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door Jan van Overveld
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Dromen in Afrika

is een uitgave van de Humanistische
Beweging Amsterdam en staat open
voor alle andere organisaties zolang
deze 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

De zon is er altijd
groen is waar mijn ogen kijken
Een zacht bed dat mij bedwelmd
De geur die mij omringd
het lichaam altijd bij mij
Ogen die kijken als alleen ogen kunnen in mijn geliefde land
gebaren die vertederen
Nooit zal alles het zelfde meer zijn
hemel en aarde zo dicht op elkaar
Mijn aderen gevuld gemengd met bloed van mijn geliefde
mijn Afrika dat mij laat dromen
Mijn Afrika dat mij zoetjes straft
De ruimten die alles vullen
Met de zee die alles wast.

telefoon: 020-6791055
mobiel: 06-339 607 70

(Jan van Overveld vanuit Togo)

Op de website van het bulletin vindt u
alle eerder verschenen artikelen en
links naar de Humanistische
Beweging in andere landen. Ook al
onze adverteerders worden vermeld.
Zij maken het mogelijk onze projecten
in Afrika te realiseren.
Aan hen onze hartelijke dank.

COLOFON
MEDEWERKERS•
Jan van Overveld, Peter Noordendorp,
Manuel Schreurs, Toon Bruin, Nathalie van
Overveld, Marieke van Gessel, Juliet, 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

4-6 eetlepels paneermeel
Zout en peper

pasta]
500gram tomaten saus of zelf gemaakt
of kant en klaar!
Pasta al Forno
250 gram mozzarella
Uit het kookboek mijn Little Italy van 150 gram gerookte provolone kaas
150 gram parmezaanse kaas
Laura Zavan
250 gram ricotta
Ingredienten:
2bossen basilucum
Voor 6 personen!
500gram rigatone [dikke buisvormige 30 gram boter

Recept voor pasta uit de oven oftewel

Veelgestelde vragen
Waar vind ik deze krant?
Bij alle winkels, lunchrooms, restaurants en
cafés die ons blad ondersteunen.
Bij Bakkerij R. Venekamp in de Ferdinand Bolstraat, Bakkerij Ron Verboom, hoek Ceintuur-

baan en Ferdinand Bolstraat en bij Bakkerij
Runneboom in de 1e Van der Helststraat.
Bij de bibliotheek aan het Roelof Hartplein, bij
Cinetol.
Hoe doneer ik voor projecten in Afrika?
Via giro 7867814 t.n.v. De Gemeenschap o.v.v.

De Sperwer
Frans Halsstraat 39
Tel:771 41 86

www.minicards.com

Gerard Doustraat 226

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

Bereidingswijze:
Mozzarella en de Provolone in kleine
stukjes snijden
Parmezaan raspen
Water aan de kook brengen in een grote pan en laten koken min 2 minuten
kooktijd die op pak staat aangegeven.
Als de pasta gekookt is deze mengen
met de tomaten saus en de helft van de
basilicum blaadjes
Oven schaal invetten en de bodem
bedekken met paneermeel, Schep de
helft van de pasta erop en de helft van
de kaas.
Schep hier weer de andere helft van de
pasta en de basilicum blaadje op met
daaroverheen
weer een laagje kaas,
Het geheel bestrooien met nog wt
paneermeel en wat klontjes boter , dan
circa 20 minuten in een oven van 180
gr totdat er een mooi korstje op zit. Dit
recept is een goede aanzet voor een
mooie zomer!
Smakelijk eten!

Bulletin de Pijp.
Hoe krijg ik een abonnement op deze krant?
Maak een donatie van • 25 over op bovenstaand
gironummer voor onze projecten in Afrika.
Vermeld uw adres in de overschrijving.

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 deel 2:
1. Het Innerlijk landschap
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
tedere en misschien zelfs vriendelijke
XVI. De levensmodellen
gevoelens van heimwee op. Voor andeXVII. De innerlijke gids
ren maakt het dromen los. Voor nog
XVIII. De verandering
anderen beloftes die vervuld zullen
Kijk eens hoe dat paar langzaam voort worden in de schitterende dagen die
wandelt. Terwijl hij zijn arm om haar nog komen. Zo ook heeft, bij de aanblik
middel slaat, laat zij haar hoofd op zijn van dezelfde zee, de één een beklemvriendschappelijke schouder rusten. mend gevoel, terwijl een ander zich
En zij gaan voort in de herfst van de gesterkt en bevrijd voelt. En duizend
bladeren, die ritselend opdwarrelen... anderen slaan beangstigd de met ijs
in het afstervend geel, rood en violet. bedekte bergtoppen gade; terwijl even
Jong en mooi als zij zijn gaan zij niette- zovele anderen deze gigantische, geslemin voort naar de avond van de grijze pen kristallen bewonderen. De één
mist. Een kille motregen en het achter- voelt zich terneer geslagen en de ander
gelaten speelgoed van de kinderen, verrukt bij het aanschouwen van eenzonder kinderen, in verlaten speeltui- zelfde landschap.
nen. Voor sommigen roept dit beeld Indien een zelfde landschap verschil-

lend is voor twee personen, waarin zit
dan het verschil?
Het heeft te maken met hetgeen men
ziet en hetgeen men hoort. Neem bijvoorbeeld het woord "toekomst". De
een voelt zich er krampachtig bij, een
ander blijft er onverschillig onder en
een derde zou zijn "heden" er voor
opofferen.
Neem bijvoorbeeld de muziek. Neem
bijvoorbeeld de woorden met sociale of
religieuze betekenis. Soms gebeurt het
dat een landschap door een groot aantal mensen of door gehele volken wordt
verworpen of aanvaard. Bevindt die
verwerping of aanvaarding zich nu in
het landschap ofwel in de boezem van

Aan de winkeliers
Om misbruik te voorkomen vragen we u alleen advertenties 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
Filosofische en spirituele uiteenzetting van de Humanistische Beweging. Auteur: Silo

een veelheid van mensen en volken?
Tussen het vermoeden en de hoop richt
jouw leven zich naar landschappen die
overeenstemmen met iets dat in jou is.
Deze hele wereld die je niet hebt gekozen, maar die je werd gegeven om menselijk te maken, deze wereld is het landschap dat groeit naarmate het leven
groeit. Moge je hart daarom nooit zeggen: "Noch de herfst, noch de zee, noch
de met ijs bedekte bergtoppen hebben
iets met mij te maken", maar dat het
moge bevestigen: "Ik hou van de werkelijkheid die ik opbouw!"
Indien een ver verwijderde ster met jou
verbonden is, wat moet ik dan denken
van een levend landschap, waarin de
herten de oude bomen vermijden en de
wildste dieren teder hun jongen likken?
Wat moet ik denken van het menselijk
landschap, waarin overvloed en ellende tegelijkertijd hun bestaan hebben,
waarin sommige kinderen lachen, terwijl andere niet eens de kracht hebben
om te huilen?
Want indien je zegt: "Wij hebben andere planeten bereikt", dan moet je ook
naar voren brengen: "Wij hebben hele

volken vernietigd en tot slavernij
gebracht. Wij hebben de gevangenissen
volgestopt met mensen die om vrijheid
vroegen. Wij hebben van de ochtend tot
de avond gelogen... Wij hebben onze
gedachten, onze gevoelens en onze
handelingen vervalst. Wij hebben bij
elke stap een aanslag gepleegd tegen
het leven, omdat wij leed hebben voortgebracht".
Ik ken mijn weg in dit menselijk landschap. Wat zal er gebeuren, wanneer wij
elkaar passeren in tegenovergestelde
richting? Ik verwerp elk kamp dat een
hoger ideaal verkondigt dan het leven
en iedere zaak die, om zich door te zetten, leed voortbrengt. Dus onderzoek je
handen alvorens mij ervan te beschuldigen geen deel uit te maken van facties, en zie of je er het bloed der medeplichtigen op ontdekt. Als je gelooft dat
het moedig is je met hen te compromitteren, wat zal je dan zeggen van iemand
die door alle moordlustige kampen
ervan beschuldigd wordt zich niet te
compromitteren? Ik wens een zaak die
het menselijk landschap waardig is:
een zaak die zich verbindt met het
overwinnen van pijn en leed.
Ik ontken elk recht van beschuldiging

die komt uit een kamp in wiens
geschiedenis (recent of ver verleden)
de onderdrukking van het leven voorkomt. Ik ontken elk recht van verdenking die komt van diegenen die hun
verdachte gezichten verbergen. Zelfs
het slechtste in de misdadiger is me
niet vreemd. En als ik het in het landschap herken, herken ik het in mijzelf.
Daarom wens ik datgene te overwinnen
dat in mij en in elk mens strijdt om het
leven te onderdrukken. Ik wil de
afgrond overwinnen!
Elke wereld waarnaar je streeft, elke
gerechtigheid die je opeist, elke liefde
die je zoekt en ieder mens die je wenst
te volgen of vernietigen, zijn ook in jou.
Alles wat in jou verandert, zal jouw oriëntatie veranderen in het landschap
waarin je leeft. Dus als je iets nieuws
nodig hebt, zul je het oude dat in jouw
innerlijk overheerst, moeten overwinnen. En hoe zul je dit doen? Je zult
beginnen met te herkennen dat, ook al
verander je van plaats, je je innerlijk
landschap altijd met je meedraagt.
wordt vervolgd in krant 179
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Atoombom
ingezonden

In het Algemeen Dagblad van 18
december 2001 attaqueert de 'grote
denker' van de VPRO, Stan van Houcke, de schrijver Leon de Winter over
diens epistels na 'elf september' in
dezelfde krant. Van Houcke vraagt zich
af: "gelooft Leon de Winter in zijn simplistische wereldbeeld? Het antwoord
moet zijn: nee, tenzij hij gek is". Als er
één niet goed bij zijn hoofd is dan is het
wel Stan van Houcke als die schrijft:
"Na Auschwitz en Hiroshima kan bijna
niemand meer werkelijk geloven in de
onvergankelijkheid van al die normen
en waarden in de westerse beschaving".
Het is onbegrijpelijk dat iemand die
met goed gevolg de kleuterschool heeft
doorlopen anno 2001 Auschwitz en
Hiroshima op één hoop gooit. Maar dat
kan je verwachten van iemand die zich
verheft boven de medemens en hooghartig de terminologie van 'massamens' bezigt.
De Duitsers hadden vernietigingskampen als Auschwitz, de 'uniciteit' bestond hierin dat het nationaal-socialisme c.q. de nazi-ideologie de joden erger dan tweederangs mensen beschouwde, namelijk als belichaming
van het Kwaad dat vernietigd moest
worden.

In het televisieprogramma Barend &
Van Dorp op 12 maart en op 17 maart
2003, stootte Jan Mulder - die voor een
kwart miljoen euro per seizoen is ingehuurd om op te treden als spastische
clown in dat circus om zijn extatische,
ongecoördineerde kunstjes te vertonen
- op zijn irritante, geëxalteerde wijze
enkele kreten uit over de Verenigde Staten vanwege de dreigende oorlog in
Irak. (Op 20 maart 2003 zijn de Amerikanen en Engelsen aan de bevrijdingsoorlog van Irak begonnen). Zijn ongearticuleerde bijdrage bestond slechts
uit het oorverdovende gekrijs dat
Het joodse volk moest op een geïn- 'Amerika niet deugt', dat je 'natuurlijk
dustrialiseerde wijze, door middel van tegen Amerika bent' en waarom, omdat
gaskamers, worden omgebracht. De 'Amerika een atoombom op Nagasaki
had gegooid'. (In de editie van 24.04.03
mens als industrieel product.
kwalificeerde Mulder de SGP en

Christenunie als "christenkoppen")
Over het besluit een atoombom te gooien op de steden Hiroshima en Nagasaki lopen de meningen uiteen. De ene
stroming zegt dat het werpen van de
atoombom onnodig was, want Japan
was al daarvoor bereid om te capituleren als de positie van de keizer gehandhaafd bleef.
Deze opvatting werd voornamelijk
door zogenoemde progressieve, linkse
historici en opiniemakers verkondigd,
zoals in Nederland door bijvoorbeeld
de bekende polemoloog professor Röling, de voormalige hoofdredacteur van
NRC-Handelsblad André Spoor en de
Groen Links actievoerder Hans Fedde-

Vervolg op bladzijde 12
advertentie

www.lust4life.onzezaak.com
LUNCH
TAPAS

DINER
DRANK

PILSVOGEL
GERARD DOUPLEIN 14
TEL: 664 64 83
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advertentie

www.kroonenbergbikes.nl
Groenten fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a

TEKYOL
Islamitische Slagerij
1e v/d Helststraat 47 - Tel: 676 78 95

Uitnodiging
Café La Paz
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Café Lust 4 life
Cornelis Trooststraat 49 Amsterdam

Za. 5 april : Akoestische Jamsessie
Zo. 6 april: Hillbilly Rebels:
Dit duo brengt tweestemmig folksongs, country, rock &
roll, sixties en blues

Zo. 13 april: Vast Countenance:
4 mannen zingen meerstemmig prachtige liedjes; “een fris
klinkende melodiemachine, zich badend in het
gedachtegoed van the Beatles, the Stones, Neil Young, en
Bob Dylan” (muziekblad LiveXS)

Za. 19 april : Akoestische Jamsessie
Zo. 20 april : The John Gration
Combination (5 m.):
eigentijdse fusion/ wereldmuziek met een tik van de 70'er
jaren

Zo. 27 april : o.v.b. Blue Clay:
dit trio uit Zeeland brengt een mix van oude blues,
bluegrass en hillbillynummers

PIA
TEXTIELHANDEL
Alber tcuy pstr.(markt) 203
Tel:676 04 09
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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 op 11 april. Waar?
Restaurant Tjing Tjing
Cornelis Trooststraat 56-58 (de Pijp)
Aanvang: 20.00 uur

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

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

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl
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Bloemen en planten
Door Toon Bruin

Het Groen Gemaal.

Suzanne Ferlinz van Het Groen Gemaal

In april 2001 is er in het Sarpathpark een ecologisch kringloopproject geopend met de
naam Groen Gemaal. Het idee
was afkomstig van vrijwilligers
uit de Pijp van de werkgroep
Natuur & Milieu van het Wijkcentrum Ceintuur. Het project
was en is bedoeld om de bewoners in de Pijp die moeite doen
om de buurt te verfraaien en zo
de openbare groene ruimte te
onderhouden te helpen en zo
een (plantaardige) hart onder
de riem te steken. Het Groen
Gemaal wordt onderhouden
door Hanna Auer en Suzanne
Ferlinz bijgestaan door een
groep vrijwilligers, zodat het
Groen Gemaal 4 dagen per week
open is. Ook worden er werkzaamheden in het park verricht
zoals in het voorjaar Elzen die
zich hebben uitgezaaid uit de
grond te trekken (wieden) en
het riet maaien en de vijvers
uitbaggeren. Elke maand worden de gaatjes in de persleidingen door geprikt, de stop los
gedraaid en worden de leidingen schoon gespoeld zodat de
pomp schoon blijft en het water
van de vijvers en de waterval
kan blijven circuleren. Buurtbe-

woners kunnen hun planten,
stekken en zaden uit hun
(gevel)tuin komen ruilen of
weggeven. Bewoners die een
geveltuin maken of opknappen
kunnen planten gratis komen
ophalen, uiteindelijk helpen ze
om de Pijp mooier te maken.
Als u door omstandigheden
bepaalde werkzaamheden zelf
niet kunt verrichten bijv. een
klimplant vastbinden komen ze
u helpen. Ze steken ook een helpende hand uit bij zwaar werk,
verder proberen ze dat verwaarloosde geveltuinen tijdelijk
door buren wordt geadopteerd..

CAFÉ

STIGTER
Ceintuurbaan 157a Reservering: 675 15 65 Ceintuurbaan 342 Reservering: 470 85 28
Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat. 10.00 - 03.00 Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat.10.00-03.00
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Vredesteken
Verslag van 15 maart Vredesteken op de Dam

In de week van de treurige 5e verjaardag van de oorlog in Irak, vond er
een manifestatie plaats op de Dam
waarbij alle slachtoffers van oorlog,
waar dan ook ter wereld werden herdacht, en waarbij een sterke oproep
voor vrede en dialoog tussen culturen
werd gelanceerd.
Omdat mensen van bijna alle landen
van onze planeet wonen in Amsterdam,
heeft elk gewelddadig conflict, elke oorlog, zijn weerslag op de stad.
En, omdat we nou eenmaal wonen in
Amsterdam zullen wij, waar we dan
ook oorspronkelijk vandaan komen er
hier iets aan kunnen en moeten doen.
De oproep van de 15e maart werd dan
ook ondersteund door de aanwezigheid
van mensen van vele nationaliteiten:
Er waren mensen uit Irak, Afghanistan,
Palestina, Israël, Marokko, Nederland,
Ghana, Suriname, Libanon, Bolivia,
Chili, Argentinië, Italië….. Islamieten,
Christenen,Hindoestanen gelovigen,
atheïsten en atheïsten….
Een programma waarin sprekers vanuit verschillende gezichtspunten het
thema oorlog, vrede, dialoog, de
samenleving en haar toekomst naar
voren brachten en muziek en dans van
jonge vrijwillig optredende artiesten
het zelfde thema vanuit hun gezichtspunt lieten zien en horen.
Onder de sprekers bevonden zich Achmed El Mesri,van de vereniging Assadaaka en de Boliviaanse ambassadeur

in Nederland.
Hierna stelden de deelnemers met een
fakkel in de hand zich op in de vorm
van een vredesteken. Een beetje dringen, want het teken was gebaseerd op
ongeveer 150 deelnemers, terwijl er
ongeveer 250 mensen mee wilden
doen. Na het opstellen en vóór een universele ceremonie van vrede draaiden
de deelnemers zich naar buiten, als
teken dat de vrede en dialoog naar de
mensen zal worden gebracht.
De deelnemers gaven na het einde van
de ceremonie en het opbreken van het
teken blijk van hun waardering voor dit
initiatief, dat inmiddels voor de derde
keer werd uitgevoerd en van de door
deze manifestatie gevoelde verbondenheid met de toekomst van onze stad en
de mensen in gebieden van oorlog.
Wanneer is de volgende keer? Was een

vraag die vaak gesteld werd.
Het komend jaar organiseert de
Gemeenschap nog een aantal andere
evenementen met het thema geweldloosheid, dialoog en vrede. Wil je daarvan op de hoogte gehouden worden
kan je inschrijven in de site:
www.degemeenschap.info Maar in
ieder geval wordt het volgende vredesteken georganiseerd rond 21
december, waarschijnlijk op het Mercator plein.
Nog erg belangrijk om te noemen: Alle
deelnemers en mogelijk makers van dit
geweldige evenement hebben vrijwillig
meegewerkt of tegen kostprijs. Dit geeft
de burger moed!
Samen komen we er wel!
Lory Tasma, De Gemeenschap.

1e Sweelinckstraat 16
Tel:6764910
www.peppinopronto.nl

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

Olijven, Zuurwaren &
delicatessen. Waar?

06-511.483.33

Voor de Badcuyp

*CAFÉ FLAMINGO*
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Die Afstand
vervolgverhaal
Die afstand Tussen mij en hem zo kort
na zijn geboorte, hield jouw vader altijd
bij mij vandaan. Als ik toenadering
zocht, gaf hij me met moeite een kus.
Jouw moeder stond het zelfde te wachten. Jij zou net zo handelen als je vader.
Dat doe je nu al.'
Ik amuseerde me altijd in het bijzijn
van Elbe, maar vandaag was anders.
Mijn maag begon te knorren. Ik vergat
de honger zodra ze weer sprak.'Als een
man in onze cultuur van een vrouw
houd, kan hij dat alleen tonen als hij
zich eenzaam voelt of als hij zich met
haar afzondert. In het openbaar dient
zij hem te gehoorzamen en hem niet
tegen te spreken. Anders krijg je een
schandaal. Begrijp je het nu.?'Ik knikte
alsof ik het begreep. Ebe begon zachtjes tegen Allah te praten: ze dankte
Allah voor deze dag. Samen wandelden
we verder over het land. Het was zo heet
dat, dat ik mijn t-shirt uittrok. ' Trek dat
maar gauw weer aan. Straks loop je een
zonnesteek op', zei ze bezorgd. 'Hoe kan
de zon mij nou steken?'vroeg ik. 'Als de
temperatuur hoger is dan je lichaamstemperatuur, gaat je bloed koken. Het
wordt dikker, je aders raken verstopt. In
het ergste geval kan je er zelfs aan dood
gaan. Het is maar goed dat je een petje
draagt, jongen, anders loop je ongetwijfeld een zonnesteek op.'Achteraf
gezien, denk ik bij mijzelf; deze vrouw
had geen opleiding genoten. Nooit had
ze het dorp verlaten, een krant gelezen,
of een televisie gezien. Waardoor bezat

Fietshuis 228
een perfecte fiets voor bijna niets

Ceintuurbaan 228
020-3640009
020-4715111

www.fietshuis228.nl
10

ze zoveel kennis?
Eenmaal thuis dook ik
meteen de keuken in. Ik
besmeerde wat brood
met yoghurt en pekmes,
een soort jam. Onder het
genot van mijn broodje
holde ik naar het schoolplein. Er werd gevoetbald door een groepje
jongens. Hun zogenaamde leider, Ali, sloeg
altijd iedereen in elkaar.
Ali en ik hadden nooit
ruzie gehad. Totdat hij
het in zijn hoofd haalde
mij te bevelen. 'Ga die
bal halen!', riep hij. De
bal rolde steeds verder
van
het
veld
vandaan.'Haal hem zelf,
antwoordde ik dapper.
Hij schold en ik schold terug. Plotseling
bevond ik mij in een vechtpartij. Het
verhaal van Ebe ging door mijn hoofd.
'Ik ben de dood ontsnapt als baby, denk
je dat ik er nu nog bang voor ben?'vroeg
ik hem op een bazige toon. Het gevecht
hield op zoals het begonnen was. Je kon
een speld horen vallen op het plein. Ali
wist zich geen houding te geven en rende huilend weg. Alle jongens waren
geschrokken. Ik begreep niet zo goed
waarom. Wel voelde ik dat ik krachtiger
was geworden. Ali mocht voortaan
mijn vriendje zijn.
Als mijn leven aan een zijden draadje

heeft gehangen, waarom zou ik de
wereld dan niet met anderen delen?
Een mensenleven komt voort uit het
niets en begint in de baarmoeder. Weet
je waarom een kind huilend ter wereld
komt? Omdat het na negen maanden
het bevel krijgt om moeders buik te
verlaten. Uiteraard wil het niet weg; het
zal vechten om er te blijven. Naast alle
medische verklaringen, is dit de oorzaak van alle pijn die een zwangere
vrouw moet doorstaan. Wanneer het
kind het lichaam van de moeder heeft
verlaten, ziet het voor het eerst de
wereld. Het kind beseft dat het nu veel

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

meer ruimte heeft en wil niet terug.
Daarom begint het te huilen. Dit hoopje mens zal uitgroeien tot een volwassen mens. Als volwassene zal het doorgaans eerst de ouders verliezen, wat
intens verdriet met zich meebrengt.
Daarna wordt het op zijn beurt zelf oud
en zal het uiteindelijk sterven, net als
iedereen.

2e Jacob van Campenstraat 150

Open:
ma t/m za 12.00
Tel: 673 42 51
Lunch en diner
www.cafe-depunt.nl

kind, opgezadeld met zo'n taak, ervaart
zijn jeugd anders dan leeftijdgenootjes.
De dag waarop ik naar het postkantoor
in Kirikkale ging, met manke oom
Mehmet, staat in mijn geheugen
gegrift. Vandaar zouden we naar mijn
vader, zijn broer, in Nederland bellen.
Ik had nog nooit 'getelefoneerd', laat
staan een telefoon gezien. Zonder dat
ik me er iets bij kon voorstellen, was ik
helemaal opgewonden. Met open mond
keek ik hoe hij de verbinding maakte.
Hij gaf een tik op de onderkant van
mijn kin en gebaarde dat ik dichterbij
moest komen. Tijdens het gesprek
hoorde vader dat ik er was. Al die tijd
had ik mijn oor tegen de hoorn
gedrukt, naast dat van mijn oom. Die
hoorn van kunststof vond ik maar
vreemd.
Het ging er bij mij niet in dat
Baba,
zo'n ding iemand van ver dichtbij kon
brengen. In grote spanning luisterde ik
naar vaders stem, die anders klonk dan
Hij hielp mensen graag. Ook putte hij
ik had verwacht. Op een strenge toon
vreugde uit het vinden van oplossinvroeg hij waarom mijn aanwezigheid
gen. Materiële zaken boeiden hem weinu pas werd gemeld. Zoals hij mijn
nig in tegenstelling tot manevi,
oom toesprak, dat deden er niet velen.
gevoelszaken. Wanneer zijn hart sprak,
Wat een stoere vader heb ik, dacht ik bij
zette hij alles op het spel. Dan trok hij
mijzelf.
onverschrokken ten strijde ongeacht de
'Ik leef met het verlangen naar Baba,
tegenstander. Hij kon de hele wereld
maar jou kan dat blijkbaar niet veel
aan. Ik heb mezelf wel eens afgevraagd
schelen. Geef hem aan de lijn.
of ik nou werkelijk bang was voor mijn
Snel!'hoorde ik vader zeggen. Hij
vader, of dat het louter voortkwam uit
noemde mij altijd Baba, wat vader
respect. Toen ik nog een kleuter was,
betekend in het Turks. Eindelijk mocht
woonde mijn vader in Amsterdam en
ik de hoorn overnemen. Er ging een
wij in Buyucamili, een dorp vlak bij
onbekend gevoel door me heen. Ik was
Ankara. De weinige brieven die hij mij
trots op de persoon die mijn vader
zond , gingen telkens over mijn taak als
bleek te zijn.
heer des huizes. Als oudste man in huis
diende ik alle verantwoordelijk voor
Wordt vervolgd in krant 179
het gezin op mij te nemen. Een vijfjarig

Ozgür
Vers shop

Enorme keus Verse groenten
en fruit
Tel:675 24 40
Lutmastraat132

1e Jacob van
Campenstraat 12
Tel: 675 37 68
Tel: 672 18 34
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Atoombom
door Henk Wolzak

ma. Met de Russische historicus Roy
Medvedev delen ze de mening dat 'de
atoombommen op Japan boven alles
bedoeld waren als intimidatie van de
Sovjetunie'. Dat de woordvoerders van
deze opvatting er naast zitten is door
Japanse getuigenissen, Japanse historici en o.m. door de studie van de Amerikaan John Toland overtuigend aangetoond. Deze stroming noemt men
vaak conservatief of rechts.

geland, de Verenigde Staten en China,
zij zich daartoe verbonden.
De Japanners weigerden in die fase om waardoor Japan de kans kreeg om te
zich onvoorwaardelijk over te geven en capituleren.
de militaire leiders wilden zelfs tot elke
Vervolg in krant 179
prijs nog verder vechten, want zij achtten de oorlog nog niet verloren. Gelet
op de hardnekkige strijd van de Japanners en de enorme verliezen aan mensenlevens gingen meerdere mensen in
Noot van de redactie:
het Amerikaanse regeringskamp er
Gezien we een beleid voeren van
voor pleiten om de eis van onvoor vrijheid van woord hebben wij, dit
waardelijke capitulatie te laten vallen.
stuk tot discussie geplaatst. De
Ook Churchill voelde hiervoor. Uit deze verdediging van het atoomwapen en
gedachtengang is voortgekomen de
alle wapens zijn echter geen
Declaratie van Potsdam, het ultimatum
denkbeelden van de redactie.
van 26 juli 1945, opgesteld door En-

Wat is er werkelijk in de periode aprilaugustus 1945 in Japan gebeurd?
Inderdaad zagen tal van Japanners in
het voorjaar van 1945 in, dat Japan de
oorlog aan het verliezen was. Reeds in
juni greep keizer Hirohito in om te
komen tot vredesonderhandelingen.
Deze wilde hij op gang brengen door
bemiddeling van de Sovjetunie. De
Russen hielden echter de boot af, want
zij wilden maar al te graag meedoen
aan de oorlog tegen Japan.
Tijdens de conferentie van Jalta hadden
Ceintuurbaan 392
Tel: 679 09 33
Openingstijden:
07.00 - 23.00

Iedere
Zondagmiddag
optreden van een
Verhalen verteller

Specialiteiten uit het oosten
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Gerard Douplein 8
Tel: 671 86 10
Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl
info@oznazar.nl

Stadsdeelinformatie
Wijkservicepunt Ceintuurbaan
Adres:•Ceintuurbaan 272
Telefoon: 020 379 5824, Fax: 020 379 5652
Internet: http://www.stadsdeel@oudzuid.nl
Spreekuur: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.
Stichting Zuid spreekuur door Ronny: 09.00-12.00 en 16.00-17.00
uur
Straatmanager Metrolijn: di en do 09.00-11.00 uur
Politiespreekuur Buurtregisseur Bert van der Linde (van de Lizzy
Ansinghbuurt/Cornelis Troostbuurt) di 15.30 -17.00 uur en do 16.0017.00 uur. Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

Wijkservicepunt Ruysdael
Adres: Ruysdaelkade 163, 1072AS Amsterdam (Oud-Zuid)
Telefoon: 020 672 0538, fax: 020 670 6501
Openingstijden: di t/m vr 09.00-17.00 uur
Spreekuur Ymere: donderdag 16.00-17.00 uur
Spreekuur buurtregisseur: donderdag 17.00-18.00 uur
Bijzonderheden: Het wijkservicepunt ondersteunt initiatieven van
bewoners om de buurt leefbaarder te maken. Vandalisme en overlast
worden aangepakt.
In het wijkservicepunt werkt welzijnsinstelling Combiwel samen met
politie, stadsdeel en woningcorporatie Ymere.
Wijkmeester Donderdag 17.00 - 18.00 uur
Politiespreekuur: Buurtregisseur Rienk Huizenga (HSK) en John
Noorbeek (Frans Halsbuurt) di en do 17.00 - 19.00 uur. Bij afwezigheid
bellen naar 0900 - 8844
Wijkwethouder Paul van Grieken : Spreekuur oneven weken van de
maand van 16.00 uur tot 17.00uur

Wijkservicepunt De Coenen-Lydia
Adres: JM•Coenenstraat 4
Telefoon: 020 673 5500
Internet: http://www.oudzuid.amsterdam.nl
Openingstijden: Ma 13.00-20.00 uur, di t/m vr 09.00-17.00 uur
Bijzonderheden: In het wijkservicecentrum kunnen de bewoners
informatie krijgen over activiteiten in de wijk. Verder houden de wijkbeheerder, de wijkcoördinator en de buurtregisseur (wijkagent) er
spreekuur. Men kan er terecht met klachten over onveilige verkeerssituaties.

Wijkservicepunt Smaragd
Adres: Smaragdplein 3, 1074HA Amsterdam
Internet: http://www.combiwel.nl
Openingstijden: Spreekuur: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
Bijzonderheden: Het wijkservicepunt ondersteunt initiatieven van
bewoners om de buurt leefbaarder te maken. Zo worden overlast en
vandalisme aangepast.
Buurtconciërges: dagelijks 09.00-12.00 en 16.00-17.00 uur
Politiespreekuur Door Jan Karel Reesink elke donderdag van10.0012.00 uur. Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

van 9.00uur tot 17.00uur iedere dag.

Lizzy Ansingh buurt
Politiespreekuur: Op de Ceintuurbaan 272 door Bert van der Linde
van 16.00-17.00 uur.

Openbare Ruimte Grofvuil
Aanmelden via tel. 020-252 1252 , maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en
16.00 uur.

Stadsdeelkantoor Karel Du Jardin
Adres:•Karel Du Jardinstraat 65
Telefoon:• 678 16 78
Balie Burgerzaken: op werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur
Balie Vergunningen: op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur
Informatiebalie: op werkdagen tussen 8.30 - 17.30 uur

Stadsdeelkantoor Koninginneweg
Adres:•Koninginneweg 1
Idem Karel du Jardinstraat.
Avondopenstelling Burgerzaken: maandag doorlopend tot 19.00 uur

Huurdersvereniging De Pijp
Adres:•P/a Wijkcentrum Ceintuur. Telefoon : 6764800, fax : 6765751.
E-mail : vdp@wijkcentrumceintuur.nl

Ouderen
Wijkpost voor Ouderen
Tel: 570 96 40
Vrijwillige Burenhulp de Pijp
Tel: 679 44 41

De Stichting Streetcornerwork
Bezoekersadres: Routeplanner,St. Willibrordusdwarsstraat 6, 1074 XG
Amsterdam. Telefoon: 020 - 675 23 79 Fax: 020 - 379 54 16.
Postadres (kantoor): Karel du Jardinstraat 52, 1073 TC Amsterdam. Tel:
020 - 470 94 35 Fax: 020 - 471 14 81.
Projectcoördinator Zuid, Joost van Hienen 06-14013706.Veldwerker
Diamantbuurt 18+, Angela Brookman 06-14013525. Veldwerker Oude
en Nieuwe Pijp 18-, Marloes de Groot 06-14013524. Veldwerker ZuiderAmstel, Rivierenbuurt + meiden Oud Zuid, Deusa Marques 0614013526 en Veldwerker heel Oud Zuid Roy Eijck 06-14013522.
Routeplanner spreekuur: Maandag, woensdag, donderdag 18:00 -20:30
uur., Bijzonderheden: Streetcornerwork werkt voor jongeren en jongvolwassenen

www.streetcornerwork.eu

Algemeen Maatschappelijkwerk
sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers.
We zijn gevestigd in het buurtcentrum De Pijp,
2e Van der Helststraat 66, 1072 PG.
Ons telefoonnummer is: 5709640. Er is spreekuuur in het buurtcentrum op maandagen, woensdagen en donderdagen van 9.30 tot 12.00 .

Wijkservicepunt Sloterkade
Adres:•Sloterkade 150 Telefoon: 512 16 50 Stichting Zuid door Jamal

www.eetcafevandekook.nl
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Badcuyp
Een selectie uit het programma

Vrijdag 4 april 23.00:
Sinas & dj mps PILOT
Global-dancefloor-jazz 100% live
gespeeld door acht-koppige superband. Na afloop live-act doordansen op dj-muziek.
www.myspace.com/clubsinas

Zondag 13 april 14.00
Akki Haak Quintet
Het kwintet van tromboniste Akki
Haak speelt eigen composities en
arrangementen van mooie jazz- en
latin-standards (van de 50er jaren
tot heden).
www.akkihaak.nl

Zaterdag 19 april 22.00:
Cumbiamba afro latina
Eerste editie van een nieuwe dansavond waarin muziek centraal
Latijns-Amerikaanse landen met
een sterke Afro-culturele aanwezigheid. Naast salsa, bachata, merengue en reggaeton, ook heel smakelijke stijlen - al dan niet traditioneel
of crossover - te vinden in landen
als Colombia, Venezuela, Peru en
Centraal America en de Caraïben.

Vrijdag 25 april,23.00

Sinas

Muziek Centrum de Badcuyp
www.badcuyp.nl

Albert Cuyp Markt 020-675 96 69
14

Jozephine
SisterWomanChild is gevoelige met
soul gezongen pop en eerste soloalbum van Jozephine.
Haar muziek is te omschrijven als
'adult contemporary music', oftewel volwassen pop met een soulinvloed.

Ostade Theater

Rialto

Eem selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

2 t/m 13 april
CinemAsia
Filmfestival
ruim 70 onafhankelijke Aziatische films
Met de onderdelen:

Teatro Punto: Commedia dell’arte
do 10 april 2008 20:30 uur
Improvisatie van Commedia dell'Arte-technieken .
Teatro Punto maakt voorstellingen die geïnspireerd zijn op
de archetypen van het Commedia dell'Arte, geplaatst in de
tijd van nu. Verder geven ze workshop aan professionele
theatermakers in Nederland (Toneelacademie in Arnhem),
Amerika (Tisch University in New York), Italië (Academia
dell'Arte).
Op 10 april zullen acteurs die de workshops hebben
gevolgd, improviseren voor het publiek.
www.teatropunto.net
zo 27 apr 15u00

KaGroen theaterproducties: JA
'JA' is cabareteske theaterrock over braafheid en compromissen, over passie en rebellie
Zij zegt overal ja tegen. Te snel, te vaak. 'Ja'. En raakt in een
leven verzeild dat het hare niet lijkt…
Kun je heimwee hebben naar een tijd die je niet hebt meegemaakt? Ze hunkert naar de tijd van passie, grote idealen
en een hoopvol toekomstbeeld: de jaren zestig en zeventig.
Toen zij uit het dorp naar de stad kwam was het feest eigenlijk al afgelopen.
Met elk nieuw 'ja' zien we de vrouw, tot in het absurde door
de gitarist opgedreven, de zeggenschap over haar eigen
leven verder verliezen. Een vrouw van nu in hevige verwarring.
www.kagroen.nl
www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
Telefoon 020-679 50 96

Booming Asia
(Azië als het continent van de energieke metropool),
Young & Dangerous
(over rebellerende jongeren in en buiten Azië)
Queer & Asian
(het gayprogramma van het festival).

Filmtheater Rialto :•
Ceintuurbaan 338 :•676 87 00
www.rialtofilm.nl

Syrische Kerk
Ingezonden persbericht

zaterdag 29 maart, 20.30 uur zondag 30 maart, 15.30 uur

Miserere
Vocaal Ensemble Photonen brengt een programma met
muziek uit de 16e eeuw, onder meer van Orlando di Lasso
en Palestrina. Verder kunt u genieten van Gregoriaanse
werken voor mannenstemmen en zingen Photonen-vrouwen muziek van Hildegard von Bingen. Als klap op de
vuurpijl vertolkt het koor het beroemde Miserere van Allegri, dat nog jaarlijks op Goede Vrijdag in de Sixtijnse kapel
wordt gezongen.
OLV, (Syrisch-Orthodoxe) Kerk, Keizersgracht 220
www.photonen.nl
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ONDERSTEUNERS WEGWIJZER
huiskamer

Saskia’s

DEZE

ONDERNEMERS ONDERSTEUNEN

BULLETIN DE PIJP - ZUID

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
1e vd Helststraat

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

Mambo Pasta

www.tjingtjing.com

Jeffrey’s
voor feesten en partijen
ook op zondag!

open van ma t/m za van 13.00 tot 01.00 uur

1e vd. Helststraat 66

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

Ferdinand Bolstraat

Cafe Restaurant Govert Flinckstraat 308
Lutmastraat 99 Telefoon 020-673 69 92
Tel:7770996 www.vamosaver.nl

71

TEL: 673 97 93

Ferd. Bolstraat 134

Uw installateur

Vamos A Ver

Turkse specialiteiten

Rud.H.Venekamp

Tel:•662 12 09

Spaans Restaurant

Restaurant
www.sultansofrasi.nl

Brood en Banketbakkerij

Dagelijks geopend van 14.00 tot 23.00
2e Jan Steenstraat 1 Tel 671 42 64

B van Erve

CEINTUURBAAN 212

TEL:662 03 20

RON VERBOOM
BROOD VAN
RON VERBOOM
MAAKT JE NIET
LOOM.
Ceintuurbaan hoek Ferd. Bolstraat
Tel: 662 14 09 Fax: 662 50 54

Tel: 471 13 32

terras van de Pijp

BAKKERIJ

eee e e

Eerste Sweelinckstraat 11

De lunchroom en het

Tel: 679 12 95

16

Huisartsenpraktijk Pijp-Zuid

Saskia’s huiskamer

TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

BLZ

www.cafereuring.nl
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Eetcafé
Govert Flinckstraat 326a
1073 CJ Amsterdam
020-676 78 97

Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

Walia Ibex
Tropische specialiteiten
Afrikaans - Ethiopisch
7 dagen per week

Keuken open
17.30 - 22.30
Maandag gesloten

1e jacob v Campenstr 41HS
www.amsterdommertje.nl
info@amsterdommertje.nl

Tel 671 34 66
ethiowaliaibex@yahoo.com

