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Column

C O LO F ON Redactie-adres:
Pienemanstraat 76
1072 KV•Amsterdam
Tel. 020-6791055 

E-mail: jan@bulletindepijp.nl 

Deadline:
10e van iedere maand 

door Jan van Overveld

Dit blad dient als ex pres siemiddel 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 dis cri  minatie of geweld
oproept.  De in ge zonden stukken ko men niet
nood zakelijkerwijze over een met de mening van
de redactie. 

MEDEWERKERS•
Jan van Overveld, Peter Noordendorp,

Manuel Schreurs, Toon Bruin, Nathalie van
Overveld, Marieke van Gessel, Naturella Eenvoud,

Isaac en Christian en jij?

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

realiseren in Afrika. 

Aan hen onze hartelijke dank.

Interesse,

Het verbaast mij nog al eens waar mensen in geïnteresseerd zijn. Neem nu het 
voetballen 99% van de mensheid is daarin geïnteresseerd. Alles op het gebied van
cosmetica, kleding (merk) soaps op TV. Etc. Niet dat het zo erg is van voetbal hou ik
zelf ook wel, zeker als de wedstrijd spannend en sportief verloopt. 
Eigenaardig vind ik het wel dat als je mensen vraagt of het ze interesseert hoe de
wereld er zou moeten uit zien. Iedereen het  weet, of er een antwoord op heeft hoe
dat gedaan moet worden. Vraag je verder of men er zich voor zou willen inzetten,
dat dan tijd of geld de weerstanden zijn die de dingen onmogelijk maken.
Wonderlijk; vraag je, weet je wel wat het belangrijkste in je leven is. Dan zeggen
mensen die Of verliefd, een kind hebben etc. Dat Het of zij of Hem of dat Ding het
belangrijkste is.
Als ik echter vraag ‘zou je willen meewerken  aan een project dat de wapenwedloop
stopt’, Er heel weinig mensen daarin geïnteresseerd zijn, terwijl dat hun geluk dat
ze  nastreven in gevaar brengt. Vraag je als je het goed hebt is het dan belangrijk dat
het goed blijft gaan iedereen ja zegt. Maar om zich daarvoor in te zetten lijkt het
wel of dat verloren tijd is. Heel vaak komt dat omdat heel veel mensen zich afhan-
kelijk hebben opgesteld. Niet altijd door eigen schuld de beïnvloeding van media is
enorm (krant, radio, tv.) Heel veel mensen lijken niet te weten dat Zij het zijn die
een vinger in de pap kunnen hebben. Waarom? Alleen De Mens heeft het vermogen
om een keuze te maken op een heel hoog niveau. Wij kunnen ja of nee beslissen in
wat we doen. Geen dier geen plant geen steen die deze mogelijkheid heeft. Toch blij-
ven nog heel veel mensen afhankelijk. Het zij van een god, politiek, ideologie of
omstandigheden. Een andere reden is dat mensen heel vaak denken dat ze er toch
niet toe doen of niks kunnen. Vandaar die afhankelijkheid. Ook kijkt men naar wat
de ander doet, weer die afhankelijkheid. Nog erger wordt het als men deze wereld
probeert te veranderen door de ander te verplichten te veranderen. Vaak door het
gevoel ommachtig te zijn of zelf te kort te komen en niet te weten dat deze wereld
pas veranderd als men iets in zichzelf weet te veranderen. Wat doe ik zelf is de meest
cruciale vraag. Wil ik leven en hoe wil ik dat doen. Alleen aan mijzelf denkend ook
goed zou je zeggen. Maar dan niet mopperen als niemand aan jou denkt. Ontdek-
ken wat de zin van het leven is. De mens is iets bijzonders hij alleen kan zijn toe-
komst ontdekken. Hoe; door de Aarde te Vermenselijken. Een wereld zonder geweld,
zonder discriminatie en solidair met de ander vol respect en mededogen als dat
noodzakelijk is.Dat kan alleen als er in ons hart de bereidheid is om in ons  zelf de
verandering te bewerkstelligen.  Alleen wij mensen kunnen daarvoor kiezen. 
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Aubergine schnitzeltjes
met stroop uit het kook-
boek van Albert Kooy De
nieuwe Nederlandse keu-
ken

Ingrediënten:
2 aubergines
2 deciliter olijfolie
1 deciliter stokvis bouillon of kippen
bouillon
2 eetlepels stroop
1deciliter sojasaus [kikkoman]
Zout
1 bosje radijs
1 deciliter plantaardige olie

Bloem, ei, versbroodkruim
Snij de aubergines in plakken en maak
ze gaar door ze of te stomen of te bak-
ken in olijfolie,Rooster ze daarna op de
grill plaat of de barbecue of op het
rooster van de oven.
Als ze gebakken worden in de olie wen-
tel ze dan eerst  door de bloem, ei, en
broodkruim.
Maak ondertussen de marinade,:

Breng de bouillon aan de kook, breng
deze op smaak met de stroop en de soja
saus Leg de geroosterde aubergines vijf
minuten in de marinade, en breng nog
meer op smaak met wat zout.
Rasp de helft van de radijsjes en snijd
de rest in dunnen plakjes,

Dresseer de aubergines en de radijsjes
op de borden en giet er nog wat mari-
nade op.
Een heerlijk fris voorgerecht ……
Smakelijk eten!

Namens De Sperwer
Juliet

Kwaliteits slagerij

1e v.d Helststraat 78

Tel: 671 62 04
Ook voor al uw fijne vleeswaren

en schotels uit eigen keuken

CornozDe Sperwer

Gerard Doustraat 226

M: 06-40737528
juliet@kookboekenleslokaal.nl

www.kooboekenleslokaal.nl

De Sperwer Eethoekje
door Juliet

Aubergine schnitzeltjes

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

baan en Ferdinand Bolstraat en bij Bakkerij
Runneboom in de 1e Van der Hel ststraat.
Albert heijn Cornelis troostplein Stadhou -
derskade en Van Woustraat. De Coöp in de 1e
Jan Steenstraat. Bij de bibliotheek aan het Roe-
lof Hartplein, bij Cinetol.De tabakzaak en
kleermakerij Cornelis Trooststraat.

Hoe doneer ik voor projecten in Afrika? 
Via 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 over op bovenstaand
gironummer voor onze projecten in Afrika.
Vermeld uw adres in de overschrijving.

Veelgestelde vragen

Frans Halsstraat 39

Tel:771 41 86

www.minicards.com
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De Ruiter en zijn Schaduw vervolg van
krant 180
Toch herken ik in het gezicht van
deze drie mijn eigen gezicht en het
vermoeden komt in me op dat elk
mens, welke leeftijd hij ook heeft,
deze tijden kan doorlopen en er
spookbeelden in kan zien die niet
bestaan. Of bestaat vandaag die
belediging uit mijn jeugd? Of
bestaat vandaag mijn hoge ouder-
dom? Of nestelt zich mijn dood, van-
daag in deze duisternis? 
Elk lijden slipt naar binnen door de

herinnering, door de verbeelding of
door datgene wat men waarneemt.
Maar dankzij die drie wegen bestaat en
het denken en het gevoel en het mense-
lijk handelen. Dus moet het wel zo zijn
dat als die wegen noodzakelijk zijn, ze
ook kanalen van destructie zijn als het
leed hen besmet. 
Maar, zal niet het lijden de waar schu -
wing zijn, die het leven ons geeft wan -
neer haar loop wordt omgekeerd? Het
leven kan omgekeerd worden door iets
(voor mij onbekend) wat men ermee
doet. Zo hebben die oude man, die man

en die jonge man dus iets gedaan met
hun levens waardoor die in omge -
keerde richting gaan. 
Toen viel de ruiter, die in de duisternis
van de nacht zijn overdenkingen had
gedaan, in slaap. En terwijl hij sliep
droom de hij en in zijn droom werd het
landschap met licht overgoten. Daar
stond hij in het centrum van een drie -
hoekige ruimte, waarvan de wanden
uit spiegels bestonden. De spiegels
kaats ten zijn beeltenis in veelvoud
terug. Als hij de ene richting koos, zag
hij zichzelf als grijsaard; als hij een

Het boek:

Om mis bruik te voor    ko men vra -
 gen we u, alleen ad      ver   ten  ties af
te re  ke nen met, van links naar
rechts: Lory Tasma, Manuel
Schreurs, Jan van Overveld en
Sabine van Tatenhove. 

Aan de winkeliers

INHOUD TWEEDE DEEL :  

1HET 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

XVI. De levensmodellen

XVII. De innerlijke gids

XVIII. De verandering Jannie Hoeters schilderes
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andere richting nam, was zijn gezicht
dat van een man, of tenslotte, dat van
een jongen... 
Maar in zijn eigen centrum voelde hij
zich als een kind. Toen gebeurde het dat
alles donker begon te worden en toen
hij niets anders kon herkennen dan een
zware duisternis, ontwaakte hij. Hij
opende zijn ogen en zag het licht van de
zon. Daarna besteeg hij zijn rijdier en
toen hij zag dat de schaduw langer
werd, zei hij tot zichzelf: "Het is de
tegen strijd, die het leven omkeert en
leed voortbrengt... De zon keert zich
opdat de dag nacht wordt, maar de dag
zal zijn overeenkomstig wat ik ermee
doe." 

TEGENSTRIJD EN EEN -
HEID
Tegenstrijd keert het leven om. Het
omkeren van die groeiende stroom van
het leven is wat men ervaart als lijden.
Daarom is lijden het waarschu wings -
signaal dat wijst op de noodzaak, de
richting van de tegengestelde krachten
te veranderen. 

Hij die op zijn weg tegengehouden
wordt door herhaalde frustratie, wordt
slechts in schijn tegengehouden( want
in feite gaat hij achteruit). En telkens
weer vergrendelen de mislukkingen uit
het verleden zijn toekomst. Wie zich
gefrustreerd voelt, ziet de toekomst als
herhaling van zijn verleden, terwijl hij
tegelijkertijd de dringende behoefte
voelt zich er van los te maken. 
Wat zal iemand, die in de greep van
wrok de toekomst aanvalt, al niet doen
om door listige revanche zijn verleden
te wreken? 
En in de frustratie én in de wrok doet
men de toekomst geweld aan, opdat
haar rug zich kromt in een leedvolle
terugtocht. Soms hebben de wijzen de
liefde aanbevolen als beschermend
schild tegen leedvoortbrengende aan -
vallen... Maar betekent voor jou het
woord "liefde", dit misleidende woord,
vergelding van het verleden of een oor-
spronkelijk zuiver en onbekend avon-
tuur dat gericht is op de toekomst? 
Net zoals ik het plechtige op groteske
wijze het belachelijke heb zien be -
dekken, net zoals ik de holle ernst de

bekoring der begaafdheid in rouw heb
zien dompelen, heb ik in vele liefdes de
wraakzuchtige zelfbevestiging her -
kend. 
Wat is het beeld dat jij hebt van de wij-
zen? Is het niet zo dat jij ze ziet als
plechtige wezens met bedachtzame
gebaren..., als diegenen die enorm ge -
leden hebben en je in overeen stem -
ming met die verdienste vanuit de
hoogten uitnodigen met zachte zinnen,
waarin het woord "liefde" wordt her -
haald? 
Ik heb in elke waarachtig wijze persoon
een kind gezien, dat ronddraaft in de
wereld van de ideeën en de dingen, dat
edelmoedige en glitterende zeepbellen
maakt die het zelf uiteen doet spatten.
In de fonkelende ogen van elke
waarachtig wijze persoon heb ik "de
lichte voeten van de vreugde naar de
toekomst zien dansen". En zeer zelden
heb ik het woord "liefde" uit zijn mond
horen komen..., want een waarachtig
wijs iemand zweert nooit ongegrond. 

Wordt vervolgd in krant 182

De Aarde Menselijk Maken
vervolg van Krant nr 178



Hibiscus, in huis of in de
tuin?
Goede vraag te meer omdat er 300
soorten zijn. De Hibiscus behoort tot
de familie van de Malvaceaen, Kaasje -
skruiden waartoe de Stokroos ook be -
hoort die hier in de Pijp menige gevel -
tuin siert. Uit het Grieks Hibiskos bete -
kent: Ibis. Ik behandel de twee meest
bekende soorten. Hibiscus rosa - sinen -
sis, Chinese roos. Rosa betekent: roos,
sinensis: afkomstig uit China. Bloeitijd:
in de zomer met rood, roze, oranje of
gele bloemen, 12 cm. breed, trompet -
vormig, meestal enkel vormige bloe -
men maar er worden ook wel dubbel
bloem vormige gekweekt. Een echte
kamerplant die zomers in de tuin in de
zon kan staan. Mensen die vroeger in
het voormalige Nederlands - Indië heb-
ben gewoond kennen hem van de
inheemse bevolking als de Kembang -

sepatu wat betekent: Schoenpoets -
bloem, met het sap van de bloem werd
er inderdaad schoenen gepoetst. De
Indische bevolking trok van de bloe -
men thee.In hun natuurlijke omgeving
wordt de struik 4 meter hoog, in de

huiskamer niet groter dan 1,5 meter.
Alleen snoeien als ze te groot wordt en
dan in februari. Als buiten de tempe -
ratuur beneden de 10 graden daalt naar
binnen halen en laten overwinteren bij
een temperatuur van 12,5 graden
Hibiscus syriacus, Altheastruik. A f -
kom stig uit Azië. Is in Europa sinds de
zestiende eeuw. De Engelsen noemden
de plant Syrian kermie, waardoor Caro -
lus Linnaeus dacht dat de plant uit
Syrië kwam en daardoor de plant Hi -
biscus syriacus noemde, ook noemden
de Engelsen de plant wel Rose of Sha -
ron.  Zuid - Korea heeft de bloem in
gesti leerde vorm op hun vlag. De plant
is winterhard en kan dus in de tuin op
een zonnige plaats De plant heeft een
lange bloeitijd van juli tot oktober met
blauw -m mauve of roze, zuiver wit, wit
met karmijnrood hart, en rozerood met
kastanjekleurig hart. Ze wordt 4 meter
hoog en kan als ze te groot wordt aan
het eind van het voorjaar snoeien.   

Groetjes Toon.
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Bloemen en planten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
door Toon Bruin

Chinesche Roos (Hibiscus rosa Cinensus)

Tuin Hibiscus
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GERARD DOUPLEIN 14 
TEL: 664 64 83

LUNCH
TAPAS

DINER
DRANK

PILSVOGEL Groenten fruit & 
delicatessen

Albert Cuypmarkt 130a

Uitnodiging 
Café La Paz

De mensen zeggen overal:
Oorlog is een ramp! Laten
we Vrede een kans geven en
een nucleaire ramp voor -
komen!! Bezettingstroepen
moeten teruggetrokken wor -
den Bezette gebieden terug -
gegeven worden! Wapen -
arse nalen ontmanteld! De
nacht heeft voor de mensen
te lang geduurd. Een andere
toekomst is nodig, die toe -
komst is mogelijk. Geen oor -
log, nergens, nooit meer.
Dat is onze droom.

Café La Paz
wordt georganiseerd op

de tweede vrijdag van de
maand, nu dus 11 juli

2008 Waar? Restaurant
Tjing Tjing Cornelis

Trooststraat 56-58 (de

Pijp)

Aanvang: 20.00 uur
Het thema van de avond

zal zijn Het nieuwe
Humanisme.

Live muziek in Café Lust!

Live muziek in Café Lust!

Café Lust in de Cornelis Trooststraat wil meer zijn
dan een alledaags Café. De nieuwe jonge eigenaars
willen dat het café bruist van allerlei activiteiten. Er
zullen in de komende tijd jamsessies en andere

muziekvormen worden georganiseerd. 

Op dinsdag avond is het er ook al erg druk door de
kwis-avond die daar dan wordt gehouden. 

Met nieuwe ideeën die erg goed en sfeer verhogend
zijn, willen de twee jongens je van harte welkom

heten.  Je kunt Café Lust vinden in 

Cornelis Trooststraat 49
1072 JC Amsterdam

Uw contactpersoon: 
Erik Coppens 
06 29025947

erik_coppens@hotmail.com

1e Jacob van
Campenstraat 12 

Tel: 675 37 68

Tel: 672 18 34



De VS proberen een nieuwe militaire
basis te installeren in de Tsjechische
republiek en een andere in Polen, beide
onderdeel van het missile defence
system van de Verenigde Staten. Geen
van beide landen hebben op dit
moment VS bases op hun grondgebied.
Volgens de laatste opinie peilingen zijn
65 % van de Tsjechen tegen dit plan. De
Tsjechische regering weigert een lande-
lijk referendum over deze kwestie. Zij
wil snel een deal sluiten vóór de presi-
dentsverkiezingen in de VS dit najaar.
Er wordt verwacht dat gedurende de
komende maand een stemming zal

plaats vinden in het Tsjechische parle-
ment.

De gevaren van dit plan voor de een-
heid van Europa zijn duidelijk: Europa,
Tsjechië en Polen, wordt hiermee een
doel in eventuele gewapende conflic-
ten, Rusland en China zien de installa-
tie van dit wapensysteem als een
bedreiging en praten al over het bou-
wen van een eigen verdedigings
systeem en het democratisch gehalte
van dit voornemen is gelijk nul omdat
het niet is besproken noch goedge-
keurd door de Tsjechische bevolking

noch door de Europese Unie. We spre-
ken nog maar even niet over de door de
VS aangevoerde reden van de plaatsing
van het Missile Defence System, nl.  om
raket aanvallen te onderscheppen die
vanuit Irak op Europa zouden kunnen
worden afgevuurd. …

In Tsjechië hebben actieve groepen en
organisaties zich samen met de huma-
nisten georganiseerd in het platform
NO Star Wars, en voeren al meer dan
een jaar acties om de druk op de eigen
regering en de publieke opinie te beïn-
vloeden. Omdat er geen respons kwam
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NO STAR WARS   -  

1e van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat

Tel. 020 470 25 00

Vlaamse
Frieten. met Belgische sau-

zen.Falafel met gratis salade

en sausjes
1e vd Helststraat 43

Tel: 676 76 12

Café - Koffiehuis  Petit Restaurant

HANNIBAL
Ferdinand Bolstraat 92

Tel: 020 - 673 54 88

advertentie

www.kroonenbergbikes.nl
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vanuit de verantwoordelijke politieke
hoek is men eind mei in hongerstaking
gegaan: deze duurde ruim drie weken,
en is inmiddels overgenomen door veel
activisten in heel Europa. Ook worden
er estafette hongerstakingen gedaan. 

Tegelijk met de hongerstaking is een
on-line petitie van start gegaan, waar
iedereen die tegen dit gevaarlijke voor-
nemen is zijn handtekening kan zetten.
Inmiddels zijn de 120.000 handteke-
ningen gepasseerd. 
Begin juli zullen er in Straatsburg

gesprekken plaatsvinden van een inter-
nationale humanistische delegatie met
leden van het Europees parlement, juist
voor het geplande bezoek van Condo-
leeza Rice op 8, 9 en 10 juli. Zij zal naar
Praag komen om overeenkomsten te
tekenen. 

HET IS VAN HET GROOTSTE BELANG
DAT VEEL, HEEL VEEL MENSEN
LATEN WETEN HET NIET EENS TE
ZIJN MET DIT GEVAARLIJKE VS PRO-
JECT!!! 
De petitie met de ondersteuningshand-

tekeningen zal worden aangeboden aan
het Europees Parlement begin juli. 
Teken daarom op de site, stuur het door
aan je vrienden en kennissen, help mee
de 200.000 handtekeningen te halen!! 
Op de site vind je alle informatie in
diverse talen. 

Teken on-line op
www.nonviolence.cz

GEEN NIEUWE VS BASES IN EUROPA

Tukse specialiteiten

Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 673 97 93

Jan Tamas 

een van de

hogerstakers

in Tjechië

Bloem
Vintage en kinder kapper

1e vd Helststraat 53, 
Amsterdam

ma: 12-18u di/za:10-18u
020-6718441

Fietshuis 228
een perfecte fiets voor bijna niets

Ceintuurbaan 228
020-3640009

020-4715111

www.fietshuis228.nl



Ons huis had twee verdiepingen. Op de
begane grond bevond zich de garage.
Aan de voorkant hadden we een boer-
derij. Links aan de voorzijde van het
huis liep een trap naar boven. Deze liep
over in een balkon van zes meter. Dit
was de gebruikelijke manier om de
woonruimte in te gaan. Om uit het zicht
van Hava te blijven, beklom ik de rech-
termuur, bestaande uit grote, grove
grijze stenen. Dorpsstenen noemde
men ze ook wel. Ik had genoeg grip om
op het balkon aan de voorzijde te
komen en glipte vrijwel onzichtbaar
het huis binnen. 
Het was negen uur 's avonds, de

gebruikelijke tijd waarop ik thuis -
kwam. Niemand wist ergens vanaf en
ik hield natuurlijk mijn mond. Haastig
vulde ik mijn maag. Een tijdstip om te
eten kenden we niet. Nadat de laatste
had gegeten, werd de tafel opgeruimd
en weggezet. Eerder dan gebruikelijk
ging ik naar bed, misschien door wat ik
geflikt had. Ik viel maar niet in slaap,
een naar voorgevoel hield me wakker.
Toen er op de voordeur werd geklopt,
maakte ik mijn oren vrij. 
'Wat brengt jou hier? Kom binnen',
hoorde ik mijn moeder vriendelijk zeg-
gen. 'Is Yalçin thuis?' Het was de stem
van Hava. Mijn moeder en Hava waren
altijd al goed bevriend geweest. Ze ver-
telde dat haar zoon onder het pis zat,

toen hij 's middags thuiskwam. 
'Ik kreeg hem niet te pakken. Die zoon
van jou is net een jagershond. Ik wilde
hem een paar klappen geven om af te
kunnen koelen' zei Hava opgewonden. 
Mijn moeder nodigde haar uit voor een
kop thee. Ik zag voor me hoe ze Hava
hartelijk omarmde en haar naar de
slaapbank begeleidde. Iedereen in het
dorp had dezelfde soort slaapbank,
Cekyat genaamd. Cekyat betekent let-
terlijk 'trek-lig'. Die dingen zaten of
lagen niet lekker, maar waren wel prak-
tisch en goedkoop. In de twee laden op
de bodem kon je veel spullen kwijt.
Meestal gebruikte men de laden voor
het opbergen van extra kussens en
dekens. Als je de laden eruit schoof, kon
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Çorçil het kind achter de Fietsfabriek
Vervolg van krant 180

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

Ceintuurbaan 394
Tel 470 46 50

rsanou@quicknet.nl

R.SANOU
Technodent

ijzerwaren & gereed -
schappen handel bv

Gerard Doustraat 62-64
1072 VV Amsterdam
Tel. 671 20 16

deHaan

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
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je de bank uitklappen en werd het een
tweepersoonsbed. Ik durf te wedden
dat bijna elk huis in Turkije, nu nog
steeds, voorzien is van een Cekyat.
'Ga lekker zitten', hoorde ik mijn moe -
der zeggen, 'het zijn maar kinderen. Jij
bent een volwassen vrouw. Wat maakt
het uit of je hem slaat of niet. Yalçin zal
Cafer alleen maar meer gaan haten als
je dat doet. Hij is nu aan het slapen, je

kan hem er morgen op aanspreken. Dat
lijkt me het beste, dan zal hij zich gaan
schamen.' Geen reactie. 'Ik vond het al
verdacht dat hij zo vroeg naar bed
ging', vervolgde moeder, 'normaal blijft
hij veel langer op. Ach, laat het toch
rusten, we drinken gezellig een kopje
thee.' Het bleef even stil.  'Hij is nu mis-
schien wel aan het slapen', zei Hava,
'maar ik kan straks zelf niet slapen van
de woede.'
Hava verwachtte dat mijn moeder mij
zou wekken. De stilte verried dat mijn
moeder zich geen raad met de situatie
wist. Het duurde even voordat ze ant-

woordde.
'Voor mij staat Cafer gelijk aan Yalçin.
Als je het over je hart kunt krijgen, mag
je hem wekken', zei moeder. Hava rea-
geerde niet. Ik wist niet of ik nu opge-
lucht moest zijn of juist meer te vrezen
had. 'Waarom heeft Yalçin zoiets
gedaan?' vroeg moeder. 
'Ik weet het niet', antwoordde Hava. De
stem van mijn moeder veranderde lich-
telijk, het klonk lager. 

wordt vervolgd in krant 182

Çorçil het kind achter de Fietsfabriek
vervolg bladz. 10

2e Jacob van Cam-
penstraat 150

Tel: 673 42 51
Lunch en dinner

www.cafe-depunt.nl

Open:
ma t/m za 12.00

Italian Fashion outlet

www.officinaoutlet.com

‘Mijn dorp is mijn huis, mijn
stad is mijn dorp, mijn land
is mijn stad en mijn wereld
is mijn land.’

Yalçin Cihancir is eigenaar

van het succesvolle bedrijf De

Fietsfabriek, verantwoordelijk

voor de opmars van de bak-

fiets. Op 12 november 1968

kwam hij ter wereld in een

koeienstal. Zijn levensreis

begon in het Koerdische dorp

Büyükcamili, Bâla Ankara Iç

Anadolu Turkiye.



Het zonnetje in de Pijp

Een beetje verborgen in de
rustige Cornelis Trooststraat zit
een Zuid-Afrikaans pareltje.
Wie de drempel van café-
restaurant Tjing Tjing passeert,
waant zich in een warm en
zonnig buitenland. Eigenaar en
chef-kok Michael verwelkomt
ons.
De naam doet een oosters, een Indone-
sisch of Chinees, restaurant vermoe-
den. Niets is minder waar. 'Het is een
woordgrapje', legt Michael uit, die
afkomstig is uit Zuid-Afrika en zeven
jaar geleden zijn café-restaurant open-
de. 'In Zuid-Afrika proosten we, net als
in Engelstalige landen, met "chin chin".
Om te laten merken dat ik best goed

Nederlands spreek en helemaal inge-
burgerd ben, heb ik die uitspraak ver-
haspelt en op z'n Hollands geschreven.'
Dat deze eigenzinnige en bevlogen jon-
geman graag zijn eigen weg gaat, blijkt
onder andere ook uit de fraaie schilde-
rijen van zijn hand die de muur sieren.
Uiteraard is een portret van Nelson
Mandela in één ervan verwerkt. Wie bij
binnenkomst denkt dat de kleine, maar
gezellige bar met loungegedeelte het
complete restaurant vormt, wordt ook
aangenaam verrast. Loop je door de
lange, smalle gang, langs de oude Fran-
se biechtstoel (een souvenir van de
vorige eigenaar), dan vind je aan de lin-
kerkant een iets formelere eetzaal en
rechts een deur die uitnodigend open-
staat. Buiten bevindt zich een heerlijk
terras, intiem en kleurrijk, dankzij de
weelderige be groeiing en een lange
muur waar Michael zojuist de laatste
hand legt aan een kleurige wandschil-

dering. Uiter aard weer met taferelen uit
zijn thuis land.  Hier, in wat Michael zelf
'The Secret Garden' noemt, wordt in de
zomer regelmatig een 'braai' gehouden,
een Zuid-Afrikaanse barbecue. De ver -
se kruiden groeien er onder hand -
bereik. Twee grote kersenbomen en
verschil lende klimplanten, waaronder
een rode druif, zorgen voor een beschut
en groen decor. De drukke stad lijkt
hier ver weg. 'Het is een klein beetje
buitenland, vind je niet?', knipoogt
Michael. 

Melk tert
Onder het genot van een glas Zuid-
Afrikaanse wijn bestuderen we de
menukaart. Daarop geeft Michael uit-
leg over zijn menu, dat het beste van de
Malay Cape biedt, met ruim aandacht
voor de rijke en gevarieerde geschie -
denis van dit gebied. Michael: 'Ik wil de
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Zuid Afrikaans Cafe Restaurant Tjing Tjing
door Marieke van Gessel



traditionele gerechten, die voor een
deel mede door de Hollanders en de
VOC, maar ook door Indische invloe -
den en zelfs dankzij Franse Hugenoten
zijn ontstaan, op een eigentijdse wijze
bereiden en presenteren. De Malay
Cape was een echte smeltkroes, waar
Oost en West elkaar ontmoetten. Zo
werden onder invloed van de Hollan -
ders taarten, cakes en toetjes ontwik -
keld, zoals de melk tert die in geen
enkel echt Zuid-Afrikaans restaurant
op de kaart mag ontbreken.' Wij proe -
ven vanavond het Cape Malay viskoek-
je op een bedje van taugé met tomaten -
chutney en munt joghurt. Een goed
begin! Voor gerechten zijn er al vanaf •
4,25. Daarna proberen we de botervis
(inderdaad: zo zacht als boter) en als
klapstuk een heerlijk mals stukje Kudu
(een prachtig soort antilope) met
mosterd- en biltongsaus op een

aardappelrösti. Michael: 'Al ons vlees is
van dieren die in het wild hebben
geleefd. Ze hebben een goed leven
gehad en een puur natuurlijk dieet. Het
vlees is dus ook supergezond. Er zijn
een paar vrouwen die hier geregeld
komen om struisvogel of springbok te
bestellen, terwijl ze gewoonlijk geen
vlees eten. Maar hier weten ze dat het
goed is.' Uiteraard zijn er ook vege -
tarische hoofdgerechten, al vanaf •
14,95. Geen wonder dat Tjing Tjing
zo'n hoge waardering op de restau -
rantsite Iens heeft (zie: www.iens.nl).
Baie dankie!

Café-restaurant Tjing Tjing
C. Trooststraat 56-58 
1072 JH Amsterdam 
Tel: 020-676 09 23 
www.tjingtjing.com 
Dier- en kindvriendelijk. De keuken is
dagelijks - met uitzondering van maan-

dag - van 14.00 uur tot laat geopend. In
het rolstoelvriendelijke bar/loungege-
deelte mogen kunstenaars hun werk
exposeren. Bij feesten en partijen kan
hier ook gedanst worden, inclusief glit-
terende discobal. Ook de eetkamer en
de tuin kunnen worden afgehuurd voor
(thema)feesten en zakelijke diners.
Bovendien wordt in Tjing Tjing maan-
delijks Café La Paz, de open bijeen-
komst van de humanis tische gemeen-
schap in Amsterdam, ge or ganiseerd.
Iedereen is dan welkom.<
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Zuid Afrikaans Cafe Restaurant Tjing Tjing
vervolg bladz. 12 

Uw installateur 

B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEL:662 03 20 
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Rialto
Een selectie uit het programma

Gay & Lesbian Summer Tour
Op 13 juli de Gay & Lesbian Filmmarathon met voorpremi-
ères van alle 10 films.
Speciale vijfrittenkaart te koop voor E 35,-. 

Juste une question d'amour 
Christian Faure | Frankrijk, België 2000
Laurent is 23, studeert en deelt een flat met zijn beste vrien-
din Carole. Iedereen weet dat Laurent op jongens valt, behal-
ve zijn ouders. Als Laurent verliefd wordt op Cédric keert
zijn dubbelleven zich tegen hem. 
Zon 13 13.00, Vrij•18 23.00 , Zon 27 18.45

Butterfly
Yan Yan Mak | Hongkong 2004
Flavia’s lesbische gevoelens ontwaken na een ontmoeting
met een jonge vrouw in de supermarkt. Inmiddels getrouwd
en moeder, lijkt de tijd ver weg waarin ze, verliefd op een
ander meisje, de Chinese regering trotseerde op het Tien An
Men plein. 
Zon•13 13.15, Zat 19 23.00, Zon 27 16.00 

Plata quemada (Burnt Money)
Marcelo Piñeyro | Spanje, Frankrijk, Argentinië 2000
Nene en Angel zijn bankrovers die in de onderwereld bekend
staan als 'Los Mellizos', de Tweeling. Niet alleen zijn de twee
mannen partners in crime, maar ook in de liefde. 
Zon 13 17.30, Vrij 1 aug 23.00, Zon 10 aug 18.45

Avant que j'oublie
Jacques Nolot | Frankrijk 2007
Een eenzame voormalige gigolo heeft zijn zaakjes minder
goed voor elkaar dan zijn vrienden die zich verzekerd weten
van leuke erfenisjes van hun vaste klanten. 
Zo 13 19.45, Vr 8 aug,  23.00 Zo 17 aug 18.45

Eternal Summer
Leste Chen | Taiwan 2006
Drie jongeren zoeken hun plek in liefde en leven. Sinds de
lagere school zijn Jonathan en Shane boezemvrienden maar
Jonathan zijn gevoel voor Shane gaat verder dan alleen maar
vriendschap.
Zo 13 ZO 22.00, Vr 15 aug 23.00, Zon 24 18.45
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Badcuyp 
Een selectie uit het programma 

Ostadetheater
Een selectie uit het programma 

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt

675 96 69 

De juichfabriek

Zaterdag 5 juli 20.30

Een komische muziekvoorstelling over de hype rond talen-
tenjachten.
Jonge mensen lijken hun bestaansrecht tegenwoordig te
baseren op het oordeel van een jury.  “Gelukkig zijn” staat
gelijk aan succes hebben en de hoofdrol krijgen. Maar stel
nu eens dat je auditie moest doen voor je rol als mens. Heeft
je leven zin? Maak je er wat van of ben je op het podium tus-
sen geboorte en dood slechts een figurant?
De Juichfabriek gaat over auditeren en wel of niet uitgeko-
zen worden om door te gaan en een 'ster' te worden. 

Het Haagse ALBA, opgericht in 1999, ontdekt, begeleidt en
biedt jong theatertalent een podium. GeÃ¯nspireerd door
een diversiteit aan culturen wordt gewerkt aan een veelkleu-
rige manier van muziektheater maken, die alle ruimte biedt
aan het talent van de aankomende, of al professionele podi-
umkunstenaars. De Juichfabriek is het resultaat van vijf
maanden onderzoek naar muziektheater in de laatste fase
van ALBA’s talentontwikkeling. 

Gerard 

Doustraat 

71

Meubelstoffering

woningdecoratie

interieuradvies

Willemien Westenenk

2e Jacob van Campenstraat 2

Tel:664 63 08

info@werkplaatswillemien.nl

www.werplaatswillemien.nl

open di t/m vr

10-18 za 11-17

Gerard Douplein 8
Tel: 671 86 10

Mobiel 06 15027188

www.oznazar.nl

info@oznazar.nl

Kom

gezellig

een kijkje

nemen    

www.hetpoppentheater.nl

www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d 

679 50 96

30 juni t/m 27 juli is
de Badcuyp gesloten.
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De

Pittenkoning

Tel: 671 63 08

1e vd.Helststraat 35

BAKKERIJ

RON VERBOOM

eee e    e

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

O HEERLIJK RON
ZE ZIJN ER WEER
VERSE SPECULAAS
EN MARSEPEIN

Jeffrey’s
voor feesten en partijen

ook op zondag!  .
open van ma t/m za van 13.00

tot 01.00 uur
Eerste Sweelinckstraat 11 

Tel: 471 13 32

VAN WoUsTRAAT 158 

TEL: 679 42 44

Mambo Pasta
De lunchroom  en het

ter ras van de Pijp

1e
vd. Helststraat 66

Tel:679 12 95

Brood en Banketbakkerij
Rud.H.Venekamp

ANNO 1897

Al ons (klein)brood en

gebak
eigen fabrikaat

Ferd. Bolstraat 134

Tel:•662 12 09

1e vd Helststraat 50 - Tel 671 22 42

www.wijnbar.nl

Saskia’s huiskamer

S
a

s
k
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’s

h
u
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k

a
m

e
r

Van maandag tot en met donderdag voor groepen.

Albert Cuypstraat 203 -  Tel: 06 28 629 839

www.huiskamerrestaurant.com

Huisartsenpraktijk Pijp-Zuid

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

Van Buuren 
Sarphatipark 4
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Restaurant
Govert Flinckstraat 326a

1073 CJ Amsterdam

020-676 78 97

Keuken open

17.30 - 22.30
Maandag & dinsdag

gesloten

www.amsterdommertje.nl

info@amsterdommertje.nl

MOKUM•MOTERS

Reparatie van alle 
merken motoren.
VAN OSTADESTR 340-346

TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42 1e vd Helststraat

www.eetcafevanburen.com

Spaans Restaurant

Vamos A Ver

Govert Flinckstraat 308

Telefoon 020 673 69 92

www.vamosaver.nl

Dinsdag gesloten

Cerrado los martes

Lunchroom&

Engels ontbijt
Cafe Restaurant
Lutmastraat 99 

Tel:7770996

www.cafereuring.nl

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

tj
in

g tjingZuid-Afrikaanse
specialiteiten

Café / Restaurant / Terras
Banqueting / Zaalvehuur

Open tot  laat
wireles internet aanwezig

C.Trooststraat  56 / Tel: 676 09 23

www.tjingtjing.com

Restaurant

www.sultansofrasi.nl


