opheffing van tramhal-
tes moeten bewoners veel meer 
lopen. Wij hebben het idee dat 
het openbaar vervoer in Amster-
dam zich te veel gaat richten op 
toeristen en winkelend publiek, 
waardoor bewoners, met name 
kinderen en ouderen, in de steek 
worden gelaten. 

Willem de Blaauw

Zuid Samen Vooruit -  
Bilan Dahir en Martijn van Muiswinkel

Foto: Henk Pouw

De Pijp Krant sprak met drie buurtbewoners die zich kandidaat hebben gesteld voor de stadsdeelcommissie. 
Zij hebben gereageerd op een oproep van de krant en zijn niet verbonden aan een politieke partij. 
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Albert Cuyp naast  › WAXX KAPPERS ‹ naast Hutspot      

2

  Van Woustraat 8     
2

  020 - 493 04 92 • www.waxx.nl     

2

  fb.com/waxxamsterdam
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 WIST U DAT HET AMSTELhuis…:        
- geen verzorgingshuis is, maar een appartementencomplex met zelfstandige 
sociale huurwoningen voor 70-plussers. 
- nog altijd actie voert om de tramhalte voor de deur terug te krijgen. 
- een gezellige  bar en restaurant heeft waar u voor lage prijzen kunt eten en 
drinken. 
 - een biljart heeft waar u voor 50 cent een half uur kunt biljarten. 
- over een aparte ruimte van ong. 50m2 beschikt die u kunt huren voor 
vergaderingen, feestjes en kleine evenementen. 
- op iedere laatste donderdag van de maand een Diner Chantant organiseert van 
17.00 tot 19.00 uur. 
- op zondag 18 maart a.s. “Het Danspaleis” ontvangt tijdens de Danssalon van 
14.30 tot 17.30 uur 
-regelmatig vrijwilligers en spoelkeukenmedewerkers zoekt voor de horeca. 

 

Voor onze menu’s en 
evenementen: 
www.hetamstelhuis.nl 

Amsteldijk 35 A’dam 

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

Het Clienteninformatiepunt: 
een vraag baak voor het leven

Vragen op het gebied van wonen, cursussen, 
psychische problemen, hulp, maatschappelijke 
instanties, vrije tijd, sport, juridische vragen, 
schulden, medicijnen, lotgenotencontact, gratis 
of goedkoop eten in Amsterdam, opleidingen, 
uitkering, financiën, geestelijke gezondheid, 
zorginstellingen en zorgaanbod, patiëntenrech-
ten en belangenbehartiging, werk en scholing, 
sociale contacten, therapieën? Bel ons of kom 
langs. U kunt ook uw hart luchten bij de mede- 
werk(st)er. Dat kan zowel telefonisch als life.

Keizersgracht 252, Tweede Oosterparkstraat 72.
Maandag 12-15 tel. 020-4685647, 
Woensdag en vrijdag 13-17 tel. 0204685647
www.clienteninformatiepunt.nl

Geachte poëten van de Pijp,

Sinds 1 december 2016 is de Eerste van 
der Helststraat fietsvrij en kan er weer 
vrij gewandeld, gewinkeld en gemijmerd 
worden.  
We zijn op zoek naar gedichten, geïn-
spireerd op deze nieuwe fase van het 
gebied. 
Wij vragen u daarom uw fijnste werk  
(maximaal 10 regels) in te sturen naar  
r.dronkers@amsterdam.nl. U maakt kans 
op publicatie van uw gedicht op één van 
de bebordingen in de straat.
Inzenddatum t/m zondag 18 maart aan-
staande. 
Wij zien uit naar uw inzending!

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid, 
Afdeling Fietsparkeren. 

Voor meer info, gebruik hetzelfde emailadres s.v.p.

Curious Kids biedt kwalita-
tieve kinderopvang in een 
huiselijke sfeer in de Pijp, 
Rivierenbuurt en West. Ze 
hanteren horizontale en 
kleinere groepen met per 
dag maximaal 9 baby’s, 10 
dreumesen en 12 peuters. 
Wekelijks zijn er activiteiten 
voor de kinderen zoals yoga, 
muziekles en uitstapjes naar 
het park, de kinderboerderij, 

bibliotheek en Artis. 
Duurzaamheid staat voorop, 
zowel bij het speelmateriaal 
als de voeding. Kinderen 
krijgen biologische voeding 
en elke dag wordt een vers 
gestoomde lunch bereidt. 
Voor meer informatie en/of 
een vrijblijvende rondleiding: 
www.curiouskids.nl 
kdv@curiouskids.nl 
020 - 672 7321

Curious? Kom kijken
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Amsterdam onder de grond, 26 meter diep

Zowel boven als onder het maaiveld is het rustig in 
de Ferdinand Bolstraat. Natuurlijk, er is markt. Be-
stelbusjes parkeren op onmogelijke plekken. Nooit 
opdrogende stromen fietsers en voetgangers vinden 
hun weg naar huis, werk, school en supermarkt. Om 
van de toeristen maar te zwijgen. Toch voelt alles 
kalm, sinds de hekken en machines verdwenen zijn 
en de Metro nog niet rijdt. Het is alsof De Pijp hier de 
adem even inhoudt. 

De Ferdinand Bolstraat zelf is inmiddels feestelijk 
geopend, al gingen de meeste Pijpbewoners daar 
op 21 januari schouderophalend aan voorbij - we 
houden misschien niet zo van die opgelegde vro-
lijkheid. Op het Marie Heinekenplein stonden twee 
opgeverfde figuren, voorstellende Govaert Flinck en 
Ferdinand Bol, een melige quiz te doen voor drie of 
vier natgeregende buurtkinderen. De poppenkast 
op het Picopleintje trok wat meer bekijks, maar die 
werd dan ook bemand door meester-poppenspeler 
Egon Adel (van de Dam). Het feest had natuur-
lijk meteen na de oplevering in oktober moeten 
plaatsvinden, maar toen overleed de burgemees-
ter en stond niemands hoofd naar zoveel joligheid. 
 
De straat ligt er prachtig bij, daar is iedereen het wel 
over eens. De rode stenen, het milde verkeer (het 

contrast met de Van Woustraat is duizelingwekkend) 
en vooral de afwezigheid van hekken en lawaaima-
chines maken het gebied tot een heuse flaneerbou-
levard. Veel nieuwe tentjes natuurlijk, vooral op 
de hoeken. De twee grote entreegebouwen, bij de 
markt en op de hoek van de Ceintuurbaan, vloeken 
helaas luidkeels met de oude bebouwing eromheen. 
Opvallend veel ‘oude’ winkels hebben de eindeloze 
bouwperiode overleefd. De loop is er op de Bol nooit 
helemaal uit geweest.

Zesentwintig meter lager blinkt inmiddels het zo 
goed als klare metrostation De Pijp, dat op die-
zelfde dag in januari voor het laatst bezocht kon 
worden, voordat het deze zomer echt open gaat. 
‘Indrukwekkend’, ‘Wauwie’ en ‘Allemachtig wat 
een lange roltrap’, waren de meest gehoorde kre-
ten. Maar ook ‘Grijs’, ‘Saai’ en ‘Wat weinig bankjes’, 
want er moest wel wat te klagen overblijven. Wie 
ook stations als Rokin en Centraal Station bezocht, 
kon inderdaad vaststellen dat we er in De Pijp een 
beetje bekaaid afkomen. Maar dat heeft alles te 
maken met de omstandigheden in de bodem, daar 
beneden. De twee metrobuizen liggen door de pa-
len onder de huizen immers onder elkaar in plaats 
van naast elkaar en dus is er nergens ruimte voor 
een beetje armslag in de breedte. Wat meer kleur, 

Nog steeds is Amsterdam Noord mijlenver verwijderd van De Pijp, maar 
dat verandert deze zomer als de Metro gaat rijden. Dan ontmoeten verre 
werelden elkaar. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar voorlopig 
heerst de stilte voor de storm.

Foto midden en boven: metrostation De Pijp tijdens de open dag op 21 januari (Nina Albada Jelgersma)

Foto links: entreegebouw metro hoek Ceintuurbaan-Ferdinand Bolstraat (Rob Godfried)

ach ja - dat moet dan maar komen van de reizigers.  

De ware inzegening van Metrostation De Pijp vond 
die dag overigens op een onbewaakt ogenblik plaats. 
Op het perron richting Zuid stond een zanggroepje 
van muzikale GVB’ers de bezoekers te vermaken met 
wat Amsterdamse leut, toen zich uit de omstanders 
een jongetje losmaakte. Of ze ook ‘Verdomd Alleen’ 
uit Ciske de Rat konden spelen? En hij begon te zin-
gen. Het was Silver Metz, het kindsterretje dat Danny 

de Munck deed vergeten in de musical, afgelopen 
jaar. Met een stem die door de tunnelbuizen tot in 
Noord gehoord moet zijn, maakte hij van de ooit zo 
gehate Metro definitief Amsterdams grondgebied. 

Peter Schuite

 
Het GVB zoekt nog naar testreizigers. Rit over het hele 
tracé maken? Kijk op www.gvb.nl en schrijf je in.

Nu rook je een jointje bij coffeeshop 
Katsu op de Eerste van der Helststraat, 
drie eeuwen geleden kon je er een klap 
van de molen krijgen! Het resultaat is bijna 
het zelfde. Wist je dat waar nu de Albert 
Cuypmarkt is, vroeger een sloot lag met 
twintig zaagmolens, die hout zaagden 
voor de bouw van de VOC schepen? Deze 
Zaagmolensloot was de bakermat van de 
Gouden Eeuw. En wist je dat het in De Pijp 
rond 1700 lekker goedkoop zuipen was, 
omdat de accijns op alcohol lager was dan 
binnen de stadsmuren?

Dit en veel meer leuke weetjes kregen 
we afgelopen zaterdag 17 februari in café 
Hermes te horen van Mark Dekker, initia-
tiefnemer en presentator van de Pijpver-
halen: “Bewoners maken zich grote zorgen 

over de veranderingen in De Pijp in de 
afgelopen tien jaar.” Met deze avond wil 
Mark een steentje bijdragen aan het be-
houden van de kenmerkende sfeer van De 
Pijp, door het koesteren en doorgeven van 
de lokale historie. Verhalen om de oude 
garde en de nieuwkomers met elkaar te 
verbinden. 

Mark geeft ons een rijke blik in de 
geschiedenis van de Noord Pijp terwijl 
kroegbaas Béa, verkleed als marktvrouw 
uit die tijd, iedereen een stenen pul om 
de nek hangt: “Daar dronken de markt-
vrouwen rum uit tijdens het werk, om 
warm te blijven.” We krijgen allemaal een 
shotje, waarschijnlijk om ons geheugen te 
troebleren voor de quiz die eraan komt. 
Het publiek is gemengd, jonge mensen 

en oorspronkelijke bewoners. Het valt op 
dat iedereen de pubquiz behoorlijk serieus 
neemt, afgezien van een groepje melige 
middelbare Amsterdammers bij de deur, 
die bij iedere vraag in koor ‘jááá’ of ‘nééé’ 
roepen. De winnaars gaan naar huis met 
een fles Jeroboam champagne. Plop! 

De volgende editie heeft een meer 
smeuïg karakter: prostitutie in De Pijp tus-
sen 1890-1970. Wist je bijvoorbeeld dat er 
in De Pijp ooit een grotere hoerenbuurt 
was dan in het centrum? En benieuwd 
waarom de Govert Flinckstraat vroeger 
ook wel de Gore Flipstraat werd genoemd?

Olga Busch

Vrijdag 23 maart 20:00 uur, café Hermes, 
Ceintuurbaan 55.

Zaagmolens en zuipfestijnen

Opperste concentratie tijdens de pubquiz in café Hermes. Foto: Lex Banning 
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DAVID  ELDERS

begrafenis & crematie

rouwcentrum t/o de nieuwe ooster

020  6252201

kruislaan 235  amsterdam

www.uitvaartcentrumelders.nl

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

Thuiszorg
Nodig?

 

www.combiwelvoorkinderen.nl
020 5771133

KINDEROPVANG
Kinderdagverblijven

Buitenschoolse Opvang

Peutercombi

Voorscholen
Spelend leren

Ontdekken & beleven

Een kind dat plezier 

heeft ontwikkelt zich goed. 

Zorgzaam & Ervaren | Combiwel voor kinderen
Maatschappelijke organisatie voor kinderopvang, 

ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning.

STICHTING STEUNFONDS
BUURT- EN JONGERENWERK  
AMSTERDAM 
- fonds voor sociale initiatieven -

Ons steunfonds ondersteunt kleinschalige projecten 
in Amsterdam. Wij verwachten dat deze projecten een 
buurt leefbaarder maken en dat zij contacten tussen 
buurtbewoners (individuen, bedrijven, organisaties) 
tot stand brengen en verstevigen. Uw project is een 
enthousiasmerend en vrolijk voorbeeld voor anderen.

Wie een inspirerend idee heeft, maar te weinig geld om 
te starten, kijkt voor informatie en mogelijkheden op 
onze website of neemt contact met ons op.
Deze kleinschalige projecten hoeven niet aan alle 
voorwaarden en criteria te voldoen. De aanvrager of het 
project moet wel rechtspersoonlijkheid bezitten.

www.steunfondsamsterdam.nl
e-mail: info@steunfondsamsterdam.nl

Stichting Steunfonds BJA, p/a Orionstraat 205, 1622 BR Hoorn

Word wettelijk mentor 
Ruim 500 kwetsbare Amsterdammers 
zoeken een mentor.
Als hun vertegenwoordiger in zorg-
zaken maak jij het verschil.

• Ben je van nature integer? 
• Kun je je inleven in een ander?
• Ben je 2 keer per maand beschikbaar?

Volg dan de eerstvolgende 
introductiecursus op: 
zaterdag 10 maart of 14 april a.s. 

Bel Jeanette Krijnen 085-4874085 
of meld u online aan via
mentorschapamsterdam.nl

Samen Fit en Samen Zwemmen 
Woon jij in Amsterdam Zuid, wil je gaan sporten 
maar kom je er niet aan toe om de eerste stap te 
zetten of weet je niet zo goed welke sport bij jou en 
jouw budget past? Actenz biedt hiervoor Samen Fit 
en Samen Zwemmen aan!
Onder begeleiding van een personal trainer/ zwem-
instructeur en een oefentherapeut Mensendieck 
van Actenz ga je een periode wekelijks aan de slag 
met het verbeteren van je conditie, op jouw eigen 
niveau. Daarnaast krijg je hulp van ons bij het 
zoeken van een sport- of bewegingsactiviteit die bij 
je past, mogelijk bij een club of vereniging.  
 

Waar 
●  Fresh fitness, Tolstraat 57-59  
1073 RW Amsterdam (De Pijp) 

●  De Mirandabad, De Mirandalaan 9  
1079 PA Amsterdam (Riverenbuurt) 

Wanneer 
●  Fitness: Wekelijks op dinsdag 11.00-12.00u
●  Zwemmen: Wekelijks op donderdag 9.30-11.00u
Praktische informatie 
Kosten; € 2,- per keer. 
Informatie en/of aanmelden 
●  Fitness: Tjerk ter Haar Romeny,  
t.terhaarromeny@actenz.nl  06 12384128 

●  Zwemmen: Jessica Kreuger,  
j.kreuger@actenz.nl  06 10796603

Actenz in samenwerking met Fresh Fitness en het de Mirandabad

www.kennismarkt.amsterdam

Trainingen, workshops en bijeenkomsten 
voor iedereen die voor een ander zorgt.  

 
 
Waarom krijgen sommige mensen van 90 jaar en 
ouder geen dementie en anderen wel? 
 
 
 
Dementie is een veel voorkomende aandoening op hoge leeftijd: ongeveer 4 op de 10 mensen van 90 
jaar en ouder heeft dementie. Omdat veel onderzoeken zich richten op jongere mensen met 
dementie, is het nog grotendeels onbekend welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van 
dementie op oudere leeftijd. Vragen die we willen beantwoorden zijn onder andere: Spelen opleiding 
en lichamelijke activiteit ook een rol bij het ontstaan van dementie op hoge leeftijd? Hoe verschillen 
de hersenen van mensen boven de 90 jaar zonder geheugenproblemen met die van mensen met 
dementie?  
 
Wie kan er mee doen? 
Voor deze studie zijn wij op zoek naar mensen van 90 jaar en ouder met dementie. 
 
Wat houdt de studie in? 
Voor dit onderzoek komen wij twee keer bij de deelnemer thuis. Het eerste bezoek bestaat uit een 
gesprek met een arts (in opleiding) en een lichamelijk onderzoek. Het tweede bezoek bestaat uit een 
onderzoek naar geheugen, leervermogen en taalgebruik. Daarnaast vragen wij de deelnemer één of 
twee keer naar het VUmc te komen, waarbij het vervoer door ons wordt geregeld. Op het VUmc 
vinden verschillende onderzoeken plaats, waaronder een MRI-scan van de hersenen, een PET-scan 
voor het afbeelden van het Alzheimer eiwit, bloedafname, een oog onderzoek, echo van de halsvaten 
en een lichamelijk onderzoek. Deelname wordt vergoed in de vorm van VVV-bonnen. 
 
Heeft u interesse? 
Bent of kent u iemand van 90 jaar en ouder met dementie die geïnteresseerd zou zijn in deelname 
aan wetenschappelijk onderzoek, dan horen wij graag van u. U kunt contact opnemen met: 

 drs. Maryam Badissi, neuropsycholoog en onderzoeksassistente 90+ Studie, tel.: 020-
4442034 of e-mail: m.badissi@vumc.nl 

 drs. Nienke Legdeur, arts-onderzoeker, tel.: 020-4448527 of e-mail: n.legdeur@vumc.nl 
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Schone Pijp nog niet schoon genoeg
Op initiatief van bewoners en onderne-
mers is het project De Schone Pijp eind 
2016 ontstaan. Een brandbrief van on-
dernemers aan de gemeente Amsterdam 
over de enorme toename van het zwerf-
afval in de Noord Pijp was de aanleiding. 
Wijkcentrum De Pijp is daarna met een 
groep bewoners en ondernemers aan 
tafel gaan zitten. Zij schreven samen 
een actieplan. De gemeente is gevraagd 
aan te schuiven en de samenwerking 
is gestart. Het resultaat is een hele lijst 
met oplossingsgerichte ideeën en acties 
die nu worden uitgevoerd. Het gaat om 
zaken als verbetering van de werkwijze 
van de gemeente, wijkgericht werken, 
bewustwording van de regels, beïnvloe-
ding van het gedrag (van bewoners, on-
dernemers en andere gebruikers van de 
straten) en handhaving. 

De openbare ruimte is van iedereen 
en dus van niemand?
De Noord Pijp vervuilt sneller omdat het 
daar inmiddels net zo druk wordt als 
in het centrum. In plaats van vijf dagen 
per week wordt in de Noord Pijp nu ze-
ven dagen per week schoongemaakt. De 
reiniging, handhaving en het ophalen 
van vuilnis worden beter op elkaar afge-
stemd. De Noord Pijp is een pilot gebied 
waar geëxperimenteerd mag worden 
met oplossingen en acties die door be-
woners en ondernemers aangedragen 
én soms ook mee-uitgevoerd worden. De 
kennis over wat er gebeurt in straten en 
op pleinen ligt bij de mensen die er wo-
nen en werken. Door die gerichte kennis 
te gebruiken en door mensen te betrek-

ken bij het bedenken van soms kleinscha-
lige oplossingen, groeit de betrokkenheid 
van burgers en gemeente. 

Hoe ver zijn we met een schone 
Pijp?
Inmiddels is de Noord Pijp een stuk scho-
ner geworden… maar nog niet schoon 
genoeg. De gemeente heeft het afgelo-
pen jaar veel extra mensen ingezet. Wat 
is er tot nu toe gebeurd?
●  Onze streetcleaners (zie foto) zijn vrijwel 

elke dag bezig én zichtbaar op straat;  
met hun karretjes en grijpers halen ze 
het kleine vuil van de straat. 

●  Elke dag (ook ’s avonds) rijden gecom-
bineerde teams van opruimers en hand-
havers rond die losliggende zakken met 
afval van de straat halen. 

●  Vervuilers worden aangesproken door 
bewoners, ondernemers en handhavers. 

●  Er worden meer bekeuringen uitge-
schreven. 

●  Bewoners houden acties bij supermark-
ten om andere bewoners enthousiast 
te maken om mee te helpen de straat 
schoon te houden. 

●  De ondergrondse containers zijn ge-
plaatst (behalve in de Frans Halsbuurt).

●  Er zijn speciale flyers gemaakt door be-
woners en ondernemers, vuilniszakken 
geplaatst en afvalbakken van De Schone 
Pijp én er zijn stickers om op verkeerd 
geplaatste vuilniszakken te plakken. 

●  Veel meer bewoners en ondernemers 
werken inmiddels actief mee om de 
vervuiling en dus het zwerfafval te ver-
minderen.

Maar we zijn er nog niet
Door de invoering van de ondergrondse 
containers kunnen bewoners elke dag 
hun afval kwijt (ondernemers hebben 
een eigen systeem voor bedrijfsafval). 
Toch staan er soms nog vuilniszakken 
langs de straat, terwijl de ondergrondse 
container 50 meter verderop staat. 
Voor grof vuil zijn regels wanneer en waar 
het mag worden buitengezet. Toch staat 
er soms nog grof vuil bij de ondergrondse 
containers of gewoon op straat, elke 
dag van de week. Wie doen dat toch en 
waarom? Niet weten? Niet willen weten? 
Een schone straat schoonhouden is men-
senwerk. Die verantwoordelijkheid ligt 
in eerste instantie bij de overheid. De 
gemeente moet haar werk gewoon goed 
doen en dat lukt niet altijd, dat is waar. 
Maar die verantwoordelijkheid ligt ook 
bij de bewoners, de ondernemers en de 
gebruikers van de openbare ruimte.

Germaine Princen

 

Wil jij meedoen of meedenken?
De werkgroep De Schone Pijp komt elke 
eerste maandag van de maand bij elkaar 
in Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 
133. De komende bijeenkomsten zijn ge-
pland op 5 maart, 9 april, 7 mei en 4 juni. 
We beginnen om 18.00 uur en eindigen 
om 19.30 uur. Het is fijn als je je van tevo-
ren aanmeldt, maar dat is niet verplicht. 
Wil je nu al meedoen of meedenken?  
Mail: g.princen@wijkcentrumdepijp.nl.

Streetcleaners Henk (links) en Rob aan het werk. Foto: Rob Godfried

Veel mensen in de Pijp voelen hem al 
aankomen: het voorjaar. Bloemen overal, 
voorzichtige kopjes thee op een windluw 
buitenbankje en kinderen die hun jas uit-
gooien tijdens het spelen in de zon. Waar 
dit allemaal samenkomt is natuurlijk het 
Sarphatipark, en dan vooral in de noord-
westhoek, bij de speeltuin en het Groen 
Gemaal. Daar is de lente al láng begon-
nen. Met bloemen en planten, maar voor-
al met plannen. Toverwoorden: plastic en 
bostel.

'Dit is zo'n inspirerende plek!', zegt Anna-
Maria Fernandes meerdere keren. We 
zitten in het prachtig verbouwde Groen 
Gemaal (GG), dat van binnen veel ruimer 
oogt dan je van buiten voor mogelijk 
houdt. Anna-Maria is sinds een jaar vrij-
willigster bij het GG en heeft in die korte 
tijd een enorme boost gegeven aan het 
team. Coördinator Henk Vrolijk: 'Ze is 
een eindeloze bron van ideeën. Zoals wel 
meer mensen die van ver naar onze wijk 
komen.' 

Een mooi voorbeeld van Anna-Maria's 
aanpak is de samenwerking met Van 
Plestik, een innovatief bedrijf uit Noord 
dat afval recyclet tot meubilair. Anna-
Maria: 'We zijn bezig scholen in de Pijp te 
betrekken bij een plastic-project. Plastic 
wordt veel te vaak óf niet, óf helemaal 
verkeerd hergebruikt. Wij gaan met Van 
Plestik kinderen inspireren om afval écht 
opnieuw te gebruiken. In workshops le-
ren ze soorten plastic te onderscheiden, 
te verwerken en met 3D-printers tot 
kunst, speelgoed of andere mooie spul-
len te herscheppen.' Henk Vrolijk vult 
aan: 'Het is nog niet zo gemakkelijk om 
scholen aan dit project te binden; de 
Derde Dalton heeft helaas afgehaakt, 
maar we zijn nu bijvoorbeeld in gesprek 
met De Oscar Carré, hier vlak naast ons. 
Maar ook zonder deelnemende scholen 
gaan we aan de slag met dit plan: de Pijp 
zwermt van de kinderen, en ouders die 
het belangrijk vinden dat dit soort be-
wustzijn wordt gekweekt.'

Een ander in het oog springend plan van 
het Groen Gemaal heeft met bier en vo-
gels te maken. 'Er komen steeds meer 
kleine bierbrouwers in de stad,' zegt 
Henk. Die zitten met een enorme berg 
rest-product, de zogenaamde bostel – 
wat van het graan overblijft. Dat is een 

natte massa, die nog vol zit met voe-
dingswaarde. Een bakkerij als Jambe, aan 
het Van der Helstplein, verwerkt het zelfs 
in brood. Maar wij denken dat het ook tot 
vogelvoer gemaakt kan worden.' 
Anna-Maria: 'Hier in het park worden 
vaak eenden gevoerd, met oud brood, 
en zelfs pizza! Super-ongezond, en bo-
vendien blijft veel van dat voer in het 
water rotten. Wat wij gaan doen is die 
bostel drogen en tot gezond vogelvoer 
verwerken. Mensen kunnen dan bij ons 
hun brood inleveren en krijgen een zak 
bostelvoer mee! Echt een oplossing voor 
meerdere problemen in één.' Henk: 'We 
willen veel meer in dit soort zichtbare 
oplossingen gaan denken.'
En dat drogen? 'Tja,' zegt Henk, 'dat moe-
ten we nog even uitvogelen. We werken 
samen met brouwerij de Prael. Ik haal 
eerst een kleine hoeveelheid bostel, en 
dat ga ik thuis drogen. En in stukjes bre-
ken. Daar komen we wel uit, we zitten 
hier met heel veel creativiteit.'

Was het Groen Gemaal de laatste jaren al 
flink op dreef met het ruilen van bloemen 
en planten en de hulp bij het aanleggen 
van geveltuinen, met de nieuwe plan-
nen lijkt het dit jaar nog ambitieuzer te 
worden. 'We hebben een fijn team,' zegt 
Henk, 'en we hebben met Anna-Maria 

iemand in huis die van vele markten 
thuis is. Ze heeft een nieuw beleidsplan 
geschreven en zorgt nu ook voor een heel 
nieuwe presentatie op de social media.' 
Anna-Maria wuift die complimenten 
weg: 'Het is gewoon heel bijzonder om 
ergens te komen wonen waar dit alle-
maal mogelijk is. De Pijp mag trots zijn 
op zichzelf, en dat geldt zeker voor het 
Groen Gemaal.'

Peter Schuite

 
 
Wie meer wil weten over deze en andere 
initiatieven van het Groen Gemaal, kan het 
best gewoon even langsgaan. Van dinsdag 
tot en met vrijdag, van 13 tot 17 uur. Maar 
check ook Facebook, waar een nieuwe, 
actuele pagina is geopend. Extra tip: bijna 
niemand weet dat het gebouwtje ook voor 
derden te gebruiken is, bijvoorbeeld als 
vergaderruimte. 

Telefoon: 020 664 13 50
Mail: groengemaal@wijkcentrumdepijp.nl
www.sarphatipark.wordpress.com

Plastic, bostel en nieuw elan: de lenteplannen van het Groen Gemaal

Henk Vrolijk en Anna-Maria Fernandes. Foto: Peter Schuite.



FEBRUARI 20188      | KLEINE BERICHTEN / SPONSORS

Hebt u vragen over echtscheiding, partner- en/of 
kinderalimentatie, ouderschapsplan, beëindiging 
van de samenleving, beëindiging van het 
geregistreerd partnerschap?

GÜLAY ÖNTAŞ ADVOCATUUR
Hebt u hulp nodig bij echtscheiding of 
beëindiging van uw relatie? Een  
(echt)scheiding is een enorm ingrijpende 
gebeurtenis. Voor uzelf, uw toekomstige 
ex-partner en eventuele kinderen. Het 
beste voor alle betrokken partijen is om 
de scheiding in goede harmonie snel en 
zorgvuldig te regelen. Advocaat Gülay 
Öntaş helpt u daarbij. Zij is gespecialiseerd 
in het personen- en familierecht en 
kan u adviseren over bijvoorbeeld het 
ouderschapsplan, het gezag, de erkenning 
van een kind, de verdeling van de boedel 
of hoeveel kinder- en/of partneralimentatie 
er betaald moet worden. Gülay Öntaş 

heeft daarnaast ook kennis van andere 
rechtsgebieden. Hebt u behoefte aan 
juridisch advies? Schroom dan niet en 
neem vrijblijvend contact met haar op. 
Zij neemt echt de tijd om uw vragen te 
beantwoorden, zodat u rust en overzicht 
krijgt over de situatie waarin u verkeert.
De contactgegevens van Gülay Öntaş 
Advocatuur zijn:
Linnaeusparkweg 16
1098 EB Amsterdam  
T 020-2105018  F 020-4652075   
M 06-52637304
contact@gulayontas.nl  
www.gulayontas.nl

TYPECURSUS KINDEREN € 95,00
start op dinsdag 13 maart a.s.

(16.00 - 16.45 uur) bij HvdW “DE PIJP”,
2e v.d.Helststraat 66.  

Uw kind leertin 10 lessen blind typen/ 
10-vingers met snelheid. 

Meer info: 0683320509 of www.detypedocente.nl

T Y P E N Voor EXPATS zoeken wij te huur 
flats, huizen en villa’s

in Amsterdam, Amstelveen en omgeving

AMSTERDAM HOUSING
INFO@AMSTERDAMHOUSING.NL 

TEL (020)6717266
WWW.AMSTERDAMHOUSING.NL

‘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

Op 20, 21 en 22 april staat To-
neelgroep Muzak in het Ostade 
Theater met Al Mijn Zonen, het 
toneelstuk waar Arthur Miller in 
1947 mee doorbrak als toneel-
schrijver. Al mijn zonen is het 
hartverscheurende portret van 
de familie Keller die genadeloos 
ontwaakt uit de nasleep van de 
Tweede Wereldoorlog. Net als in 
zijn andere meesterwerken Dood 
van een Handelsreiziger en Van 
de brug af gezien klaagt Arthur 

Miller in Al mijn zonen de exces-
sen aan van het blind navolgen 
van the American Dream waarin 
geldgewin en het recht van de 
sterkste de overhand nemen. 
Thema’s die vandaag de dag nog 
steeds actueel zijn. 

Vr. 20, za. 21 en zo. 22 april
Kaartverkoop vanaf 1 maart via 
ostadeadam.nl en toneelgroep-
muzak.nl.

Hannie en Pannie zijn vriendin-
nen. Al heel lang. Ze hebben ge-
hoord dat er een heel lief monster 
bestaat: het Blauwe Billen mon-
ster. Hij komt alleen tevoorschijn 
bij halfvolle maan en als er dui-
zend sterren staan. Deze nacht 
is het zover. Hannie en Pannie 
hebben alles goed voorbereid, ze 
hoeven alleen nog maar te wach-
ten. En niet in slaap te vallen!

Concept: Nadja Hüpscher, Anke 
Engels. Spel: Vimala Nijenhuis, 
Anke Engels. Regie: Mischa Ardon.
Geluidsontwerp: Richard Hak-
kenes

Za. 3 maart 11.00 uur + 15.00 uur 
(Sprookjes in de Krokus)
Familievoorstelling v.a. 3 jaar
Kaartverkoop via het Ostade 
Theater (ostadeadam.nl)

Al mijn zonen Blauwe Billenmonster Prinses op de Erwt
Prins Alexander Ludovik Stoffel 
van Stavernijen komt er niet lan-
ger onderuit: hij moet trouwen. 
Natuurlijk wel met een echte 
prinses, zo een met een tere en 
gevoelige huid. Met zijn paard 
Hendrik reist hij de hele wereld 
over om haar te zoeken. Maar 
hij vindt haar niet. Dan, op een 
stormachtige nacht staat ze in-
eens voor zijn poort. Een echte 
prinses! Hoe komt hij er nu achter 
of ze een tere en gevoelige huid 

heeft?
Het Kleine Theater, jeugdhuis-
gezelschap van Ostade A'dam, 
maakt vrolijke, muzikale, poëti-
sche familievoorstellingen (3+) 
gebaseerd op een sprookje of een 
ander mooi verhaal.

Zo. 18 maart 11.00 uur + 15.00 
uur, wo. 21 maart 15.00 uur
Familievoorstelling v.a. 3 jaar
Kaartverkoop via het Ostade 
Theater (ostadeadam.nl)

Fo
to

: D
or

ie
n 

Gr
öt

zin
ge

r

de verSNELling 
van de STad
Toonaangevende buurTbewonerS delen 
hun viSie op de onTwikkelingen binnen  
heT STadSdeel

een buurTprogramma 
over amSTerdam zuid

Ostade A'dam en Wijkcentrum de Pijp slaan 
de handen ineen en presenteren een pro-
grammaserie speciaal voor de buurt. In vijf 
edities verkennen we Stadsdeel Zuid door de 
ogen van uiteenlopende bewoners en onder-
nemers. 

Op 26 maart aflevering 4: de versnelling 
volgens Peter van Maaren
Als bewoner van de Diamantbuurt gaat Peter 
de strijd aan met de eenzaamheid van zijn 
buren door projecten te initiëren die nabuur-
schap en onderling contact bevorderen.

HEEN en WEER door de Wijk is een sociale 
service voor bewoners van De Pijp en Ri-
vierenbuurt die geen korte afstanden 
kunnen lopen. 

Wij zoeken mensen die de telefoon kun-
nen aannemen en op de computer de rit-
jes kunnen inplannen van maandag t/m 
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 
Ben jij vriendelijk en handig met de com-
puter en heb je tijd en zin om ons hier-

mee te helpen?
Je komt in een leuk team van ‘planners’ 
die elkaar ondersteunen en mogelijk ook 
voor elkaar invallen als iemand met va-
kantie gaat.
Wil jij je aanmelden of heb je vragen? 
Stuur dan een e-mail aan:  
heenenweer.socialdriver@gmail.com. 
Bellen kan ook:
Mia 06 83 92 22 17
Titia  06 83 51 47 08

Planners gezocht
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Composteer je mee in 2018?
Amsterdamse huishoudens produce-
ren jaarlijks zo’n 80 miljoen kilo aan 
groente- en fruitafval. Dat gaat allemaal 
de verbrandingsoven in. Dat is jammer, 
want we kunnen er iets heel nuttigs 
mee doen, namelijk compost maken. 
Ga jij dit jaar de uitdaging mee aan 
om compost voor onze geveltuinen, 
balkonplanten en stadsgroen te ma-
ken? Natuur&Milieuteam Zuid orga-
niseert dit jaar weer diverse activitei-
ten en workshops over composteren.  
  
Wat is compost en wat kun je ermee 
doen?
Compost kun je eenvoudig zelf maken in 
je achtertuin, op je balkon en zelfs bin-

nenshuis. Je verzamelt je keuken- en 
tuinresten om ze onder gecontroleerde 
omstandigheden om te laten zetten 
door levende organismen. Als de com-
post rijp is, voeg je het toe aan de bodem 
zodat de voedingsstoffen door de plan-
ten opgenomen kunnen worden. Ook 
voed je zo het bodemleven en verbeter 

je de structuur van de bodem, waardoor 
er meer zuurstof en water in de bodem 
opgeslagen kan worden. Je planten zul-
len er heel blij mee zijn.

Workshops
Twijfel je over welk composteersysteem 
het beste bij jouw situatie past? Doe dan 
mee aan één van de compostworkshops, 
die we in februari en maart organiseren. 
De workshops hebben elk een eigen in-
steek en worden op verschillende loca-
ties gegeven. 

●  Zaterdag 10 maart van 15.00-17.00 uur: 
Composteren in je tuin  
buurthuis Plan C, Smaragdplein 24. 

●  Maandag 26 maart van 19.30-21.30 uur:  
Maak je eigen wormencompostbak  
Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 
133. Aan het einde van de avond neem 
je je eigen bak compleet met wormen 
mee naar huis! 

Aanmelden en betalen gaat via onze 
website: nmtzuid.nl. Voor informatie, 
bel naar 020 400 45 03 of schrijf naar 
Els@NMTzuid.nl

Compostmeestercursus
Samen met je buren composteren 
is ook leuk. Er zijn al vele geslaagde 
voorbeelden van te zien. Wil jij graag 
dat er op steeds meer plaatsen in de 
buurt gecomposteerd wordt? Tus-

sen april en oktober organiseren 
we weer de Compostmeestercursus.  
Met als programmaonderdelen het ge-
meentelijke afvalbeleid, verschillende 
composteersystemen, het composteer-
proces, bodemleven en buurtcompos-
teren. En we gaan op excursie naar het 
Bezoekerscentrum van het Comité Jean 
Pain in België waar alle systemen te 
zien zijn. Mail naar Els@NMTzuid.nl om 
informatie te ontvangen zodra alle data 
bevestigd zijn. 

Geveltuinen in De Pijp Fraaiste groene gevels 2018

Ooit begon het met het lichten van een 
tegel. En toen nog een, en nog een. 
Dit staaltje van burgerlijke ongehoor-
zaamheid werd in het wijkcentrum 
opgepakt en ondersteund. In De Pijp 
was het percentage groen per bewo-
ner het laagst van de stad. Dat groen 
werd door iedereen gemist, maar de 
smalle straten en de dichte bebouwing 
beperkten de mogelijkheden. Tot in de 
jaren zeventig een paar bewoners een 
klimplant tegen de gevel aanzetten. 
Een voorbeeld dat door velen gevolgd 
werd. Een aantal bakfietsteams heeft 
destijds De Pijp doorgefietst en op deze 
wijze geveltuinen aan helpen leggen. 
De geveltuinen zijn inmiddels ingebur-
gerd; er zijn er duizenden, alleen al in 
De Pijp.

Goed voor de buurt en het milieu
Groen in de openbare ruimte verzacht 
niet alleen de harde stenen contouren, 
het is ook nog goed voor het milieu. Vo-
gels, vlinders en insecten vinden er voed-
sel en kunnen er nestelen en schuilen.  
Net als in een kale woonkamer zorgt 
een kale straat voor meer geluidweer-
kaatsing. Wat doe je in je woonkamer 
als er teveel echo is? Juist, je hangt 
gordijnen en legt een kleed neer. Dat-
zelfde geluiddempende effect hebben 
gevel- en boomtuinen. Daarnaast van-
gen bladeren fijnstof op, dat wegspoelt 
door regen. Bovendien heeft groen 
een isolerende werking. Best fijn in de 
zomer als de zon vol op je gevel staat. 
En hoeveel mooie contacten zijn er niet 
gelegd door gewoon buiten in je ge-

vel- of boomtuin aan de slag te gaan? 
Je maakt eens een praatje over planten 
en voor je het weet organiseer je samen 
een opschoondag voor je straat of een 
straatfeest.

Geveltuinendag
In 1994 heette het Geveltuinendag en 
bestond het uit een marktje en een berg 
aarde aan de Ceintuurbaan bij het kan-
toor van Wijkcentrum Ceintuur (nu Wijk-
centrum De Pijp). Die Geveltuinendag 
vindt sinds 2010 plaats in het Sarphati-
park, vlak bij het monumentale Groen 
Gemaal. In de loop der jaren is het aantal 
deelnemers gegroeid, maar nooit teveel. 
Het is en blijft een buurtevenement, 
kleinschalig, gezellig en vooral groen! 
Kijk op nmtzuid.nl voor meer informatie.

Natuur&Milieuteam (NMT) Zuid organiseerde in 2017 de ‘Verkiezing Fraaiste Groene 
Gevels’ in Amsterdam Zuid om aandacht te vestigen op alle positieve aspecten van 
verticaal groen en zo de vergroening van gevels te stimuleren. Jurylid Jasper Groen 
zei na afloop: ‘Wat ik hoop is dat we deze competitie volgend jaar houden in heel 
Amsterdam!’ Daar geven we graag gehoor aan: in 2018 komt er een nieuwe 'Groene 
Gevel verkiezing' voor de hele stad. Met deze keer ook kansen voor bloeiende blauwe 
regens in april, vuurrode trompetklimmers in augustus en ander fraai gevelgroen. 
Stuur een foto met adres van de gevel die jij wilt nomineren naar NMT Zuid, Gerard 
Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam (06 20 539 534) of mail naar info@NMTzuid.nl

Geveltuinworkshop
Wil je zelf beginnen met een geveltuin? En heb je behoefte aan tips en trucs over 
het tuinieren in een geveltuin? Bereid je dan goed voor op het komende tuin-
seizoen door mee te doen aan de geveltuinworkshop op donderdag 12 april van 
19.00-21.30 uur of zaterdag 14 april van 10.00-12.30 uur bij Natuur&Milieuteam Zuid 
en leer alles over het tuinieren in een geveltuin. Hovenier Toos Tuin gaat ons on-
der andere leren hoe we de grond van een geveltuin moeten voorbereiden, hoe 
je het beste kunt planten, waar je rekening mee moet houden als je een plant 
kiest en hoe je de geveltuin goed onderhoudt tijdens de verschillende seizoenen.  
Voor vragen en informatie, mail naar Anna@NMTzuid.nl.

De jaarlijkse markt van Natuur&Milieuteam Zuid 
(NMT Zuid) vindt dit jaar plaats op zondag 22 april en 
is de aftrap voor het nieuwe groeiseizoen. Vanouds 
heel gezellig en dit jaar extra feestelijk, want voor 
de 25e keer. Biologische kwekers, streekproduc-
ten, buurtinitiatieven, informatiekramen en kin-
deractiviteiten begeleid door akoestische muziek.  
Wil je meehelpen? Je bent van harte welkom! Mail 
naar info@NMTzuid.nl.
 
Fotomateriaal gezocht
Ter gelegenheid van het jubileum willen we graag 

foto’s, oude en nieuwe. We zoeken historische 
plaatjes van hoe het allemaal begon met de gevel-
tuinen en de markt. Dat is niet alleen leuk voor dit 
feest, maar ook voor op onze nieuwe website gevel-
tuin.nl, die we nu aan het maken zijn. 
En wie maakt op zondag 22 april de mooiste foto’s 
van de Natuur&Milieumarkt? De drie beste inzen-
dingen krijgen een prijs. We gaan in de maand mei 
een selectie van foto’s tentoonstellen en publiceren 
op onze media. Mail je foto’s naar info@NMTzuid.nl 
en houd onze website nmtzuid.nl in de gaten voor 
het programma van de jubileummarkt!

Natuur&Milieumarkt: 25-jarig jubileum

Kijk voor alle workshops op 
NMTzuid.nl/agenda

Foto: Lilian Voshaar

Links: de eerste tegellichters, 1975. Rechts: de eerste gevel'tuin'. Foto's: Frank van Dorp

Foto: Els Wijnstra
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Horizontaal
 7.  Geslacht van de medewerker? 
 9. Daarbij bovendien
 10.  Twee luchtstromingen op reis
 11.  Onder die plaats mag je niet liegen
 13.  Een snelle soort
 14.  Kruik voor de rest van oma?
 15.   In die vestibule verkoopt men geen verlepte 

boontjes
 16.   Lichtbeeld van een duizendste kilo ken je als staaf 

en als taartpunt
 18.  Dit kan je in 14 horizontaal bewaren
 19.  Pakte het handvat
 20.  Trilboom?
 22.  Voordat je goede naam er is
 23.  Schuifnoot
 24.  Kleine potjes luisteren met grote exemplaren
 25.  Die peilstift klinkt betreurenswaardig

Verticaal
 1.  De drukke tijd bovenop
 2.  Die rechtszaak wordt steeds ingewikkelder
 3.  Die pendelaar heeft ene saaie baan
 4.  “Ik krijg nog geld van je!”
 5.  Installeren afwateringen aan de deur
 6.  Helaas broodbeleg
 12.  Boom klinkt als letter 19
 15.  Kwajongen in de landbouw
 17.  Bieten oppakken
 21.  Welke persoon is een plaats in Friesland?

Cryptogram

Stuur of mail uw oplossing  
vóór 14 maart naar:
●  Redactie Pijpkrant, Wijkcentrum De Pijp, 

Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam,  
o.v.v. oplossing cryptogram februari. 

●  pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl

Onder de goede inzendingen worden  
2 vrijkaartjes verloot voor Rialto. 

Winnaar cryptogram december 2017: 
Jannah van As

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

door Rikus Spithorst
Bart in De Pijp

Coffee Company
Van Woustraat (hoek Pieter Aertszstraat)

Colofon Redactie Bart Bender (eindredactie), Carlien Bierens (coördinator), Willem de Blaauw, Olga Busch, Lisette van Duin, Rob Godfried, 
Jeroen Overweel, Sandy Pieterse, Peter Schuite, Tanja de Vette. Bijdragen o.m. Rikus Spithorst, Guido Zijlstra. Fotografie Rob Godfried, Henk Pouw. 
Vormgeving Carlien Bierens. Mops Marijke van Mil. Illustratie Bart van Waterschoot. Cryptogram Rikus Spithorst. Druk Rodi Rotatiedruk, 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 15.000 en wordt huis aan huis bezorgd.  
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bezorging: 020 676 4800. Verschijningsdata in 2018 vanaf nu: 23 april, 25 juni, 27 augustus,  
15 oktober en 3 december. 
Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam | pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl | www.wijkcentrumdepijp.nl

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, dan ontvangt u onze Nieuwsbrief en uitnodigingen. Donaties zijn 
welkom onder vermelding van ‘gift 2018’.

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

Tekst huurcontract

Onlangs bezocht een huurster het 
Woonspreekuur met een brief van haar 
verhuurder. Ze werd aangesproken op 
een huurachterstand van enkele dui-
zenden euro’s. Als ze niet binnen twee 
weken zou betalen, zou de verhuurder 
een procedure bij de rechtbank aan-
hangig maken.

De huurster deelde aanvankelijk een 
etage met twee andere huurders; 
echter, die waren enkele maanden 
eerder vertrokken. In het huurcontract 
was een bepaling opgenomen dat de 
huurster de etage gezamenlijk met de 
twee anderen huurt en zij gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor de totale 

huurprijs van de etage. De huurster 
werd nu ook aangesproken op betaling 
van de huur van de twee andere, lege 
kamers. Er waren niet drie afzonderlijke 
contracten voor drie kamerhuurders, 
maar er was één huurcontract voor de 
gehele etage.

Dit kwam echter niet overeen met de 
feitelijke situatie. De huurster had  
gereageerd op een advertentie 
waarin een kamer werd aangeboden. 
Ze betaalde de huur van haar kamer 
afzonderlijk, direct op de rekening van 
de verhuurder. De huurprijs van de 
kamer was door de verhuurder bepaald. 
Bij aanvang van de overeenkomst 
had ze de verhuurder bovendien een 
waarborgsom betaald.

De huurster stelde zich daarom op het 
standpunt dat sprake was van kamer-
verhuur, in tegenstelling tot wat in het 
schriftelijk huurcontract was bepaald. 
De verhuurder was het niet eens met 
dat standpunt. Volgens de verhuurder 
is het schriftelijk huurcontract bepalend 
voor de vraag of sprake is van kamer-
verhuur aan drie individuele huurders of 
van de verhuur van een hele etage aan 
een groep huurders.

De verhuurder stapte naar de rechter en 
vorderde ontruiming van de kamer en 
betaling van de huurachterstand, maar 
hij haalde bakzeil. De rechter bepaalde 
dat voor de uitleg van een huurover-
eenkomst niet de bewoordingen van 
een huurcontract bepalend zijn, maar 

de bedoeling van partijen en de manier 
waarop partijen zich ten opzichte van 
elkaar hebben gedragen.

De rechter vond dat de huurster 
voldoende had aangetoond dat partijen 
de (ver)huur van een kamer voor ogen 
stond en niet van een hele woning. De 
rechter ging dus voorbij aan de tekst 
van het huurcontract. De huurster hoeft 
de huurachterstand niet te betalen en 
ook hoeft zij haar kamer niet uit.

Vraagt u zich soms ook af hoe de 
bepalingen in uw huurcontract moeten 
worden uitgelegd? Kom dan langs op 
het woonspreekuur.
 

Guido Zijlstra

Op het !WOONspreekuur…

Uw verhuurder is verplicht achterstal-
lig onderhoud aan te pakken. Gebeurt 
dit niet, dan kunt u, eventueel met 
behulp van het Wijksteunpunt 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 !WOON 
op woensdag van 09.00 tot 12.00 uur 
of donderdag van 19.30 tot 21.00 uur, 
Gerard Doustraat 133.

Achterstallig 
onderhoud?

Breng de letters die u vindt bij 
de Romeinse cijfers over naar de 
onderstaande vakjes en ontdek de 
voornaam van een geïnterviewde 
in deze krant.

I II III IV

Voorjaar op de Jozef Israelskade. Foto: Rob Godfried

1 2 3 4 5 XXXX 6 XXXX

7 8

I 9 XXXX

10 11 12

XXXX 13

XXXX 14

15 II XXXX

16 17

18 IV

19 III 20 21

22

23 XXXX 24 25

thuis in de stad
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Laptopnomade. Dat vind ik zo’n prach-
tig woord. U weet wel, van die types 
die de hele middag een plek bij de Cof-
fee Company of De Stadskantine bezet 
houden, omdat ze daar gratis internet 
hebben. Onlangs viel mijn oor op een 
gesprek dat twee van die figuren voer-
den. Een knul in een iets te smetteloos 
wit overhemd en zo’n hockeymeisje. Al-
lebei zo rond de 25 jaar oud. Ze hadden 
een heuse consultancyklus in de wacht 
gesleept, maar wat hun consultancyklus 
nu precies inhield, dat wisten ze zelf ook 

eigenlijk niet precies. “Ik google het wel 
even”, zei de een. “Dan bouwen we er 
wel een verhaal omheen”, sprak de an-
der. Zo gaat dat dus, tegenwoordig. Je 
hebt geen flauw benul van waar je het 
eigenlijk over hebt, je neust wat rond 
op Wikipedia, en googelt een paar kran-
tenstukjes en een berichtje op een over-
heidswebsite, en je bent de topdeskun-
dige van Nederland. Zo zit de horeca in 
De Pijp voor een aanzienlijk deel vol met 
een nieuwe generatie consultants (dat 
is een Nederlands woord voor wat wij 

vroeger ‘adviseurs’ noemden). Eigenlijk 
een klap in het gezicht van degenen die 
van een onderwerp écht verstand heb-
ben, doch minder goed in staat zijn om 
zich in de kijker te bluffen. Maar ik kan 
er ook wel om lachen. Het zijn immers 
de ‘grote bedrijven’ die dit soort grap-
neuzen aan het werk houden.

Gelukkig kent De Pijp naast gebakken 
lucht ook nog gewoon de ouderwetse 
geur van verschaald bier in Perzische ta-
felkleedjes. Er zijn nog meerdere bruine 

cafés te vinden. Cafés waar tijdens de 
feestdagen voor iedere vaste klant een 
kerstkaart met een consumptiebon in 
de kerstboom hangt. Waar de gehakt-
ballen gewoon in de jus dobberen. 
Waar mensen in de meest wonderlijke 
kleurencombinaties gekleed gaan en 
zo nu en dan straalbezopen bijna van 
hun barkruk lazeren. Maar waar je altijd 
welkom bent en een vriendelijk woord 
nooit vergeefse moeite is. Ik zal nooit 
de woorden van zo’n ouderwetse kroeg-
baas in De Pijp vergeten. Chris Scholten: 

“In mijn zaak is íedereen welkom.” Ik 
vind dat mooi.

In de 35 jaar dat ik in De Pijp woon, heb 
ik de buurt zien veranderen. Gevari-
eerder zien worden, in alle denkbare 
opzichten. Destijds wat je nu een ‘Voge-
laarwijk’ zou noemen, en nu een buurt 
met voor elk wat wils. En dat zie je dus 
ook terug in de horeca. Met plek voor 
iedereen. Van drankorgel tot laptopno-
made. Prachtig!

Column Rikus Spithorst - Van drankorgel tot laptopnomade

Thomas Milo (67) heeft onder meer ge-
werkt met de eerste arbeidsmigranten 
in De Pijp. Hij weet veel over de ge-
schiedenis van de Islam. De omstreden 
bronnen van de Islam is één van de vele 
publicaties die hij schreef of waar hij aan 
meewerkte. Thomas woont in de Ferdi-
nand Bol.

Thomas groeide op in een gezin dat de 
oorlog niet ongeschonden doorkwam. 
Vanuit hun huis op de Parnassusweg 
zagen zijn ouders bijvoorbeeld dat in de 
Euterpestraat de Sicherheitsdienst en 
het Bureau voor Jodendeportatie gro-
tendeels werd verwoest. En zijn oudere 
broer overleefde de oorlog niet.

De machteloosheid die zijn ouders door 
de oorlog voelden, zou Thomas niet 
overkomen. Hij ging Slavische talen stu-
deren. Want de Sovjet-Unie was immers 
de nieuwe vijand. Thomas: ‘Het is een 
slechte leider die niet op de hoogte is 
van zijn vijand’. 

Vanwege zijn kennis van de Slavische 
talen werd hij gevraagd actief mee te 
doen met werkgroepen in de Pijp die 
zich bezighielden met arbeidsmigranten 
uit Joegoslavië. Dat was even een stap 
voor hem, want als het over talen ging 
was zijn credo ‘hoe dooier hoe mooier’. 

Vrij snel daarna ging hij zich bezighou-
den met talen die werden gesproken 
door mensen die ‘naast de deur’ woon-
den. En dat waren vooral vertegenwoor-
digers van de nieuwe golf migranten 
- uit Turkije en Marokko - die als gastar-
beiders de plaats innamen van de Joego-
slaven.

Vanuit de Slavistiek kende Thomas al de 
sterke Russische academische traditie 
als het gaat om Turkse talen. Alle Turkse 
volken buiten Turkije woonden immers 
in de Sovjet-Unie. Hij besloot Turks te 
leren en moest daarvoor naar Leiden. 
Daar vertelden ze hem dat hij eerst maar 
klassiek Arabisch moest doen. Dat kon er 

ook nog wel bij.

Intussen was het 1973 (Thomas was 23), 
het jaar waarin de oliecrisis uitbrak. 
Via zijn vrijwilligerswerk met de Turkse 
Pijpbewoners leerde hij een Libanese 
Armeniër kennen die op grote schaal de 
vanwege de oliecrisis afgedankte Mer-
cedessen 190 b (van ‘benzine’) naar Li-
banon verscheepte. Thomas hielp hem, 
op voorwaarde dat hij af en toe zelf zo’n 
limousine naar Beiroet mocht rijden. Hij 
reed dan via Bulgarije waar hij eerder 
klussen had gedaan voor het staatsreis-
bureau ‘Balkanturist’. In die jaren daarna 
zag hij Libanon langzaam afglijden naar 
een burgeroorlog.

Maar eerst terug naar De Pijp, letterlijk. 
Thomas werkte inmiddels in Saudi-Ara-
bië als langeafstands wegtransport ma-
nager. Daar kreeg hij in 1976 het bericht 
dat hij een hoekwoning in De Pijp toe-

gewezen had gekregen. Het bleek een 
krot te zijn, maar met zijn kluservaring 
kon hij de woning goed opknappen. Hij 
woont er nog steeds. Hoe komt hij aan 
die kluservaring?

Thomas vertelt. ‘Kort nadat de Turkse en 
Marokkaanse gastarbeiders op mijn ra-
dar kwamen, werden ze op grote schaal 
uit illegale pensions gezet en ‘gedepor-
teerd’ naar voormalige havenarbeiders-
barakken op het Zeeburgereiland. Toen 
dacht ik: wacht even, hier doet onze 
bureaucratie iets waarvan we ons er elk 
jaar op 5 mei over verheugen dat we er 
van bevrijd zijn. Dat motiveerde mij om 
er vol tegenin te gaan. We probeerden 
eerst de ontruimingen tegen te gaan, 
maar dat leidde alleen maar tot meer 
politie. De volgende tactiek was om 
binnen de kortste keren de ontruimde 
panden weer te kraken en de mensen er 
weer in terug te zetten. Bij de volgende 

ontruimingen anticipeerde de gemeente 
daarop door de vloeren eruit te halen. 
Wij legden ze weer terug, maar daarna 
zaagden ze de vloeren er zo uit dat je ze 
niet meer terug kon zetten. In die tijd 
ontwikkelden wij onze klusvaardigheid, 
onder meer door die vloeren onder alle 
omstandigheden weer op veilige wijze 
terug te bouwen.’

Later in 1976 besloot Thomas zich op 
andere zaken te richten. De Turkse en 
Marokkaanse organisaties waren vol-
wassen geworden en de inmiddels ont-
stane ideologie van de overkoepelende 
Nederlandse steungroep BAK (Buiten-
lands Arbeiders Kollektief) kon hem 
niet bepaald bekoren: ‘De Nederlandse 
arbeiders kregen het steeds beter, dus 
werden de gastarbeiders verwelkomd 
als de nieuwe onderklasse die ons (lees: 
de Nederlandse arbeiders) naar het ar-
beidersparadijs zou leiden’. 

In 1980 werd talenwonder Thomas mi-
litair tolk en inlichtingenofficier bij de 
VN vredesoperatie in Libanon; als ex-
Unifiller heeft hij de Nobelprijs voor de 
vrede ontvangen. Voor die tijd was hij 
onder andere onderzoeker, chauffeur op 
bussen, vrachtwagens en betonmixers, 
kraker en reisgids geweest. Onlangs nog 
heeft hij als computertypograaf voor de 
regering van Oman na vier jaar werk een 
zeer geavanceerde digitale versie van de 
Koran online gezet.

Wie hij is? Atheïst, non-conformist, anti-
autoritair? ‘Nee, ik wil niet in hokjes. Nou 
ja, iemand die zijn eigen weg gaat dan. 
Een Pijpbewoner. Vandaar dat ik er altijd 
ben blijven wonen.’

Jeroen Overweel

Duizend-en-een verhalen

Thomas Milo (in cirkel) bij de veelvuldige protesten voor een autoluwe Pijp, begin jaren ’70. Foto: Ton Hegener.

PIJPELIJNTJES

In deze rubriek spreken wij met markante Pijpbewoners en -ondernemers.  
Buurtgenoten met boeiende levens, mooie verhalen of memorabele anekdotes. 

Aflevering 1:  Thomas Milo

Thomas Milo in 2017. Hij heeft hier de decoratie 
gekregen die behoort bij de Nobelprijs voor de 
Vrede. Deze is reeds in 1988 collectief toegekend 
aan de militairen die in dienst van de VN zijn 
ingezet in crisisgebieden. Foto: Pim Rietbroek

Pijpelijntjes heet de roman van 
Jacob Israël de Haan, die zich afspeelt 
in de Pijp begin vorige eeuw. Het boek 
bracht de auteur in grote problemen 
omdat het onverbloemd over een 
homoseksuele relatie gaat. De rubriek 
‘Pijpelijntjes’ eert deze dappere vroe-
gere Pijpbewoner met verhalen van 
en over bijzondere Pijpbewoners nu.
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Iedere maandag
09:00-12.00  Nederlandse lessen
 AKROS 020-6898818 
10:00-16:00  ED plaats 
 (ED = Ervaringsdeskundige)
 depressiegroep (10:00-12:00)
 lunch (12:00-14:00 (€1,50))
 ED activiteit (14:30-16:00)
 tiziana@teamed.nl, 
 06-42529197
11:00-12:00  Pilatus les 06-24555590 
12:30-13:30  MbvO gymnastiek 60+
 020-8861070 
13:00-15:00  Tekenen en schilderen 
 Marjolein van Doorenmaalen, 
 06-44596010
14:00-16:00  Huiskamer van de buurt 
 Judith de Vos, 06-48383370
15:30-16:30  Kids Kookclub, Combiwel Alvy 

Rakimin, 06 22 60 56 09
15:30-16:30    Speciale cursus “Stress 

afbouwen’, begint 29 januari, 
Nicolien Zuidgeest,  
06 25 07 35 08

15:45-17.15  Striptekenen, Combiwel 
 Alvy Rakimin, 06-22605606
16:00-17:00  Marijn van Ballegooijen, 
 spreekuur, 12 en 16 februari
19:00-20:15  Hatha Yoga, Martijn Michiels, 
 06-46216876 

Iedere dinsdag
09:00-12:00  Makersnetwerk
 Houtwerkplaats, Madelon Bos, 
 06 41525216, Willy Koperberg, 
 06 22216032 
09:30-10:30   Pilates les, Marysen 

Binsbergen, 06 24 55 55 90 
10:00-13:00  Makersnetwerk, Beauty Salon, 
 06-41525216
10:00-16:00  ED plaats 
 (ED = Ervaringsdeskundige)
 inloop (10:00-12:00)
 lunch (12:00-14:00 (€1,50))
 inloop (14:30-16:00)
 tiziana@teamed.nl, 
 06-42529197 
10:00-11:30  Babbelen, Aynun Kaymak, 
 020-5709640
11:00-16:00 Makersnetwerk, naaiatelier, 
 Madelon Bos, 06-41525216 
13:30-14:30  Wandelgroep
13:30-17:00  Creatieve Middag, Nan Nigg, 
 020-6718617
14:00-15:30  Griekse les, beginners Len 
 Castelein, 06-29118172
15:30-17:00  Grieks voor gevorderden, Len 
 Castelein, 06-29118172
16:00-20:00 Eetclub, Willy Koperberg 
 06-22216032 en Helga Spel 
 06-14591568
19:00-20:15  Hatha Yoga, Olja Lopushansky, 
  06 55553618
19.30-22.00  Mahjong, Ronny Toers Bijns, 
 06-22897979
20:00-21:30  Nederlandse lessen, ASKV, 
 020-6272408
20:45-22:00  Hatha Yoga, Martijn Michiels, 
 06-46216876

Iedere woensdag
09:00-12:00  Nederlandse lessen, 
 Akros, 020-6898818
09:15-10:30  Hatha Yoga
 Martijn Michels, 06-46216876
09:30-12:00  Dubbelklik, Wijkcentrum 
 De Pijp, 020-6764800
10:00-16:00  ED plaats 

 (ED = Ervaringsdeskundige)
 ervaringsgroep of herstelgroep 
 (10:00-12:00)
 lunch en wandelen (12:00-
 14:00 (€1,50))
 ED activiteit (14:30-16:00)
 tiziana@teamed.nl, 
 06-42529197 
10:45-12:15  Hatha Yoga, Olja Lopushansky,  
 06 55553618
11:00-16:00  Makersnetwerk, naaiatelier 
 Madelon Bos, 06-41525216 
12:00 -14:00  Makersnetwerk “Lekker 

Lunchen”, Combiwel, Madelon 
Bos, 06 41 52 52 16

13:30-15:30  Huiskamer van de Buurt
 Judith de Vos, 06-48383370
14:00-16:00  Proeftuin kinderen - Fit & Fun, 
 Martine Hilverda
16:30-17:30  Hupkes advokaten spreekuur
 3e woensdag vd maand gratis
 opgeven: 
 info@hupkesadvokaten.nl, 
 020 6963000
17:00-18:00  Strafrecht advocaten
 spreekuur - gratis
 opgeven bij Anna Prins, 
 020-5709640
19:00-20:00  Buikdansen
 Carla Kreuk, 020-4633890

Iedere donderdag
09:00-12:00  Makersnetwerk
 Houtwerkplaats, Madelon Bos, 
 06 41525216, Willy Koperberg, 
 06 22216032 
09:00-10:00 Fietsles, Cristel Prins, 
 020-5709640
09:00-16:00 Nieuwe Club, Helga Spel, 
 06-14591568
09:30-11:00 Hatha Yoga, Nisvan van Sijl, 
 06-24754014
09:30-13:00 Tuinclub, Anna Prins, 
 020-5709640
11:00-13:00 Portret Tekenen, Len Castelein, 
 06-29118172
12:30-15:30  Kookclub voor Vrouwen, 
 Mina Kwyasse, 06-14388661
13:00-14:15 Frans Conversatie, Eveline 
 Pelletier, 06-41248853 
13:00-13:45  MbvO-Gymnastiek 60+, 
 020-8861070
13:00-15:00  Digitale Huiskamer, Gerard Lok, 
 020-5709640
14:00-17:00  Voedselbank uitgifte start, 
 Voedselbank Zuid, 06-10572032
20:00-21:30  Nederlandse lessen, 
 020-6272408
20:00-22:00  Koor Helst Angels, Jacqueline 
 Brobbel, j.brobbel@hetnet.nl
20:30-22:00  Vrij Dansen, €4,00 per keer,of 
 10 x voor €30,00, Annechien 
 Cosijn, 06 21598132, 
 annechiencosijn@gmail.com

Iedere vrijdag
08:45-10:45  Koffieochtend inloop, 
 Mina Kwyasse, 06-14388661
10:30-11:15  MbvO-Gymnastiek 60+, 
 020-8861070
11:00-13:30  Kookclub "de middagmaaltijd", 
 Johan Smit, 06-41815447
11:00-14:00  Canasta, Lien Rug, 
 020-6369937 
13:00-15:00  Vrouwen aan het Woord, 
 Khadija Benhadda, 
 06-84547476
13:00-14:30  Digitale Huiskamer, GGZ-in 
 Geest/Actenz, 020- 7885922
13:30-15:00  Samen Creatief, Doppy den 

 Ouden, 020-7885922
14:00-17:00  Eigen Krachtvoer 2x per mnd, 
 Mark Jansen, 06-41579776
15:30-17:30  Creative Artists, kinderen, 
 Julia Mandle, 06-44536419
15:45-16:45  The English Club, Alvy Rakimin, 
 06-22605606

Iedere zondag
14:00-15:30  Babbelen, Philip Knijff, Elke 2e, 
 3e en 4e zondag vd maand.
17:00-20:00  Regenboog Buurtrestaurant, 
 2e, 3e, 4e zondag, 3gang menu 
 €5,00, opgeven: 020-6839260
15:00-21:00  Amsterdam Battle Brothers, 
 gamingclub, 1e zondag vd
 maand 11:00-21:00; 3e zondag 
 vd maand 14:00-20:30; €1,50 per 
 keer of €5,00 per maand;
 info@mrkho.com, 06 41469698
16:00-18:00  Pentjak Silat s.h.
 2e, 3e en 4e zondag vd maand, 
 € 1,00 per keer, Chas Cooman, 
 06 87776619

Sociaal Loket
dinsdag 09:00-12:00, woensdag 13:30-16:30

Vliegende Brigade
Vliegen Brigade van Ervaringsdeskundigen 
spreekuur donderdag 11:00-13:00

Voor elkaar in Zuid
020-6794441, info@voorelkaarinzuid.nl

Taal Informatie Punt Zuid
dinsdag, woensdag en vrijdag 13:00 - 17:00, 
Mary Blokker, 020 6794441

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: Karel Bekker
Is: Beheerder van het Huis van de Wijk

Opvallen doet hij niet, Karel Bekker, 
maar als beheerder van het Huis van de 
Wijk aan de Tweede van der Helststraat 
is hij van onschatbare waarde. Een 
verantwoordelijke functie, die hij als 
vrijwilliger vol trots en toewijding 
vervult. 

‘Ik beheer de voorraden en de sleutels 
van het hele gebouw, ondersteun de 
medewerkers en doe allerlei lichte klus-
sen waarvoor we geen professionals 
inhuren. En ik sta veel achter de koffie-
counter. Het is heel afwisselend werk, 
ik doe het met enorm veel plezier.’

Karel, die in Zoetermeer woont en drie 
dagen in de week naar de hoofdstad 
komt, is al lang met pensioen. Hij 
werkte als boekhouder, onder andere 
voor Combiwel, en kwam dus ook in 
het Huis van de Wijk om naar de cijfers 
te kijken.  

‘Ik vond het toen al heerlijk om hier te 
zijn. Ik voelde me hier thuis. Na mijn 

pensioen heb ik eerst als vrijwilliger 
bij Coco’s Keuken gezeten. Dat waren 
de wijkrestaurants van Combiwel en 
Cordaan, maar die hebben het niet 
gered. Toen kwam op deze plek een 
functie vrij en daar hoefde ik niet lang 
over na te denken.’ 

Hij begeleidt zelf ook wel eens vrijwil-
ligers. ‘Dat is aardig om te doen, maar 
eerlijk gezegd verdwijnen ze meestal 
ook weer. Het is nogal een intensieve 
functie, je moet er veel voor weten. Je 
bent niet zomaar ingewerkt.’ 

Veel van zijn bezigheden kan hij zelf in-
vullen. ‘Het is geen duidelijk omschre-
ven functie. Ik doe gewoon wat nodig 
is. Ik houd de boel in de gaten en werk 
graag op de achtergrond. Waar nodig 
vul ik het in. De kas moet opgemaakt 
worden, vergaderruimtes geopend of 
afgesloten en ik mag graag het gras in 
de tuin hierachter maaien. Zo kom ik 
overal. Dat, en de mensen die hier in 
en uit lopen, maakt deze plek ideaal 
voor mij.’ 

Peter Schuite

In the picture 
Activiteiten van het Huis van de Wijk, toegelicht door 
vrijwilliger Karel Bekker.

Karel Bekker, gefotografeerd door Peter Schuite

David Lynch geeft de film Wild at Heart 
een intense sfeer die we ook kennen uit 
zijn ontregelende creaties als Blue Velvet 
en Twin Peaks. 
De voorwaardelijk uit de gevangenis 
vrijgelaten Sailor (Nicolas Cage) vlucht 
met zijn vriendin Lula (Laura Dern) naar 
Californië. Lula’s moeder (Diane Ladd, 
ook in werkelijkheid de moeder van 

Laura Dern) haat Sailor en stuurt zowel 
een huurmoordenaar als een detective 
achter het stel aan om Sailor uit de weg 
te ruimen. Dit omdat Sailor weet wat er 
in Lula’s verleden is gebeurd…
David Lynch staat wederom garant voor 
een bijzonder verhaal, een stoet van bi-
zarre personages en een subtiel gevoel 
van onheil dat aangenaam blijft hangen.

De prachtige song Blue Hotel van Chris 
Isaak is prominent aanwezig in de film, 
evenals de muziek van Angelo Badala-
menti (die ook de muziek verzorgde voor 
Twin Peaks). 
27 maart, 1, 3 en 8 april.

Bart Bender

Uitgelicht: Wild at Heart 
[David Lynch | Verenigde Staten | 1990 | 125’ ]

Ceintuurbaan 338
1072 Amsterdam
020-6623488
www.rialtofilm.nl


