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Column
door Jan van Overveld

Bulletin de Pijp
is een uitgave van de
Humanistische Beweging
Amsterdam en staat open voor
alle andere organisaties zolang ze
niet oproepen tot geweld.
Websites:
www.bulletindepijp.nl
www.humanistischepartij.org
www.humanistischebeweging.org
www.degemeenschap.info
contactadres:
jan@bulletindepijp.nl
of joverveld@hetnet.nl
Telefoon: 020-6791055
mobiel: 06-339 607 70
Op de website diverse links naar
andere landen in diens taal.
Op de website van de krant staan
alle kranten met onze artikelen.
Ook al onze adverteerders die het
mogelijk maken onze projecten te

Steeds hoor ik maar weer dat
de mensen iets nieuws willen! Kijk maar naar de Amerikaanse verkiezingen. Men is
naarstig op zoek of misschien met een vrouw of een kleurling als president, alles
beter zal worden? Maar ook hier in Afrika en waar ook in de wereld. Zoekt men
naar vernieuwing. Heel veel relie groepen zijn al ontstaan. De een nog duurder als
de ander, maar goed als het dan maar hielp. Ook om mij heen hoor ik de roep naar
vernieuwing.
Gek toch dat bijna niemand weet heeft van een groep mensen die daar een antwoord op hebben. Nog nooit van de Humanistische Internationale gehoord? Voor
Nederland is dat de Humanistische Beweging. Niet te verwarren met het Humanistisch Verbond. De Humanistische Beweging als een alternatief voor de roep om
iets nieuws voor de samenleving die zoekende is? Wel waarom niet ? Wat let U en
mij. Dit systeem kunnen inmiddels wel voor gezien houden! De Humanistische
Beweging stelt de mens als centrale waarde en zorg daarvoor. Dus niet zoals het nu
gebeurd, dat het geld op de eerste plaats staat. Voor dat geld wordt alles en iedereen
opzij gezet. Daarvoor wordt alles gedaan, niets ontziend, om macht en persoonlijk
bezit te verkrijgen. Niks zorg voor het individu of voor de gemeenschap. Niks zorg
voor het milieu of het welzijn van dieren. Niks huisvesting waar iedereen recht op
heeft. Niks mensenrechten enz…. enz… Dus het wordt tijd om de handen uit de
mouwen te steken en niet blijven zeuren hoe slecht het allemaal gaat. Wij Humanisten stellen je voor iets positief met het leven te doen. Je kunt niet afwachten tot
het vanzelf gebeurd. Of dat een god of ander hoger wezen het voor je doet. Ieder
mens zal zich moeten bewegen en actie ondernemen om van deze wereld iets anders
te maken dan dat het nu is.
Ik wens jullie heel veel succes toe. Hier in Afrika heb ik gelukkig ook al duizenden
medestanders die zich ook op allerlei manieren inzetten ,vrijwillig en zonder dat
het kapitalen kost.
Als je het met je hart doet komen we er wel. Ja ja Ik weet het iedereen wil meteen
dat het niet nou maar meteen gebeurd. Voorlopig weet ik dat we de mensen hoop
geven want het is mogelijk. Wij mensen zijn de enigen die een keus kunnen maken.
Alleen jij kan besluiten om het te doen niet ik of iemand anders

realiseren in Afrika.

Liefs Jan

Aan hen onze hartelijke dank.

COLOFON
MEDEWERKERS•
Jan van Overveld, Peter Noordendorp,
Manuel Schreurs, Toon Bruin, Nathalie van
Overveld, Marieke van Gessel, Naturella Eenvoud,
Isaac en Christian

en jij?
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Redactie-adres:
Pienemanstraat 76
1072 KV•Amsterdam
Tel. 020-6791055
E-mail: jan@bulletindepijp.nl
Deadline:
10e van iedere maand

Dit blad dient als expressiemiddel van de wijk,
plaatst de mens als centrale waarde, beschouwt
alle mensen gelijkwaardig, erkent de vrijheid van
gedachte en geloof en staat open voor elk soort
deelname, mits deze geen discriminatie of geweld
oproept. De ingezonden stukken komen niet
noodzakelijkerwijze overeen met de mening van
de redactie.

De Sperwer Eethoekje
door Juliet

2 tenen knoflook fijngehakt
2 eetlepels fijngehakte verse salie
blaadjes
2 eetlepels citroensap
75 gram roomboter

Uit het kookboek van de BBC tv kok
Rick Stein
Ingrediënten:
4 rode ponen door de visboer ontveld
Heerlijke gebakken Poon met salie Zout en peper uit de molen.
knoflook boter
4 dessert lepels zonnebloem olie

Veelgestelde vragen
Waar vind ik deze krant?
Bij alle winkeliers, lunchrooms, restaurants
en cafés die ons blad ondersteunen. De
meeste kranten zijn te vinden bij de drie grote
bakkers in de buurt: Bakkerij R. Venekamp
in de Ferdinand Bolstraat, Bakkerij Ron

De Sperwer
Gerard Doustraat 226

M: 06-40737528
juliet@kookboekenleslokaal.nl
www.kooboekenleslokaal.nl

Verboom, hoek Ceintuurbaan en Ferdinand
Bolstraat en bij Bakkerij Runneboom in de
1e van der Helststraat. Verder in de bibliotheek aan het Roelofs Hartplein, bij Cinetol
en alle buurthuizen, wijkservicepunten en
supermarkten in de Pijp.
Hoe doneer ik voor projecten in Afrika? via

DE DUVEL
Café Restaurant
1e v.d. Helststraat 59-61

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

Werkwijze:
De vis aan beide kanten bestrooien met
peper en zout. Verhit de olie in een grote koekenpan. Leg de vissen er in met
15 gram boter en bak ze ongeveer 4
minuten aan beide kanten tot ze mooi
lichtbruin zijn.
Doe ze in een warme schaal en hou ze
even warm. Giet de over gebleven olie
uit de pan en maak deze schoon met
wat keukenpapier,doe de rest van de
boter in de pan en strooi zodra deze
gaat bruisen de salie en de knoflook
toe. Vuur laag houden, dan de citroensap , zout en peper erbij goed roeren en
dit mengsel meteen over de vis verdelen…….Heerlijk met opperdoeser
ronde aardappelen en wat boontjes!

Smakelijk eten!

Giro 7867814 t.n.v De Gemeenschap o.v.v bulletin de Pijp.
Hoe krijg ik een abonnement op deze
krant? Maak een donatie van 25 euro over
voor projecten in Afrika op bovenstaande giro.
Je krijgt dan onze halfjaarlijkse nieuwsbrieven.
Heel hartelijk dank

Cornoz
Kwaliteits slagerij
1e v.d Helststraat 78
Tel: 671 62 04
Ook voor al uw fijne vleeswaren
en schotels uit eigen keuken
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Het boek:
INHOUD TWEEDE DEEL :
1HET INNERLIJK LANDSCHAP

Hier werdt meer dan 35 jaar geleden de grondslag
gelegd van het Nieuwe Humanisme door Mario
Rodriques Cobos in Punta de Vacas Argentinië

I. De vraag
II. De werkelijkheid
III. Het uiterlijk landschap.
IV. Het menselijk landschap.
V. Het innerlijk landschap
VI. Centrum en weerspiegeling
VII. Pijn, lijden en zin van het leven
VIII. De ruiter en zijn schaduw
IX. Tegenstrijd en eenheid
X. De geldige handeling
XI. Projectie van het innerlijk landschap
XII. Compensatie, weerspiegeling en toekomst
XIII. De voorlopige betekenissen
XIV. Geloof
XV. Geven en ontvangen
XVI. De levensmodellen
XVII. De innerlijke gids
XVIII. De verandering
de dood voert. Stijg boven
I. DE VRAAG
Hier is mijn vraag: groeit in jou het je lijden uit en dan zullen niet de weergeluk of het leed naarmate de tijd ver- standen maar het leven in je groeien.
strijkt? Vraag mij niet deze woorden toe Er is geen hartstocht, noch gedachte,
te lichten. Antwoord in overeen- noch menselijke handeling die aan
weerstanden voorbij gaan. Daarom
stemming met dat wat je voelt...
Hoe groot jou wijsheid en je macht ook behandelen we het enige wat de moeite
moge zijn, ik zal je voorbeeld verwer- waard is behandeld te worden: de weerpen, als in jou en de mensen om je heen standen en datgene wat de weerhet geluk en de vrijheid niet groeien. standen overwint.
II. DE WERKELIJKHEID
Aanvaard daarentegen mijn voorstel:
volg het voorbeeld van datgene wat Wat wens je? Indien je zegt dat liefde of
geboren wordt, niet van datgene wat tot zekerheid het belangrijkste is, dan

Silo een voorbeeld

spreek je over gemoedstoestanden,
over iets wat je niet ziet.
Indien je zegt dat geld of macht, sociale erkenning, een rechtvaardige zaak,
God of de eeuwigheid het belangrijkste
is, dan spreek je over iets wat je ziet of
waar jezelf een voorstelling van maakt.
Wij zullen het eens zijn wanneer je
zegt: "Ik wil de rechtvaardige zaak,
omdat ik het lijden verwerp!"; "... ik wil
dit, omdat het mij gerust stelt; ik wil
dat niet, omdat het mij in verwarring
brengt of me geweld aandoet."

Aan de winkeliers
Om misbruik te voorkomen vragen we u, alleen adver tenties af
te rekenen met, van links naar
rechts: Lory Tasma, Manuel
Schreurs, Jan van Overveld en
Sabine van Tatenhove.
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De Aarde Menselijk Maken
vervolg van Krant nr 167

Gandi een voorbeeld

Zal het dan zo zijn dat elk streven, elke
bedoeling, elke bevestiging en elke ontkenning je gemoedstoestand tot
middelpunt heeft? Je zou kunnen antwoorden dat, of je nu verdrietig of vrolijk bent, een getal altijd hetzelfde is en

De flikkering van een brandende strohalm, of van een ster, danst voor je oog.
Er is dus geen licht zonder oog en zou
het oog een ander oog zijn, dan zou die
flikkering een ander effect hebben.
Dat je hart daarom bevestigd "Ik hou
van deze flikkering die ik zie!", maar
dat het nooit zegge: "Noch de zon, noch
de strohalm, noch de ster hebben iets
met mij te maken!"
Over welke werkelijkheid spreek je tot
de vis en het reptiel, tot het grote dier
of het kleine insect, tot de vogel, tot het
kind, tot de oude van dage, tot hem die
slaapt en tot hem die kil of koortsachtig
waakt in zijn berekening of in zijn
angst?
Ik zeg dat de echo van het wezenlijke
van de werkelijkheid zachtjes ruist of
juist luid weerschalt al naargelang het
oor dat waarneemt en als het oor een
ander oor zou zijn, zou dat wat je "werkelijkheid" noemt een andere klank
hebben.
dat de zon de zon is, ook al zou de mens
Dat je hart daarom bevestig: "Ik hou
niet bestaan.
van de werkelijkheid die ik opbouw!"
Ik zeg je daarentegen, dat een getal van
zichzelf verschilt naargelang je moet
Wordt vervolgdt in krant 178
geven of ontvangen, en dat de zon meer
ruimte inneemt in de mensen dan in
het heelal.
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Bloemen en planten
door Toon Bruin

Phoenix Dactylifera
Ongeveer vier jaar geleden kocht ik een
boek over kamerplanten. Er stond een
hoofdstuk in, geweid aan hoe de lezer
exotische planten uit verre streken zelf
kan zaaien en opkweken. Ik wil het
hebben over een plant die behoort tot
het
geslacht
Palmaceaen

2e Jacob van Campenstraat 150

Open:
ma t/m za 12.00
Tel: 673 42 51
Lunch en dinner
www.cafe-depunt.nl
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(Palmachtige). De economische
belangrijkste zijn de kokosnoot (Cocos
Nucifera) en de dadel (Phoenix Dactylifera). Vier jaar geleden had ik een
doos met gekonfijte dadels. Zes pitten
heb ik in de grond gestopt waarvan er
drie na een maand opkwamen. De oorsprong van de dadel is niet precies te
achterhalen. In het Midden-Oosten is
hij al drieduizend jaar voor het begin
van onze jaartelling in cultuur.Met
onze jaartelling dus inmiddels vijfduizend jaar). De tegenwoordige verspreiding is van Marokko tot India. Ook is
hij aangeplant in de zuidelijke staten
van de V.S. (Californië, Arizona). De
gedroogde dadels zijn lang houdbaar,

Fietshuis 228
een perfecte fiets voor bijna niets

Ceintuurbaan 228
020-3640009
020-4715111

www.fietshuis228.nl

voedzaam en makkelijk te vervoeren.
De nomaden in het Midden-Oosten
noemden ze dan ook het brood van de
woestijn. De dadel wordt vijfentwintig
meter hoog en is te vinden in de kuststroken en Oases. De voedingswaarden
is per honderd gram, K cal 275 / kJ
1150. 60 tot 70% suikers en vitamine a,
sporen van vitamine b . Vorig jaar stond
er op internet bij Wikipedia een uitgebreid verslag van een laboratorium in
Tel-Aviv (Israël). Ze waren daar bezig
de dadel tweeduizend jaar terug te kweken omdat de dadel in die tijd bepaalde stoffen bezat die goed te gebruiken
zijn tegen een aantal ziekten waaronder een aantal vormen van kanker. De
dadelpalm is een solitaire groeier, maar
er zijn ook palmsoorten die op een
kluit bij elkaar groeien. Deze allen in de
kluit laten ook bij het verpotten. De palmen hebben veel licht nodig , maar
absoluut niet in de zon en een keer tot
twee keer in de week water. Tot slot nog
een goede tip. Een aantal jaren geleden
stond bij een klant een Areca in de
brandende zon, die heb ik met toestemming meegenomen. De plant zat vol
met wolluis, die heb ik bestreden door
ze met een penseel met zonnebloemolie in te smeren zodat ze stikten. Ik
moest het later herhalen vanwege de
uitgekomen eitjes.
Groetjes Toon

Uw installateur

B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEL:662 03 20

Uitnodiging
Café La Paz
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Live
Live m
uziek i
n Lust
4 Life

PROGRAMMA Tijden en entree:
·
·

Elke zondagmiddag van 17.30 tot 19.30 treden bands
live op. Entree 3,50 (geheel voor de muzikanten)
de 1e en de 3e zaterdagavond van de maand van
20.00 tot 23.00 uur zijn er Jamsessies. Entree vrij

Za. 1 maart Akoestische Jamsessie
Zo. 2 maart 'Fifty-Fifty' heeft al in heel wat landen het
publiek plat gekregen met een mengsel van blues/country/pop en americana.
Zo. 9 maart ‘Archie and friends': hun muziek is net
zo'n mengsel als zij zelf; 'gypsy blues' komt nog het
dichtst in de buurt, maar ook de bossa en samba komen
langs
Za. 15 maart Akoestische Jamsessie
Zo.16 maart The Alfie 4': 4 saxofonisten brengen bekende nummers van grote artiesten.
Zo. 23 maart Drift! De vorige keer kregen deze 4 mannen met hun nederlandstalige rock en internationale
sound iedereen mee en daarom nu nog een keer: met een
speciale akoestische set.
Zo. 30 maart Eric Smidt met zijn band: Brengen eigen
nummers: Rock georiënteerd met een saus van Reggae
en een vleugje Funk
Waar : Cornelis Trooststraat 49, Amsterdam,
Telefoon 020-6716027,
advertentie

www.lust4life.nl
LUNCH
TAPAS
Gerard Douplein 8
Tel: 671 86 10
Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl
info@oznazar.nl

De mensen zeggen overal:
Oorlog is een ramp! Laten
we Vrede een kans geven en
een nucleaire ramp voorkomen!! Bezettingstroepen
moeten teruggetrokken worden Bezette gebieden teruggegeven worden! Wapenarsenalen ontmanteld! De
nacht heeft voor de mensen
te lang geduurd. Een andere
toekomst is nodig, die toekomst is mogelijk. Geen oorlog, nergens, nooit meer.
Dat is onze droom.

Café La Paz
wordt georganiseerd op
de tweede vrijdag van de
maand, nu dus 14 maart
2008l Waar? Restaurant
Tjing Tjing Cornelis
Trooststraat 56-58 (de
Pijp)

Aanvang: 20.00 uur

DINER
DRANK

PILSVOGEL
GERARD DOUPLEIN 14
TEL: 664 64 83

Groenten fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a
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kookpunt

Lekker van de kook
Elke vrijdagavond vindt er een uniek project
plaats, midden in onze Amsterdamse Pijp. Eetcafé Van de Kook in de Lutmastraat opent dan
de deuren. Mensen met een licht verstandelijke
beperking en vrijwilligers bezorgen u een bijzondere avond met een gezonde, goedkope en
lekkere maaltijd in een warme ambiance.
Wie de deuren van Lutmastraat 181 binnenstapt belandt in een grote, warme en gezellig ingerichte ruimte. We worden meteen afgeleid door kleurrijke kunstwerken en allerlei
mooi beschilderde keramische vazen, schalen
en objecten. Maar daar komen we vanavond
niet voor. Bij de receptie in het restaurantgedeelte staat een kleine, timide Surinaamse man die wat waterig maar vriendelijk uit zijn
ogen kijkt. 'Sampson', stelt hij zich netjes voor
en met zachte stem vertelt hij waar wij onze jassen kunnen ophangen. Dan roept hij Marcel,
die ons naar de door ons gereserveerde tafel

begeleidt. Onder de grote kleurige ronde lampen zijn de meeste tafeltjes al bezet, door jong
en oud; jonge stelletjes, gezinnen met kinderen. Nog voordat we naar de kaart hebben kunnen kijken komt een man breed lachend op ons
af. 'Ed van der Linden', stelt hij zich trots voor.
Of we al wat te drinken willen bestellen? Er is
koffie, thee, frisdrank, maar ook bier en wijn.
Zorgvuldig vinkt hij onze keuze af op zijn voorgestencilde formulier. 'Komt eraan'. En weg is
hij, richting open keuken waar het ook een
drukte van belang is. Er zijn wel tien man in de
weer! Kok Leander, één van de vrijwilligers van
deze avond, heeft het menu samengesteld.
Zoals altijd is er een vast voorgerecht en nagerecht, met als keuze voor het hoofdgerecht een
vlees- of een vegetarische maaltijd. Vanavond
zijn dat risotto met gevulde kipfilet of pasta
met courgette en ricotta. Vooraf is er een runderbouillon en na tiramisu. Dat alles voor
slechts € 9 per persoon. Het voor- of nagerecht
overslaan mag ook, dan betaal je voor de
hoofdmaaltijd slechts € 6. Er komt ook nog een

Maoz

Walia Ibex
Tropische specialiteiten
Afrikaans - Ethiopisch
7 dagen per week

1e jacob v Campenstr 41HS
Tel 671 34 66 ethiowaliaibex@yahoo.com
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lekkere salade bij, met zongedroogde tomaatjes
en paprika. Voor kinderen zijn er pannenkoeken, à € 2. . Bosje rozen
Het Eétcafé is alleen op vrijdagavond geopend,
dus reserveren is raadzaam. Elke week kunnen
tien mensen met een licht verstandelijke beperking hier werken en zelf ook een fijne avond
hebben, samen met hun collega's én met de
gasten. Tussen de bedrijven door eten ze zelf bij
toerbeurt aan de tafel in de keuken. Gerard laat
het zich goed smaken. Even later kondigt één
van de vrijwilligers in het restaurant aan dat
Gerard jarig is. Het hele restaurant zingt hem
een 'Lang zal hij leven' toe en opgetogen neemt
hij de pakjes lekkers in ontvangst. Dan trekt hij
zich weer terug in zijn domein, de keuken. De
meer introverte medewerkers van het eetcafé
voelen zich daar het meest op hun gemak. Meer
flamboyante types, zoals Marcel en Ed, bewegen zich graag tussen de gasten en knopen
graag een praatje aan. Ed nodigt ons meteen
uit voor zijn verjaardag, op 14 maart. Dan
wordt hij 63. Maar hij mag niet te lang blijven
kletsen. Een vrijwilliger maant hem met een
grapje weer aan het werk te gaan. Ondertussen

1e van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat
Tel. 020 470 25 00

Falafel met gratis salade en
sausjes, Vlaamse frieten met
Belgische sauzen.
1e vd Helststraat 43

Tel: 676 76 12

kookpunt
door Marieke van Gessel m.m.v. Katja Clerx
schuifelt een verlegen, maar vrolijk kijkende
man naar een paar vrijgekomen tafeltjes. Voorzichtig verzamelt hij de roosjes uit de vaasjes
die op tafel staan en wikkelt ze in een papieren
Van de Kook-placemat. Het blijkt Rudy, al
jarenlang hoofd afwas. Even later zit hij met
zijn bos rozen alleen aan de tafel bij de receptie. Hij glundert als ik naar hem toe ga. 'Neem
je die bloemen mee naar huis?', vraag ik. 'Ja, ik
hou van bloemen. Als je straks weggaat mag je
ook bloemen meenemen hoor!'. Nu wacht hij
tot hij wordt opgehaald, want hij woont helemaal bij Muiderpoort, bij zijn zus. Enkele anderen van wat de vrijwilligers 'de doelgroep' noemen, de tien medewerkers met een lichte verstandelijke beperking, worden later ook opgehaald. Sommigen wonen immers helemaal in
Osdorp. Te veel
Van de Kook bestaat sinds 1996. Marjolijn en
Petra, professioneel werkzaam met mensen
met een geestelijke beperking, begonnen toen
met kookavonden in hun eigen keuken. Daarna
zat het eetcafé tijdelijk in een locatie aan het
Sarphatipark en vervolgens op de Plantage
Doklaan. Sinds 2003 opent het restaurant iedere vrijdag in de Lutmastraat, in het activiteitencentrum voor mensen met een verstande-

lijke beperking van stichting Cordaan AGO. Het
project is uitgegroeid tot een echt restaurant
dat wordt gerund door zo'n 30 vrijwilligers,
waarvan 10 mensen met een verstandelijke
beperking. Van de Kook is een stichting en
wordt niet gesubsidieerd. Het eetcafé drijft op
de opbrengsten en op sponsorgiften. Van de
winst en het fooiengeld worden de inkopen
gedaan voor de volgende week en wat overblijft
gaat in een potje, waarvan de medewerkers een
keer per jaar een weekend op vakantie gaan. Op
een kampeerboerderij in Nederland wordt dan
boerengolf en bingo gespeeld, koegeknuffeld,
gedanst, gegeten en samen gelachen en gepraat.
Als wij Ed betalen nadat hij ons weer keurig de
rekening heeft gebracht en het bedrag aandachtig heeft nageteld, roept hij bijna verontwaardigd uit: 'Maar dat is te veel!'. Ja maar lieve Ed, dat is toch voor jullie reisje!
Het eetcafé is iedere vrijdag geopend van 18.00
tot 21.00 uur, reserveren is raadzaam. Een driegangenmenu kost slechts € 9.
Eétcafé Van de Kook, Lutmastraat 181, vlakbij

HOEK ALBERTCUYPMARKT
1E V/D HELSTSTRAAT 37
AMSTERDAM
NIEUW EN GEZELLIG

Olijven Zuurwaren &
delicatessen. waar?

06-511.483.33

Voor de Badcuyp

*CAFÉ FLAMINGO*

de Van Woustraat, 06-262 968 20, www.eetcafevandekook.nl. Het restaurant is rolstoelvriendelijk: alles is gelijkvloers en er is een gehandicaptentoilet. Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger bij Van de Kook te werken, ga er dan
eens eten en spreek één van de werknemers
aan.
De Kunstwerkplaats. Loop ook eens binnen om
de prachtige kunstwerken te bekijken. De
beschilderde keramische bekers, vazen en
schalen zijn een leuk cadeautje!
Stichting Prisma organiseert een breed scala
aan ontspannings- en vormingsactiviteiten
voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Zo zijn er cursussen
tekenen en schilderen, keramiek, toneel, dans,
koken, paardrijden en computeren.
De Kunstwerkplaats en stichting Prisma maken
onderdeel uit van de stichting Cordaan Ago,
www.cordaan.nl<

Interbasics
Interieur

Tel:- 662 23 71
www.interbasics.nll
E-mail:
basinter@worldonline.nl
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Het kind achter de Fietsfabriek
çorçil door betül Tözüm
Inhoud
Ebe
Baba
Minder is meer
Boefjes
lef
Op de Vlucht
Kattenkwaad
Ike
School
Dier en Mens
Maffia
Herder
Mavin
Goeden Armband
Bliksemliefde
Bus Schauffeur
Moeder
Boerenslimheid
In het Hoofd van Yalçin
Bimihirnihim
Ebe
Vader reageerde fel toen moeder hem
zachtjes influisterde dat ze zwanger
was: "Nog een kind, precies wat we
nodig hebben". Moeder verliet daarop
teneergeslagen de kamer. Zes maanden
later kwam ik ter wereld.Tijdens het
melken van een koe, begonnen de weeën. Dit gebeurde zo abrupt dat moeder
achterover van het krukje viel. Mijn
oma, Ebe noemde ik haar, kwam op het
gegil af en trof mijn moeder aan in de
koeienstal. De bevalling was al voorbij.
Sommige baby's vinden moeizaam
hun weg naar buiten, maar ik had

ijzerwaren & gereedschappen handel bv

deHaan

Gerard Doustraat 62-64
1072 VV Amsterdam
Tel. 671 20 16
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mezelf succesvol gelanceerd.
Daar lag ik tussen de poten van een
zwarte koe. Toen Elbe zag dat ik een
jongen was, rende ze de stal meteen
weer uit. Dolgraag wilde ze alle ooms
en tantes het goede nieuws
brengen.Totdat ze plotseling besefte
waar ze mij had achtergelaten. Binnen
lag moeder bewegingloos naast de koe.
Snel griste Ebe me tussen de poten van
het wilde beest weg. Toen ze me eenmaal in veiligheid had gebracht, wikkelde ze me in een stuk stof. ' 'Bismillahirahmanirahim, Alle goede daden die
ik gedurende mijn levensjaren heb
gepleegd, schenk ik aan jou. Zolang jij
de juiste weg kiest en goed doet in het
leven, zal ik jou blijven verrijken en
zegenen', fluisterde ze in mijn oor. Ebe
hield mij vervolgens een uur lang vast,

moeder moest met lede ogen toekijken.
Dit was mijn oma natuurlijk niet ontgaan, maar ja. In onze cultuur had de
bruid niet veel te zeggen in het bijzijn
van ouderen of haar schoonfamilie.
Ebe vertelde me het verhaal op mijn
vijfde verjaardag. Ik wist dat ze van al
haar kleinkinderen het meest op mij
was gesteld. Toen ik een stel ezels van
ons land had gejaagd, zag ik de trots in
haar ogen.
Op de dag dat jij geboren werd, het
moment waarop ik jou voor het eerst
zag, vielen je gefronste wenkbrauwen
mij onmiddellijk op. Daaraan kon ik
zien dat je een jongen was. Blij als ik
was, verliet ik meteen de stal en rende
naar huis. Ik wilde iedereen het goede
nieuws brengen. Halverwege keerde ik
terug; ik besefte ineens dat je tussen

TA N D P R O T H E T I S C H E P R A K T I J K

R.SANOU
Technodent

Ceintuurbaan 394
Tel 470 46 50
rsanou@quicknet.nl

Het kind achter de Fietsfabriek
twee koeienpoten lag. Ik trok je daar
weg en wikkelde je in een stuk stof. Ik
nam je mee naar buiten en zei als eerst
een gebedje voor je op.
De blikken van je moeder kan ik me
nog goed voor de geest halen. Een uur
lang hield ik je tegen mij aan, terwijl ik
haar bleef aankijken. Negen maanden
had je in haar buik gezeten. Je had haar
pijn, vermoeidheid en zorgen gekost.
Het was haar recht om aan je te ruiken,
je vast te houden. Dit was het moment
waarop ze jou het meeste nodig had,
dat wist ik, maar toch hield ik haar op
afstand. 'Het verhaal had me geboeid'.
Waarom deed je dat?'vroeg ik. 'Waarom
joeg jij de ezels net weg?' antwoordde
ze met een vraag.'Zonder te aarzelen
ging je op ze af. Je leek wel een volwassen man met zoveel moed.'Even was
het stil, toen vervolgde ze: 'Ik wilde je
moeder geen onrecht aan doen. Je moet
goed bergrijpen at het een wonder was
dat jij nog leefde. Als de koe ook maar
één stap had gezet, was je hier nu niet.
Wat heeft dit met mijn moeder te
maken? Onderbrak ik haar. 'Waarom
heb je mij niet aan haar gegeven?'Ebe
zuchtte diep.
Liever vertel ik je het niet, maar ik wil
je ook niet achterlaten met allerlei vragen. Ik weet niet wanneer Ezrail mij
komt halen. Voor jou is hij vlak na je
geboorte langs geweest.' Ik begreep er
niets van. Ezrail nam de zielen van
dode mensen mee. Ik was nog spring-

1e Jacob van
Campenstraat 12
Tel: 675 37 68
Tel: 672 18 34

levend. Toen je moeder aan vader vertelde dat ze zwanger was en hij daar
kwaad op reageerde', ging Ebe verder,
'liep al haar liefde voor hem over naar
jou. Allah wilde je terug nemen, om je
moeder te verlossen van de onvermijdelijke pijn. Ik voelde Ezrails aanwezigheid. Ik wilde je zo graag
in leven houden, dat ik Allah erom heb
gesmeekt. Dat kon alleen als ik je zou
scheiden van je moeder. Haar liefde
voor je vader zou dan weer opleven. Ik
gaf Hem mijn woord in ruil voor jouw
leven.'
Hoe wist je dat allemaal?'vroeg ik
nieuwsgierig. Toen ik jouw vader ter

Tjin’s
Toko

1e vd Helststraat 64
Tel: 671 77 08

wereld bracht bij de waterput buiten
het dorp, heb ik ook een uur lang naar
hem moeten verlangen. Wat wilde ik
graag zijn warmte voelen of zijn geur
opsnuiven. Dat had zeker alle pijn van
de laatste negen maanden weggenomen. De dorpelingen, echter, ontnamen
mij dat plezier. Wat had ik graag zijn
gezichtje willen zien.'Mijn Oma werd
ineens stukken ouder. Haar rimpels
leken zich te vermenigvuldigen. Het
intense verdriet had zijn sporen achtergelaten.
Wordt vervolgd in krant 178
Café - Koffiehuis Petit Restaurant

HANNIBAL
Ferdinand Bolstraat 92
Tel: 020 - 673 54 88

TEKYOL
Islamitische Slagerij
1e v/d Helststraat 47 - Tel: 676 78 95
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Veertig kinderen naar school?
Tevens zijn er voor de pleegouders kleine mini kredieten. Er is
een groententeelt, palmolie, naaiatelierproject etc. Voor het groententeeltproject is een waterpomp
nodig. Voor het
atelier zijn naaimachines nodig en
voor de palmolie productie persen.De minikredieten worden terug
betaald en doorgegeven aan
anderen. Een wederkerigheid project omdat ook zij zijn geholpen.

Giro 7867814 t.n.v De Gemeenschap
o.v.v. 40 kinderen naar school

Zullen komend jaar en de daarop volgende
5 jaren veertig weeskinderen in Togo naar
school kunnen?
Daarop kunt U lezers een antwoord geven
steun dit kleinschalig project door zes jaar
lang een van deze kinderen onder uw
hoede te nemen en ze naar school te laten
gaan. Zes jaar school is een minimum
basis voor een kind dat later evntueel verder Er is al geld
voor........................kan.Geen groot bedrag
is er nodig. Als meer dan vijftig mensen,
zes jaar lang met een bank opdracht, 5
EURO per maand storten gaat dat 100%
naar deze kinderen. ieder jaar als ik

Ga ook naar You Tube vul dan in.. Project
Kpalime Togo U ziet dan ons project.

naar Togo ga zorg ik daar voor.

Jan van Overveld
pienemanstraat 76
1072 KV Amsterdam
Telefoon 020-6791055

Café ‘t Overvlietje
Albert Cuijpstraat (markt) 159
Veelal Hollandstalige muziek, ook voor
feesten en partijen 020-6716253
12

Tukse specialiteiten
Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 673 97 93

Cafe Restaurant De Duvel
De gehele zaak was zwart, de roet had zich
razend snel verplaatst en alles wat aan het
plafond hing was gesmolten. Het was een
drama... de nieuwe Duvel was totaal verwoest. En dat net voor het einde van het
jaar.....
In het nieuwe jaar is alles uit De Duvel
getrokken en hebben we met onderandere
het personeel de schouders er onder gezet.
De Duvel zag er nu verlaten uit..op de
ramen was te zien...
Sorry...wegens een ongeplande verbouwing tot nader bericht gesloten...,
15 jaar geleden begon cafe-restaurant De
Duvel in de 1ste v/d Helststraat 59-61
Inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de
A'damse pijp.
Marco de Groot, mede-eigenaar van de
Duvel begon 10 jaar geleden als bedrijfsleider. Kreeg de mogelijkheid om mee te
doen en heeft zich ingekocht.
De duvel heeft op 07-07-07 haar 15 jarig
bestaan groots gevierd en heeft in oktober
van dit jaar, een grote verbouwing achter
de rug.
Het gehele interieur is aangepakt, de kleuren veranderd , een mooie leistenen vloer
bij de bar en de rest van het restaurant met
een zware houten vloer.

We zijn nu al weer wat weken verder en er
wordt met man en macht gewerkt om de
Duvel zo snel mogelijk weer de deuren te
laten openen.
De planning is dat we in de eerste week van
maart weer open gaan, zodat we de draad
weer kunnen oppakken alsof er niets
gebeurd is. De keuken word geheel vernieuwd, nieuw apparatuur alles nieuw,
maar met het zelfde personeel, dus de
kwaliteit blijft behouden. De redactie
wenst de Duvel heel veel succes toe en dat
het maar weer heel gauw reuze gezellig
wordt.

We waren nog maar 2 maanden in de nieuwe Duvel, Totdat het drama geschiedde.
Door een kortsluiting in de waterontharder
bij de vaatwasmachine is er brand ontstaan. Op 28 december , 3e kerstdag om
04.15uur, werd Marco uit zijn bed gebeld
met de mededeling dat de zaak in lichter
laaien stond.
De brandweer was snel ter plaatse en heeft
de brand snel kunnen blussen, de bovenverdiepingen hadden gelukkig alleen rook
schade maar daar in tegen had de Duvel
veel schade.
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Rialto
Een selectie uit het programma

14 maart 19.00 uur
Nachmittag Angela Schanelec, Duitsland 2006, 97', Engels
ondertiteld
Na lage tijd bezoekt Irene haar broer Alex en haar zoon
Konstantin in het huis aan het meer. Konstantin's oude
jeugdvriendinnetje Agnes is ook bij het meer, maar zij zijn
uit elkaar gegroeid, tot verdriet van Konstatin. Konstatin en
zijn moeder Irene vechten met elkaar om erkenning.
Wanneer Irene haar geliefde laat overkomen, frustreert dit
Konstantin enorm, maar zijn oude vriendinnetje Agnes valt
als een blok voor de man.

Een kennismaking met de nieuwe Duitse film.

Moeder en zoon zijn weer alleen. Gebaseerd op Tsjechovs
verhaal De meeuw.

Ze timmeren al een paar jaar aan de weg, de Duitse regisseurs van de Neue Berliner Schule, maar in Nederland hebben we er nog te weinig van gezien.
Daarom in maart aandacht voor onze oosterburen, die met
een scherp oog voor detail hun omgeving aftasten, in een
stijl die we in Nederland bij Nanouk Leopold vinden, of in
Vlaanderen bij Threes Anna.
Tijd dus om kennis te maken met Angela Schanelec en het
pijnlijke, onderhuidse drama van haar film Nachmittag. Ook
hebben we een ontmoeting met Thomas Arslan die het programma rond de Neue Berliner Schule zal openen met zijn
film Ferien.
Als de Neue Berliner Schule een voorman heeft dan is het
Christian Petzold, die zijn nieuwe film Yella presenteert.
Filmtheater Rialto •
Ceintuurbaar 338
Telefoon676 87 00
www.rialtofilm.nl
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Bloem

Vintage en kinder kapper
1e vd Helststraat 53,
Amsterdam
ma: 12-18u di/za:10-18u
020-6718441

Frans Halsstraat 39
Tel:771 41 86

www.minicards.com

Badcuyp

Ostade Theater

Een selectie uit het programma

Donderdag 20 maart:
Ploctones ft. Harmen
Fraanje jazz | uitvoerend
'Intense en geconcentreerde

(gitaar), Efraim Trujillo
(tenorsax), Jeroen Vierdag
(bas), Martijn Vink (slagwerk) en Hamen Fraanje
(piano).

funkjazz die de tijd doet
vliegen …' - Frans van
Noordpool. 21.30 u. •
Leeuwen, NRC
Bezetting: Anton Goudsmit

. Open: 21.00 u.
www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
Engelen in Amsterdam OZ
679 50 96
Ik heb... iets
zo 2 maart 2008 16:30 uur 14+
Juniorvoorstelling rondom Angels in America van Toneelgroep Amsterdam

Donderdag 27 maart:

Mix van improvisatie, ethnische en experimentele
muziek.

Haytham Safia and Friends
jazz | wereldmuziek | uitvoerend
Haytham Safia (U'd), Osama
Millegi (percussie), Rembrandt Frerichs (piano) en
gast
Noordpool. 21.30 u. • 8.
Open: 21.00 u.

Domein voor Kunstkritiek / Ostadetheater
Kunstwandeling door de Pijp
za 15 maart 2008 14:00 uur
Wandel mee en geef uw mening over Kunst van het AllerCeituurbaan
392
Tel: 679 09 33
Open:
van 07.00
- 23.00

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69

iedere zondag- middag optreden door
verhalen verteller

Specialiteiten uit het oosten
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ONDERSTEUNERS WEGWIJZER
huiskamer

Saskia’s

DEZE

ONDERNEMERS ONDERSTEUNEN

BULLETIN DE PIJP - ZUID
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Huisartsenpraktijk Pijp-Zuid

Saskia’s huiskamer
Van maandag tot en met donderdag voor groepen.

Huib Franssen & Ernst Wijsmuller
Spreekuur volgens afspraak
Kuiperstraat 151a
1073 ER Amsterdam
Tel: 020-671 33 89
Nog open voor nieuwe patiënten.
www.huisartsenkuiper.nl

Albert Cuypstraat 203 - Tel: 06 28 629 839
www.huiskamerrestaurant.com

Van Buuren
Sarphatipark 4

www.eetcafevanburen.com
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M O K U M •M OT E R S

Zuid-Afrikaanse
specialiteiten

Reparatie van alle
merken motoren.

Café / Restaurant / Terras
Banqueting / Zaalvehuur
Open tot laat
wireles internet aanwezig
C.Trooststraat 56 / Tel: 676 09 23

VAN OSTADESTR 340-346

TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

BLZ

1e vd Helststraat

www.tjingtjing.com
BAKKERIJ

Restaurant
1e vd Helststraat 50 - Tel 671 22 42
www.wijnbar.nl

Mambo Pasta
De lunchroom en het
terras van de Pijp
e

1

vd. Helststraat 66

Tel:679 12 95

Mikado RON VERBOOM
O HEERLIJK RON

www.sultansofrasi.nl

Jeffrey’s
voor feesten en partijen

Gespecialiseerd in
houten Speelgoed
Albert Cuypstraat 256
www.mikadospeelgoed.nl

ook op zondag! .

Govert Flinckstraat 308
Telefoon 020 673 69 92
www.vamosaver.nl
Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

Ceintuurbaan hoek Ferd. Bolstraat
Tel: 662 14 09 Fax: 662 50 54

Brood en Banketbakkerij

open van ma t/m za van 13.00
tot 01.00 uur
Eerste Sweelinckstraat 11

Rud.H.Venekamp
De
Pittenkoning
Tel: 671 63 08

Tel: 471 13 32

Spaans Restaurant

Vamos A Ver

ZE ZIJN ER WEER
VERSE SPECULAAS
EN MARSEPEIN
eee e e

ANNO 1897
Al ons (klein)brood en
gebak
eigen fabrikaat

Ferd. Bolstraat 134
Cafe Restaurant 1e vd.Helststraat 35
Lutmastraat 99 A
Eetcafé
Tel:7770996 M
S

www.cafereuring.nl

PIA TEXTIELHANDEL
Voor al uw bedtextiel Grote sortering matrassen
‘s Maandags gesloten

Alber tcuy pstr.(markt) 203 b Tel:676 04 09
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Tel:•662 12 09

Govert Flinckstraat 326a
1073 CJ Amsterdam
020-676 78 97

Keuken open
17.30 - 22.30

Lunchroom&
Engels ontbijt

Maandag gesloten

www.amsterdommertje.nl
info@amsterdommertje.nl

VAN WoUsTRAAT 158

TEL:

679 42 44

