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

Niet flirten in het stemlokaal

Thierry Baudet van het Forum voor De-
mocratie (FvD) vraagt het zich ook af. Hij 
zet zelfs vraagtekens bij de betrouwbaar-
heid van de ‘willekeurige vrijwilligers’ en 
roept zijn leden op om de stemmentel-
lers te controleren: “Dit wordt gedaan 
door vrijwilligers. Zómaar mensen die 
zich hebben aangemeld via de gemeente 
om dit te doen. We hebben geen enkele 
garantie dat dit dus ook eerlijk gebeurt.” 
En inderdaad, iedereen kan stemmen-

teller worden. Op het stembureau in de  
Vredeskerk zitten al járen serieuze man-
nen in geruite pullovers en het haar net-
jes in een scheiding. Waarschijnlijk  leden 
van de pastorie. Die zullen toch niet 
onder het toeziend oog van God de boel 
belazeren? 

Geen tijdreizigers
Dit jaar zit er maar één lid van de pas-
torie. Ook in de Oranjekerk geen tijd-
reizigers. Wel is dit één van de locaties 
waar een FvD-controleur gepland staat. 
Voorzitter Mark van der Weijden reageert 
opgetogen: “Geweldig! Hoe meer ogen 
hoe beter. Wij hebben niks te verbergen.” 
Op de vraag wat hij vindt van het wan-
trouwen ten opzichte van de vrijwilliger 
antwoordt hij: “Ik ben benieuwd naar 
een beter idee. Dit systeem is waterdicht, 
want we bedienen ons van het vierogen 
principe (alle tellingen worden door twee 
mensen gedaan) en bondjes sluiten is 
onmogelijk, want mensen worden wil-
lekeurig bij elkaar gezet.” 

Medewerker Robert Zboray: “De kans is 
klein dat twee personen precies dezelfde 
fout maken, maar ik ga zo wel even een 
powernapje doen, dan ben ik lekker fris 
tijdens het tellen. Verder is het verboden 
om over politiek te praten en sta ik hier 
ook niet te flirten, als vrijgezel zijnde.” 
Een van de stemmers vraagt aan Robert 
waar de koffie en het gebak is.

In de boksschool staat er ook daadwerke-

lijk een controleur van de FvD in de ring. 
Wesley van Wijngaarde bestudeert het 
proces: wordt er netjes gewerkt, hangen 
er geen partijposters in het stemlokaal 
en waar hebben de tellers het over on-
derling? Hij is het niet eens met Baudet, 
dat vrijwilligers per definitie onbetrouw-
baar zijn, maar hij schrijft wel mee met 
de voorlopige uitslagen. “Dan spring ik in 
mijn auto en sjees ik als een speer naar de 
partijbijeenkomst om mijn bevindingen 
door te geven.” Hij merkt na de eerste 
telling op dat er een stapeltje lijsten bij 
een verkeerde partij ligt. Volgens voorzit-
ter Eelco Derkzen zou dat bij de hertelling 
wel aan de oppervlakte zijn gekomen. 

Stapels stemformulieren
In restaurant de Kleine Ster hebben ze 
het zwaar. Het is er donker, klein en het 
is er ontzettend druk geweest, met rijen 
ver buiten de ingang. De stapels stem-
formulieren liggen uitgesorteerd over de 
barkrukken. Er hoeft maar íemand tegen-
aan te stoten en alles ligt op de grond. De 
tellers zijn geconcentreerd aan het werk 
en zichtbaar moe. Een grote zucht als er 
een stapel opnieuw moet. Het hele stem-
lokaal wordt bestierd door één familie. 
De voorzitter en zijn vrouw, zijn zoon, 
schoonzoon en nog een aantal kennissen. 
Een formatie die blijkbaar al jaren mee-
gaat. Op de vraag of dat geen risico vormt 
voor fraude, wordt laconiek geantwoord: 
“Dat zou inderdaad kunnen.” Nou, laat 
Thierry het maar niet horen! 

Olga Busch

Verkiezingsuitslag
Wilt u de uitslag van de verkiezingen voor De Pijp en het stadsdeel Zuid weten? Ga naar de website van de gemeente: 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/stadsdeelzuid/

Stemmen is alsof je in een tijdmachine stapt. Al 25 jaar datzelfde 
hokje, datzelfde potlood en datzelfde papier met diezelfde rond-
jes. En zelfs de mensen achter de tafels lijken uit een andere tijd 
te komen. Alleen de gordijntjes én de kettinkjes aan de potloden 
zijn verdwenen. Zou men door de afwezigheid van de gordijnen 
geen potloden meer durven jatten? En hoe zit het met fraude? Is 
het mogelijk om als stemmenteller je partij van voorkeur stiekem 
wat meer stemmen toe te schuiven? 

Foto’s: Rob Godfried
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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

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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De gereformeerden van de Middernacht-
zending zorgden ervoor dat het centrum 
werd schoongeveegd van prostitutie, 
waardoor De Pijp de grootste hoeren-
buurt van Amsterdam werd. Tussen 1880 
en 1902 vertienvoudigde het aantal ‘ver-
dachte huizen’ in De Pijp. Dit tot grote 
irritatie van de buren, want vanwege de 
gehorige huizen werden de slaapkamers 
onbruikbaar. Dus, mocht je weer eens 
wakker schrikken van lallende studenten, 
denk dan maar aan je voorgangers, die 
de hele nacht lagen mee te deinen op de 
noeste arbeid van de buurmeisjes. 

Dat gevoel dat je in De Pijp in een open-
luchtkroeg woont, is niet nieuw. Een 
eeuw geleden ging het er nog véél wil-
der aan toe. De Pijp zat vol met dans-
cafés,  sociëteiten, drinklokalen en cafés 
chantant waar meisjes van slechte zeden 
optraden, zoals de Tingel Tangel, die zijn 
naam te danken had aan de aftandse 
 piano die er stond.

Team Bef
In café Hermes, een paar straten verderop 
en een eeuw, later roept Paultje door een 
overvolle kroeg: “Héé, hoe weet jij dat  

allemaal? Was je erbij of zo? Bijgoochem!” 
Paultje woont al zijn hele leven in De Pijp 
en sliep als kind met z’n zessen op één 
kamer. Hij heeft het tegen Mark, de Pijp-
verhalenverteller die ons meeneemt naar 
een andere tijd. Bob en Fijke luisteren 
aandachtig, want De Pijp Verhalen wordt 
afgesloten met een quiz en ze zijn voor-
nemens om die te winnen: “Wij heten 
team Bef: Bob en Fijke. We hopen alleen 
al door die naam in de prijzen te vallen.” 

‘De Gore Flipstraat’ 
Mark vervolgt zijn verhaal en vertelt dat 
de voorloper van de ‘Penthouse’, de ‘Pst-
Pst!’ heette, gemaakt in 1898 in de Govert 
Flinckstraat. De hoofdredacteur durfde 
niet met zijn eigen naam in het magazine 
en schreef onder het pseudoniem Mr Kiwi 
Kiwi. Ondanks die levendige seksindus-
trie was het toch een preutse tijd, want je 
werd al een hoer genoemd als je op een 
fiets ging zitten als vrouw zijnde. Naakt 
op een pony kon wél, althans in de eroti-
sche manege in de achtertuin van Govert 
Flinckstraat 206. Daar reden blote vrou-
wen rondjes op een pony en de mannen 
keken toe. De nachtsociëteit heette ‘De 
Eensgezindheid’, maar werd in de volks-

mond, uiteraard, ‘De Rijschool’ genoemd. 
In een Pijp vol hoeren waren ze gek op 
bijnamen; de Govert Flinckstraat werd 
ook wel ‘De Gore Flipstraat’ genoemd. 
Als Pietje voor de derde keer vraagt hoe 
Mark dit allemaal weet, stelt Mark voor 
dat Pietje zelf maar even de presentatie 
moet overnemen. Waarop Pietje snel 
 terugduikt in zijn bierglas. 

Winnaars
De quiz verloopt gladjes en wordt 
 gewonnen door het groepje van de 
schoonzus van Pietje: Manja Riedmat-
ten, ook wel bekend als Manja Mazzeltof. 
Net als Pietje een native Pijpbewoonster 
en een bekende visagiste uit de Amster-
damse theaterwereld. Ze is nu 75 jaar, 
maar schminkte 5 jaar geleden nog voor 
het Holland Festival. Wat voor tactiek 
ze  hebben gehanteerd? “Goed luisteren 
en goed onthouden.” Zo simpel kan het 
leven zijn. 
De volgende editie van Pijp Verhalen gaat 
over moord en brand en is op vrijdag 11 mei 
om 20:30 in café Hermes op de Ceintuur-
baan 55. Voor meer informatie: facebook.
com/pubquiz.depijpmeester.

Olga Busch

Een Pijp vol hoeren

G250: meedenken over de openbare ruimte van De Pijp

Wie denkt dat het wakker gerateld worden door rolkoffertjes iets van deze tijd is, heeft het mis. 
Een dikke eeuw geleden lagen de bewoners van huizen rondom het Sarphatipark al te schud-
den in hun bed door de wielen van koetsen die de nachtelijke klanten van de lokale bordelen 
af- en aanvoerden. Rond het Sarphatipark zaten de chique dames, in de straten eromheen 
de goedkopere hoertjes, met als dieptepunt het meest gewelddadige bordeel van De Pijp op 
de Albert Cuypstraat. In de Zeeman, waar je tegenwoordig nietsvermoedend je onderbroeken 
koopt, werd je voorheen in elkaar geslagen, beroofd en opgelicht. 

Foto: Lex Banning

‘Pst Pst!’, de voorloper van de ‘Penthouse’. Collectie Ton van der Tas

“Het oeridee komt van de Belgische 
schrijver David van Reijbroeck”, legt 
Harry Kappelhof uit. “Die vond dat bur-
gers moesten kunnen meepraten over 
politiek, over beslissingen die gaan over 
hun eigen leven. In De Pijp hebben we 
dat overgenomen, omdat we vinden dat 
we de ontwikkelingen van onze wijk niet 
alléén aan politici en ambenaren moeten 
overlaten.”
Cok Oostveen: “Sinds een paar jaar komen 
we met met bewoners, winkeliers en de 
lokale overheid regelmatig bij elkaar om 
over grote thema's te praten. En natuur-
lijk om oplossingen te verzinnen en zaken 

in gang te zetten. Je moet tot resultaten 
komen. Het mooie van dit initiatief is dat 
de lijntjes kort zijn. Alle partijen zitten 
aan tafel. De ambtenaar, de winkelier, 
de bewoner. Je kunt dus in één keer een 
hoop goede ideeën uitwisselen.”
Peter van Maaren: “Niet dat er altijd met-
een iets mee gedaan wordt. Het blijven 
wel ambtenaren. Die komen zelf bijna 
nooit met een goed plan. Maar dat geeft 
niet, ieder z'n rol. Wij, actieve bewoners, 
komen met frisse ideeën, en zij kunnen 
meteen aangeven of ze wel haalbaar zijn. 
We hebben elkaar nodig.”
Cok: “Ook belangrijk: als er veel mensen 

meedoen, is er ook veel draagvlak. Dat 
betekent dat een goed plan ook veel 
meer kans heeft om goed uit te pakken.”

Vijf ‘tafels’
Op 17 mei is er dus weer een grote bijeen-
komst over de openbare ruimte. Peter: 
“Dat raakt natuurlijk aan heel veel onder-
werpen. Bovendien: verschillende buur-
ten in De Pijp kampen met verschillende 
problemen. De Diamantbuurt, waar ik 
woon en actief ben, steekt totaal anders 
in elkaar dan de Frans Halsbuurt. Op de 
ene plek struikel je over straatvuil, ver-
derop zijn er te weinig fietsparkeerplek-
ken, en weer ergens anders willen be-
woners meer groene oplaadpunten voor 
electrische auto's. We hebben daarom 
vier of vijf 'tafels', om zo de discussies een 
beetje te focussen.”

Harry: “De ervaring leert inmiddels dat 
de G250 een effectieve 'tool' is, een mooie 
en praktische vorm van democratisering. 
Niet de enige vorm, maar een goede aan-
vulling op de besluitvorming in De Pijp.”
Peter: “De buurttop is geen doel op 
zichzelf. Het gaat om initiatieven die 
 levensvatbaar zijn, en na verloop van 
tijd op eigen benen kunnen staan. Zoals 
De Schone Pijp, een groep die ook uit de 
G250 voortkomt en nu zelfstandig ope-
reert.”

Het heeft nogal wat voeten in aarde ge-
had om de komende G250 te organiseren. 
Eerst was er uitstel, wegens het overlij-
den van Eberhart van der Laan. Maar 
ook de subsidie loopt sinds kort heel 
anders; veel meer ligt in de handen van 
de  burgers zelf. Harry: “Het is de tijd van 

de  burgerparticipatie. Dat is lastig, want 
wij zijn natuurlijk helemaal niet gewend 
om zelf voor de geldstroom rond zo'n ini-
tiatief te zorgen.” Peter: “Maar het is ook 
wel goed. Het maakt ons verantwoorde-
lijk voor wat we doen.” Cok: “Het Wijk-
centrum helpt ons, maar we zijn er wel 
extreem druk mee.” 

Gelukkig hoeven de drie heren niet zelf 
voor de te bespreken onderwerpen te 
zorgen. Dat doen de deelnemers aan 
de G250: de bewoners van De Pijp. Wie 
ideeën heeft voor zijn buurt of voor de 
hele Pijp, of gewoon wil meedenken 
en –praten, neemt een kijkje op de site:  
http://g250buurttopdepijp.nl/. 
Aanmelden via https://hallodepijp.nl

Peter Schuite

Wijkbewoners, ondernemers, politici en ambtenaren steken op 17 mei hun koppen weer bij 
elkaar op een G250-bijeenkomst. Thema is 'Openbare Ruimte', wat in De Pijp garant staat voor 
veel ideeën en discussie. We spreken met drie initiatiefnemers, Harry Kappelhof, Cok Oostveen 
en Peter van Maaren. Onze eerste vraag: de G250, wat is dat ook alweer precies?
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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 

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?

+  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

 

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.

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

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

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

www.zelfhelp.nl / info@zelfhelp.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/ 
zweminstructeur en een oefentherapeut Men-
sendieck 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 bewegings-
activiteit 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

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

DAVID  ELDERS

begrafenis & crematie

rouwcentrum t/o de nieuwe ooster

020  6252201

kruislaan 235  amsterdam

www.uitvaartcentrumelders.nl
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In ‘De Terechte Kronkel, het kleinste 
tweedehands-boekwinkeltje ter wereld’, 
Ceintuurbaan 384, treffen we eigenaar 
Frans de Jong (ongeveer 65). Het winkel-
tje staat stampvol boeken, in een hoekje 
van een ruimte die verder gebruikt wordt 
voor Nederlandse taallessen. 

Frans de Jong: “Mijn motivatie voor deze 
boekwinkel gaat heel ver terug. Ik was 
een jaar of vijf dat mijn moeder in een 
boek keek en mij dan een verhaal vertel-
de. Dat vond ik zó wonderbaarlijk. Je hebt 
een boek, je kijkt erin en dan vertel je zo-
maar een verhaal! Dat wilde ik ook. Maar 
mijn moeder zei dat ik nog even moest 
wachten tot ik op school leerde  lezen. 
En ja, dat was toen mijn énige reden om 
naar school te gaan. En in no time las ik. 
Echte boeken.”

“Toen ik een jaar of negen, tien was, had 
ik mijn eigen leesbibliotheek gemaakt. 
In een kinderwagen. Ik ging ermee langs 
winkels en plekken waar mensen zaten 
en vroeg ze of ze voor twee cent een 
boek wilden lenen. Dat wilden ze best. 
Maar na de zomer kwam de regen en za-
ten mensen niet meer buiten. Ik had van 
iedereen de gegevens genoteerd in een 
schriftje. Mijn administratie. En zo kon ik 
dus bij iedereen langs gaan om aan huis 
boeken uit te lenen. Zo verdiende ik om 
mijn  boekencollectie te kunnen uitbrei-
den. Mijn vader hield me voor dat dat 
niet zomaar mocht. Kinderarbeid. Daar-
voor moest ik een vergunning hebben. 

En dus schreef ik een brief naar de Kamer 
van Koophandel voor een vergunning 
om een bibliotheek te mogen drijven om 
geld te verdienen voor meer boeken. Die 
kreeg ik. En zo was ik een van de eerste 
en jongste ZZP’rs, zouden we nu zeggen.”

“De middelbare school slokte me te veel 
op om serieus met het verzamelen van 
boeken door te gaan. Maar eenmaal 
 student aan de Universiteit ging ik verder 
met verzamelen. En zo is toen de inven-
taris van deze winkel ‘gegroeid’. Nog 
 zonder dat hij bestond. 
Nadat mijn vrouw overleed en ik de ge-

legenheid kreeg dit hoekje in te richten, 
deed ik dat niet alleen om uit de depres-
sie te komen, maar ook als excuus om nóg 
meer boeken te verzamelen. Veel verdie-
nen is er niet bij, hoogstens net uit de 
kosten komen. Maar zo ben ik dus weer 
een beetje terug bij mijn eerste motief: 
boeken verzamelen met in boeken han-
delen.”

“Op de vraag wat ik later wilde worden 
schijn ik als kind geantwoord te hebben: 
‘Baas van een bibliotheek met weinig 
klanten’. Maar ik heb nu heel wat vaste 
klanten. Die komen hier voor een praatje. 

Met mij, of met elkaar. Vooral vijftigplus-
sers. Dat gaat verder dan een oppervlak-
kig gesprek en sommigen hebben ook 
buiten de winkel contact met elkaar 
gekregen. Het heeft een sociale functie 
hier.”

“Die boekenkastjes overal vind ik een 
heel goed initiatief. Er is een keerzijde: 
mensen beschouwen ‘oude’ boeken als 
iets zonder waarde. Er zijn ook mensen 
die boeken uit die kastjes bij mij komen 
aanbieden om een paar euro te ontvan-
gen. Dat is voor iemand met een mini-
mum gewoon werk. Zo zien zij dat.  Dat 

snap ik wel, zo zie ik het ook. Wie ben ik 
om daar kritiek op te hebben, ik bewon-
der hun werklust.”

“Ik maak zo veel mee hier. Er kwam op 
een dag weer iemand met een plastic 
zak vol boeken. ‘Heb je er wat voor?’ Ik 
gaf een tientje en plukte er een boek met 
korte Russische verhalen uit. Het eerste 
dat ik las, ging over een man die was ver-
geten wat er na ‘zes’ kwam. Hij vroeg het 
aan de winkeljuffrouw, maar die wist het 
ook ineens niet meer en samen gingen 
ze naar de onderwijzer en ja, je begrijpt, 
die wist het ook niet meer. En zo verder. 
Het eindige ermee dat ie zijn nek brak en 
niemand nog wist wat er na zes kwam.”

“De volgende dag kwam iemand met een 
vraag naar een boek met bizarre korte 
verhalen. Ik vertelde van het boek met 
korte Russische verhalen en vroeg hem of 
hij dat bizar genoeg vond. Hij gaf me een 
hand en stelde zich aan mij voor: ‘Zeven 
is mijn naam’.”

Rob Godfried

Op vrijdag 4 mei staan we stil bij de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoor-
log. 
Vanaf 19.30 uur verzamelen we op het 
Van der Helstplein en lopen vanaf daar 
in een stille tocht naar de Van Woustraat, 
nummer 149. Schrijver Guus Luijters is 
een van de sprekers, en een oorlogs-
getuige zal vertellen over 
hoe hij overleefde op 18 
verschillende onderduik-
adressen.

IJssalon
In de Van Wousstraat 
149 was vroeger IJssalon 
Koco gevestigd, van Alfred Kohn (Ko) en 
Simon Cohen (co). Alfred Kohn runde de 
zaak samen met Ernst Cahn en zat samen 
met hem in het verzet; de ijssalon werd 
gebruikt als vergaderplek. Op 19 februari 
1941 deed de Duitse politie een inval in 
de ijssalon en het kwam tot een handge-
meen. Alfred Kohn stierf na deportatie en 
Ernst Cahn werd op 3 maart 1941 geëxe-
cuteerd. Er volgde een razzia, waarbij 497 
joodse mannen werden gedeporteerd. In 

reactie hierop legden arbeiders hun werk 
neer. Deze staking, op 25 februari 1941, 
wordt nog elk jaar herdacht.

Lieve Stad
Op 5 mei vieren we dat Nederland werd 
bevrijd. Het thema van deze bevrijdings-
dag is ‘Lieve Stad’, ter nagedachtenis aan 

burgemeester Eberhard van 
der Laan. Op het  Henrick de 
Keijserplein wordt een debat 
georganiseerd voor en met 
de buurt onder het genot 
van een lunch. 
Wilt u meelunchen op 5 mei? 
Stuur dan een mailtje naar: 

comitedepijp@gmail.com. 

Theatervoorstelling
Op 4 en 5 mei is er de theatervoorstelling 
van Ostade A’dam, getiteld ‘Ze zeggen 
dat je op moet letten’. Deze voorstelling, 
in samenwerking met Theater na de Dam 
en PACT+, gaat over argwaan, gefluister 
en het brandende verlangen om je eigen 
tijd te begrijpen. Kijk voor meer info en 
kaartjes op www.ostadeadam.nl

Zeven

Spreekuur Wijkagent Diamantbuurt/wijkbeheerder Stadgenoot 4 en 5 mei in De Pijp

Van links naar rechts: facilitair wijkbeheerder Peter Oorbeek, wijkagent Said el Abbouti, wijkbeheer Edgar Burleson

Sinds 1 april is wijkagent van de Diamant-
buurt Said el Abbouti iedere donderdag-
middag van 16.00 tot 19.00 uur te vinden 
in hetwijkkantoor, Diamantstraat 148 te 
Amsterdam. De wijkbeheerder van Stad-
genoot, Edgar Burleson, is hierbij tussen 
16.00 en 17.00 uur aanwezig.  

Waarvoor kunt u bij de wijkagent en 
wijkbeheerder terecht?
U kunt met uw wijkagent in gesprek gaan 
over criminaliteit, overlast, onveilige 
 locaties of andere ongewenste situaties, 
advies en voorlichting over veiligheid 
in uw omgeving, conflictbemiddeling, 
 preventie, enzovoorts.
Bent u getuige van strafbare feiten, bel 
dan 112. Dit nummer belt u ook bij andere 
spoedeisende zaken. Heeft u geen spoed-
eisende melding, maar u wilt wel contact 
met de politie, beldan 0900-8844 (lokaal 
tarief).

Aangifte van strafbare feiten doet u via 
internet of na afspraak op het politie-
bureau President Kennedylaan 11, 
 Amsterdam.

Foto: Rob Godfried

PIjPELIjNTjEs

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

Aflevering 2:  Frans de Jong

Pijpelijntjes is de titel van de 
roman van Jacob Israëls 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 vroegere Pijp-
bewoner met verhalen van en over 
bijzondere Pijpbewoners nu.
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Servicekosten
Veel huurders hebben vragen over de 
servicekosten die zij aan hun verhuur-
der betalen. Wat gebeurt er eigenlijk 

met dat geld? Hoe zit het als je betaalt 
voor service, maar daar geen service 
voor terug krijgt?

De wetgever heeft bepaald dat de 
verhuurder servicekosten mag vragen 
als hij zorgt voor extra leveringen en 
diensten. Dat kan van alles zijn: meubi-
lering, nutsvoorzieningen, onderhoud 
van de tuin, etc. De verhuurder mag 
echter geen winst maken op deze 
zaken. Daarom moet hij de huurder 
ieder jaar een overzicht sturen van de 
werkelijke kosten van de leveringen 
en diensten. Als de huurder teveel 
heeft betaald, dan moet de verhuur-
der terugbetalen. Als blijkt dat de 
werkelijke kosten hoger waren dan wat 
de huurder heeft betaald, dan zal de 
huurder bij moeten betalen.

Niet alle verhuurders sturen een 
dergelijke afrekening. Een huurder uit 

de Rustenburgerstraat die onlangs 
het spreekuur bezocht betaalt al jaren 
10 euro voor de trapverlichting en 
nog eens 20 euro voor het onderhoud 
van de CV-installatie. Iedere maand 
opnieuw. Hij heeft nooit geld terug 
gehad, omdat de verhuurder ook nooit 
een afrekening heeft gestuurd.

Gelukkig heeft de wetgever hier een 
oplossing voor. Als de huurder geen 
afrekening ontvangt óf als de huurder 
het niet eens is met de afrekening, dan 
is een procedure bij de huurcommissie 
mogelijk. De huurcommissie gaat de 
servicekostenposten dan onderzoeken 
en stelt vervolgens de betalings-
verplichting vast. Op die manier kan de 
huurder alsnog het teveel betaalde van 
zijn verhuurder terugvorderen.

De huurder uit de Rustenburgerstraat 
zal vast baat hebben bij deze proce-

dure. Hij betaalt namelijk voor het on-
derhoud van de CV-installatie, terwijl 
dat onderhoud voor rekening van de 
verhuurder is. De verhuurder mag hem 
hiervoor geen servicekosten vragen. 
Daarnaast zijn de werkelijke kosten 
van de trapverlichting, één lampje dat 
maar kort brandt, waarschijnlijk een 
stuk lager dan 10 euro per maand.

Heeft u ook vragen over de service-
kosten? Kom dan langs bij een van de 
spreekuren van !WOON. Let wel op dat 
uw zaak niet verjaart: de servicekosten 
die u heeft betaald in 2015 kunt u tot 
1 juli 2018 ter discussie stellen, daarna 
niet meer.

 
Guido Zijlstra

Op het !WOONspreekuur…
thuis in de stad

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

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?
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Bart in De Pijp

Restaurant Fa. Pekelhaaring
Van Woustraat

Colofon Redactie Olga Busch 
(coördinator), Rob Godfried, Sandy Pieterse, 
Saskia Reitsma (eindredactie), Peter Schuite, 
Tanja de Vette. Bijdragen Bart Bender, Lex 
Banning, Guido Zijlstra. Fotografie Rob 
Godfried, Henk Pouw. Illustratie Bart van 
Waterschoot. 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. De Pijp Krant verschijnt zes keer per jaar 
in een oplage van 15.000 exemplaren en wordt 
huis aan huis bezorgd.  
Voor vragen, opmerkingen of klachten over 
bezorging: 020 676 4800. Verschijningsdata 
vanaf nu: 25 juni, 27 augustus, 15 oktober en 3 
december. 
Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 133,  
1073 VT Amsterdam | pijpkrant@
wijkcentrumdepijp.nl | www.wijkcentrumdepijp.nl

Foto: Rob Godfried

Een echte Rembrandt in De Pijp

Sommige bewoners van de Pijp kennen 
Quellijnstraat 123 nog als kunstuitleen, 
of eerder nog als markiezenfabriek, maar 
inmiddels is het al tien jaar een veiling-
huis. Aanvankelijk met alleen boeken, 
maar van lieverlee kwam daar allerlei 
ander goed bij: glaswerk, schilderijen, 
etsen, beelden, kleden. Oud en modern. 
En nu zijn daar ook twee etsen van Rem-
brandt aangeboden, als onderdeel van 
een boedel die uit Limburg komt. Vanuit 

Limburg naar Amsterdam? En dan niet 
naar Sotheby’s? Ja. Dat komt doordat hier 
nog live geveild wordt, met een  hamer, 
en niet online, zoals het nu vrijwel overal 
gebeurt. En hier worden collecties in 
hun geheel geveild. Grote jongens als 
 Sotheby’s pikken er alleen de topstukken 
uit. Hier mag je op zaterdagmiddag ook 
nog alles komen laten taxeren, ook als 
je niet wil veilen. Je krijgt een kop kof-
fie toe. Een tussen ‘Kunst en Kitsch’ in de 
Pijp. Gratis plezier. 
Dezer dagen wordt er, naast de Rem-
brandts, een litho van Artus Quellinus 
de Jonge geveild. De naamgever van de 
Quellijnstraat. Een 17e eeuwse Antwerpse 
beeldhouwer die ook tekende. Niks geen 
Hollander. Meer in de buurt van Limburg, 
waar nu dus die Rembrandts vandaan 
komen.  
De kunstuitleen komt dit jaar ook weer 
terug in het pand. Heel wat redenen voor 
een bezoekje!

Rob Godfried

Vrijwilligers 
 gezocht!

De Pijp Krant zoekt een enthousiaste 
coördinator en een bevlogen 

schrijvende redacteur. 
Leuke krant, leuke ploeg!

Mail naar pijpkrant@
wijkcentrumdepijp.nl en meld je.

“Het maakproces van een voorstel-
ling is de mooiste tijd. Je maakt 
iets met z’n allen, barrières vallen 
weg en het is een fijne manier om 
elkaar echt te ontmoeten en met 
kunst bezig te zijn.” Dit is de visie 
van  theatermaker Joanne Swaan, 
die met Stadstoneel voorstellingen 
met buurtbewoners/buurtacteurs 
in de Pijp maakt. 

Stadstoneel werd ruim vijf jaar geleden 
opgericht en inmiddels is De Pijp flink 
wat community-theaterprojecten rijker, 
zoals ‘Hangouderen’ en ‘De Pijp Uit’. Deze 
moeten er niet alleen artistiek toe doen 
maar ook sociaals iets teweegbrengen. 
Zelf woont Swaan al 32 jaar in de Pijp en 
vind het belangrijk om met theater iets 

positiefs toe te voegen aan de wijk. Haar 
nieuwste project heet ‘Kennen Wij Elkaar’ 
en gaat over vooroordelen op grond van 
een eerste indruk. Mensen zien elkaar en 
hebben vaak direct een mening over die 
ander. Zijn we ook bereid om voorbij die 
eerste indruk te kijken? Voorafgaand aan 
de voorstelling zijn er ontmoetingen tus-
sen mensen die elkaar nog niet kennen. 
Swaan werkt het liefst met gemengde 
groepen. Bij ‘Kennen Wij Elkaar’ ontmoe-
ten leerlingen van het IVKO, ouderen uit 
de buurt. Zij volgen gezamenlijk een tra-
ject met theaterlessen en andere kunst-
disciplines en er is een fotograaf bij het 
project betrokken die de ontmoetingen 
vastlegt en hen elkaar laat portretteren. 

Bodil de la Parra schreef scenes op  basis 

van actuele en sociale vooroordelen. 
Verder wordt er gewerkt met materiaal 
uit de theaterlessen en improvisatie op-
drachten op het IVKO, waar de voorstel-
ling ‘Kennen Wij Elkaar’ zal plaatsvinden. 
Wederom een bijzondere lokatie waar de 
bezoekers geen klassieke theateropstel-
ling hoeven te verwachten. De scheidslijn 
tussen acteurs en bezoekers is dun en 
er is ruimte voor participatie tijdens de 
voorstelling.  

Swaan vreest dat dit (voorlopig) het 
laatste wijkproject van Stadstoneel zal 
zijn. Graag zou ze in een volgend pro-
ject studenten en expats koppelen aan 
bewoners die al langer in De Pijp wo-
nen om een eigentijdse bewerking van 
Lysistrata te maken. Helaas zijn er geen 

financiële middelen om de theaterpro-
jecten nog langer te realiseren. Subsidies 
van fondsen zijn het afgelopen jaar bijna 
allemaal afgewezen en de reserves zijn 
op.  Gelukkig blijft Swaan altijd positief 
en gaat creatief om met beperkte mid-
delen. Er loopt nu nog een aanvraag om 
theaterlessen aan buurtbewoners te kun-
nen geven en ‘De Vloer Op In De Buurt’-
bijeenkomsten te organiseren op basis 
van maatschappelijke en sociale thema’s 
die spelen in de wijk. Hopelijk wordt deze 
aanvraag gehonoreerd.

‘Kennen Wij Elkaar?’ speelt op 16 en 
17 juni om 19.30 uur op het IVKO in de 
 Rustenburgerstraat.

Sandy Pieterse

Foto: Rob Godfried

Stadstoneel maak je met z’n allen



MEI 20188      

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 
13:45-14:30  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, 06-22605609
16:00-17:00  Marijn van Ballegooijen, 
 spreekuur, 9 en 23 april,  
 7 mei, 4 en 18 juni
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, 06-24555590 
10:00-13:30  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, 06-41525216

13:30-15:30  Huiskamer van de Buurt
 Judith de Vos, 06-48383370
16:00-17:00 Een mondje Frans  
 (€5,00 per keer)
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
14:30-16:00 Griekse les gevorderden,  
 06-29118172
20:00-21:30  Nederlandse lessen, 
 020-6272408
20:00-22:00  Koor Helst Angels, Jacqueline 
 Brobbel, j.brobbel@hetnet.nl

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 

13:00-14:30  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.
 Elke 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

Vrijwilliger Willy Maatman plant 
Heen & Weer, staat achter de Bar 
en werkt in de Tuin

“Ik doe hier verschillende dingen”, 
zegt Willy Maatman in het kantoor 
van het Huis van de Wijk. “Ik werk als 
planner van mini-taxidienst Heen & 
Weer, maar sta ook achter de bar en 
werk in de tuin. Met de tuin is het 
eigenlijk begonnen.”

Willy hoorde op een buurtfeest dat 
er mensen nodig waren voor de 
grote binnentuin achter het Huis. 
“Mijn man was niet lang daarvoor 
overleden, na een lang ziekbed. Ik 
was erg in mijzelf gekeerd en kwam 
nergens toe. Vrijwilligerswerk heeft 
me er weer bovenop geholpen. Het 
was een perfecte manier om weer 
onder de mensen te komen, om weer 
zin te geven aan mijn leven. Toen het 
tuinseizoen was afgelopen heb ik 
gevraagd of er meer voor me te doen 
was. Ik heb met mijn man lange tijd 
een kroeg gehad, dus zo ben ik hier 
achter de bar gerold.”

Willy werkt op maandag en 

donderdag. 's Ochtends kan dat vanuit 
huis. Willy: “Dan doe ik de planning 
van Heen & Weer. Dat achter de 
computer en kan dus op elke plek. Ik 
krijg telefoon van mensen die een ritje 
bestellen en zet daar in het systeem 
een wagen en een chauffeur op. Het 
wordt steeds drukker, Heen & Weer is 
een groot succes. Maar ik kan er thuis 
toch gewoon de huishouding bij doen: 
strijken, wassen, het huis op orde 
houden. Ideaal dus!”

Nu het buitenseizoen weer is 
begonnen is, wil Willy de tuin weer 
in. “Dat is toch het leukste, lekker 
met mijn handen in de aarde. Het 
is ook zo'n fijne groep mensen. In je 
eentje, thuis is het moeilijk om nieuwe 
gezichten te leren kennen. Hier gaat 
het vanzelf.”
Tot slot wil ze dit nog kwijt: “Als 
mensen zin hebben om als planner 
van Heen & Weer te komen werken, 
zijn ze van harte welkom. Het is een 
leuke manier om met je buurtgenoten 
bezig te zijn en hier op kantoor is het 
altijd gezellig!”

Peter Schuite

In the picture 
Vrijwilligers van het Huis van de Wijk vertellen.

Foto: Peter Schuite

De mooie twintiger Nana (Anna Karina) 
verlaat man en kind omdat ze actrice 
wil worden. Ze heeft nauwelijks geld en 
ook haar acteercarrière komt niet van de 
grond. Als prostituee kan ze meer ver-
dienen…
Twee jaar na zijn À bout de souffle 
kwam Jean-Luc Godard met dit in bijna 

 documentaire stijl geschoten portret 
dat speelt in het Parijs van 1962. De film 
schetst een wereld waar alles aan de 
buitenkant glimt, maar waar oppervlak-
kig consumentisme het leven van al-
ledag regeert. De lotgevallen van Nana 
worden indringend in beeld gebracht in 
twaalf episodes. 

Al met al is dit ook een bijzondere ge-
legenheid even ‘rond te dwalen’ door 
het zeer sfeervol in zwart-wit gefilmde 
Parijs uit die tijd. Zelfs al houd je niet van 
Franse films, dan is dit toch een beleve-
nis die je geruime tijd bijblijft.
8, 13, 15 en 20 mei

Bart Bender
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