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Bulletin de Pijp
is een uitgave van de
Humanistische Beweging

Uitnodiging
Café La Paz

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
telefoon: 020-6791055
mobiel: 06-339 607 70
Op de website van het bulletin

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!

vindt u alle eerder verschenen
artikelen en links naar de
Humanistische Beweging in andere

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

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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Café La Paz wordt georganiseerd op de tweede
vrijdag van de maand, nu dus op 8 augustus.
Waar? Restaurant Tjing Tjing
Cornelis Trooststraat 56-58 (de Pijp)
Aanvang: 20.00 uurThema De Geweldloosheid

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

INFO:Flensjes zijn dun, hoe dunner
hoe beter! Pannenkoeken zijn dikker
(kunnen zelfs erg dik, groot en / of
gevuld zijn). Dit pannenkoekenbeslag
is bedoeld voor circa 8 pannenkoeken
van normale dikte gebakken in een 'gewone' koekenpan. De kunst van pannenkoeken of flensjes bakken zit in het
afstellen van de hittebron. De onderWaar vind ik deze krant?

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

kant van de pannenkoek of het flensje
moet lichtbruin zijn op het moment dat
de bovenkant net gestold is. Eieren
worden toegevoegd om de flensjes of
pannenkoeken luchtiger te maken.
BEREIDINGSTIJD: circa 45 minuten.
BEREIDEN: Maak beslag door de
bloem, de eieren en het zout met circa

Eet smakelijk Juliet

baan en Ferdinand Bolstraat en bij Bakkerij
Runneboom in de 1e Van der Helststraat.
Albert Heijn Cornelis Troostplein, Stadhouderskade en van Woustraat. De Coöp in de 1e
Jansteenstraat. Bij supermarkt Genko in de van
Woustraat en de wasserette in de van Woustraat. Ook bij de bibliotheek aan het Roelof
Hartplein, bij Cinetol. en sigarettenwinkel

kleermakerij in de 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.

De Sperwer
Frans Halsstraat 39
Tel:771 41 86

www.minicards.com

1 deciliter van de melk met een garde
glad te roeren. Als alle klontjes er uit
zijn de rest van de melk er pas in
gedeelten door kloppen. Vul, om de
flensjes of pannenkoeken warm te houden, een steelpan voor de helft met
water. Breng het water tegen de kook
aan, draai het vuur laag en leg een
(oud) bord op de pan.Smelt een klontje boter in de koekenpan, beweeg de
pan en laat de gesmolten boter over de
hele bodem van de pan uitvloeien. Giet
met een pollepel 1/8 deel van het beslag
in de pan. Neem de pan van het vuur
en laat het beslag met een draaiende
beweging gelijkmatig uitlopen.Bak het
flensje of de pannenkoek - op een niet
te hoge hittebron - aan de onderkant
lichtbruin. Keer om met een pannenkoekenmes als de bovenkant gestold is
en bak de andere kant ook lichtbruin.Laat het flensje of de pannenkoek uit de pan glijden op het bord op
de pan met warm water. Bak de rest net
zo.

Gerard Doustraat 226

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

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
XVI. De levensmodellen
XVII. De innerlijke gids
XVIII. De verandering
Vervolg van krant 181 ook op het
internet te zien
www.bulletindepijp.nl

Tegenstrijd en Eenheid
Geloof niet dat je het leedvolle verleden
kunt zuiveren door wraakneming,
evenmin door de "liefde" te gebruiken
als machtig woord, of als middel voor
een nieuw bedrog.
Je zult pas waarachtig liefhebben, wanneer je opbouwt met de blik in de toekomst gericht. En als je jezelf een grote
liefde herinnert, dan dien je die alleen

te vergezellen met zachte en stille weemoed, terwijl je jezelf dankbaar voelt
voor hetgeen je geleerd hebt tot op de
dag van vandaag.
Zo zul je jouw vroegere lijden niet
doorbreken door de toekomst te verdraaien of te degraderen. Dit zul je
doen door de richting van de krachten,
die in jezelf tegenstrijd voort brengen,
te veranderen.
Ik geloof dat je onderscheid zult weten
te maken tussen dat wat een moeilijkheid is (iets wat welkom is, daar je er
overheen kunt springen) en dat wat
tegenstrijd is (eenzaam labyrint zonder
uitweg).
Elke tegenstrijdige handeling die je,
door welke omstandigheid dan ook, in
je leven hebt verricht, heeft een onmiskenbare smaak van innerlijk geweld en
verraad aan jezelf. En niets zal van
belang zijn, om welke redenen dan ook,
dat je jezelf in die situatie bevond, maar
hoe jij op dat precieze moment je werkelijkheid, jouw landschap, organiseerde. Iets brak en wijzigde jouw
koers. Dat maakte je bevattelijk voor
een nieuwe breuk. Zo is het dat elke
tegenstrijdige handeling je oriënteert
naar de herhaling ervan, net zoals elke
handeling van eenheid later, je eveneens naar boven laat stijgen.
In de dagelijkse handelingen worden
moeilijkheden overwonnen, worden
kleine doelen bereikt, of worden kleine
mislukkingen geoogst. Het zijn han-

delingen die voldoening geven of geen
bevrediging brengen, maar die het
dagelijkse leven vergezellen als de steigers van een groot bouwwerk. Ze zijn
niet de constructie, maar ze zijn nodig,
opdat het bouwwerk kan ontstaan.
Deze steigers kunnen uit een of ander
materiaal bestaan; dat zal niet belangrijk zijn, zolang ze maar geschikt zijn
voor hun doel.
Wat het bouwwerk op zich betreft, zul
je daar waar je gebrekkig materiaal
gebruikt het defect vermenigvuldigen,
en waar je solide materiaal gebruikt zul
je de stevigheid projecteren.
De tegenstrijdige of een makende handelingen vormen de essentiële constructie van je leven. Op het moment
waarop je jezelf tegenover die handelingen bevindt, mag je geen vergissing
maken, want als je jezelf vergist, zul je
jouw toekomst in gevaar brengen en
zul je de stroom van je leven omkeren...
Hoe zul je dan uit het lijden komen?
Maar het gebeurd dat op deze mo-

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

menten je tegenstrijdige handelingen
reeds talrijk zijn. Als alles vanaf het
fundament vervalst is, wat kan er dan
nog gedaan worden? Moet je soms je
hele leven afbreken om opnieuw te
beginnen? Sta me toe je te zeggen dat
ik niet geloof dat je hele constructie
vals is. Geef dus die drastische gedachten op, waarmee je jezelf alleen maar
grotere narigheden op de hals haalt dan
waar je nu onder lijdt.
Een nieuw leven baseert zich niet op de
vernietiging van de vroegere "zonden",
maar wel op de herkenning ervan;
zodat voortaan het nadeel van zulke
vergissingen duidelijk blijkt.

Een leven begint wanneer de een makende handelingen zich beginnen te
vermenigvuldigen, zodat hun uitmuntendheid de vroegere krachtsverhouding gaat compenseren (totdat uiteindelijk de balans doorslaat ten gunste
van de positieve krachten).
Hierin dien je heel duidelijk te zijn: jij
bent niet in oorlog met jezelf. Je zult
beginnen met jezelf te behandelen als
een vriend, waarmee je jezelf moet verzoenen, omdat het leven zelf en de onwetendheid je van hem hebben ver wijderd.
Je zult een eerste besluit moeten nemen
om je te verzoenen, door je vroegere
tegenstrijdigheden te begrijpen. Daarna een nieuw besluit om je tegenstrijdigheden te willen overwinnen.
Tenslotte, het besluit je leven op te bouwen met handelingen van eenheid,
daarbij de materialen verwerpend die
je zoveel nadeel hebben berokkend.
Het is inderdaad nuttig dat je in je verleden en je huidige situatie de tegenstrijdige handelingen opheldert waarin
je werkelijk gevangen zit. Om die te
herkennen zul je jezelf baseren op de
leedgevoelens die gepaard gaan met
innerlijk geweld en het gevoel van verraad aan jezelf. Zij bezitten duidelijk
herkenbare tekens.
Ik ben niet aan het zeggen dat je jezelf
moet kwellen met het eindeloos opsommen van handelingen uit je verleden en je huidige situatie. Ik beveel je
eenvoudigweg aan, dat je alles wat jouw
LUNCH
TAPAS

koers een ongelukkige wending gaf en
wat jou met sterke banden gevangen
houdt, in overweging neemt. Bedrieg
jezelf niet opnieuw door te zeggen dat
dit "overwonnen problemen" zijn. Al
datgene wat men niet in evenwicht
heeft gebracht door een nieuwe kracht,
die de invloed ervan compenseert en
overtreft, is niet overwonnen, noch op
de juiste wijze begrepen.
Al deze suggesties zullen waarde hebben, als je bereid bent een nieuw landschap te scheppen in je innerlijke wereld. Maar je zult niets voor jezelf kunnen doen, als je alleen aan jezelf denkt.
Als je vooruit wenst te gaan zul je op
een dag moeten toegeven dat het je
missie is de wereld om je heen te vermenselijken.
Als je een nieuw leven wenst op te bouwen, dat vrij is van tegenstrijdigheden
en het lijden in toenemende mate overwint, zul je rekening moeten houden
met twee valse argumenten: het eerst
biedt zich aan als de behoefte om de
intieme problemen op te lossen, alvorens enige constructieve handeling in
de wereld te verrichten. Het tweede
komt naar voren als een totale zelfverloochening, als een uitgesproken "verbintenis met de wereld". Als jij wenst
te groeien, zul je diegenen om je heen
helpen groeien. En dat wat ik hier
bevestig, of je het nu met me eens bent
of niet, laat geen andere uitweg toe.
Vervolg in krant 183

DINER
DRANK

PILSVOGEL
GERARD DOUPLEIN 14
TEL: 664 64 83

Groenten fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a
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Bloemen en planten
door Toon Bruin

Charles Darwin 1809 - 1882.
Ik heb vorig jaar geschreven over het
leven en werk van Carolus Linnaeus.Twee natuurkundigen hadden echter een andere invalshoek en zaten
dichter bij de oplossing namelijk.
Johann Mendel en Charles Darwin,
daarbij moet echter wel vermeld worden dat zij van latere tijd zijn en de
wetenschap zich verder ontwikkeld had
Op de tuinbouwschool waren een aantal leraren die van zeer Christelijke huize waren en ons wel vertelde over Linnaeus en Mendel, maar probeerde Darwin dood te zwijgen wat u later in dit
verhaal wel duidelijk zal worden. De
Oostenrijker Mendel werd bekend met
zijn erfelijkheidsleer( de Wetten van
Mendel, die ik nog heb moeten leren).
De Brit Darwin werd bekend door zijn
Evolutieleer, wat duidelijk in gedrang
kwam met de leer van de kerk, nl. het
scheppingsverhaal van het Boek Genesis uit de Bijbel.
Charles Darwin werd geboren in 1809
in de plaats Shrewsbury, Kent. Hij was
de zoon van Robert Waring Darwin en
Suzanna Wedgwood. Zijn grootvader
6

van moeders kant was Josia Wedg wood, de oprichter van het later
beroemde aardewerk en keramiekfabriek. Hij heeft in Edinburg, Schotland twee jaar medicijnen gestudeerd,
maar vond de jacht interessanter dan
zijn studie voor medicijnen, zijn vader
vond andere dingen belangrijker en
stuurde hem naar Cambridge waar hij
theologie studeerde en afstudeerde als
dominee. Toch vond hij natuurkunde
interessant en maakte er zijn studie
van. Hij ging van 27 december 1831 tot
2 oktober 1836 mee met het zeilschip
de Beagle op wereldreis. De kapitein
Robert FitzRoy een diep gelovige
Christen wilde graag de waarheid van
het Boek Genesis bewijzen en ontving
hem met open armen. Op de Galapagos-eilanden ontdekte Darwin dat
een Vinkensoort op de verschillende
eilanden op een uiterlijk verschilde nl.
de snavels, die te maken had met het
soort voedsel wat zij eten, toen begon
voor hem zijn evolutieleer en besefte

hij dat hij problemen met de kerkelijke
leer zou kunnen krijgen.
Natura Artis Magistra wat betekent: De
natuur is de leermeesteres van de
kunst, bij de Amsterdamse bevolking
beter bekent als Artis kreeg in 1838 de
eerste brief van Darwin omdat zij verschillende soorten Pauwen had en Darwin daar graag informatie over wilde
hebben. Totaal zijn er 6 brieven verstuurd die nu in het Gemeentearchief
bewaard worden. Niet door zijn Evolutieleer is hij atheïst geworden maar
door de sluipwesp die met haar legboor
de eitjes in een levende rups legt en
waarvan de larven de rups leeg vreten
en de vitale organen tot het laatst bewaren zodat de rups zo lang mogelijk blijft
leven een dergelijk wrede God kon er in
zijn ogen niet bestaan.Mensen die
beweerden dat de mens van de aap
afstamt zij hij over dat ze er niets van
begrepen, de mens en de aap hebben
een gemeenschappelijke voorouder, dat
is dus iets heel anders. Hij is getrouwd

Bloemen en planten
vervolg van pagina 6
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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 quiz-avond die daar dan wordt gehouden.
met zijn nicht Emma Wedgwood, zij schonk hem tien kinderen.
Door de familieband hadden zij allen ernstige ziektes onder de
leden en drie kinderen stierven op zeer jonge leeftijd. De vroege
dood van zijn dochtertje Anne Darwin 1841-1851 versterkte hem
in zijn ongeloof. Zijn laatste woorden waren: Ik ben allerminst
bang te sterven. Ondanks dat hij ongelovig was werd hij uit respect bijgezet in de Westminster Abbey waar ook 2 andere grote
natuurkundigen nl. John Herschel en Isaac Newton liggen. Veel
informatie heb ik van de website van Wikipedia gehaald en deze
was tot 16 juni '08 bijgewerkt, zij schreven dat tien procent van
de bevolking van de Verenigde Staten kennis heeft van Darwin
en zijn Evolutie leer.Jaren geleden heb ik genoten van de natuurfilms van David Attenborough die ook nog zeer gepassioneerd
kon vertellen en een aanhanger is van de Evolutieleer. De Evangelische Omroep heeft vorig jaar de serie natuurfilms bij de BBC.
opgekocht en is van plan in de herfst van dit jaar de serie uit te
zenden, maar alle theorieën van de evolutie worden er wel uitgeknipt. Deze gecensureerde versie hoef ik niet te zien, evenmin
ben ik gesteld op de censuur van de kerk. We zijn op deze aardbol
aardig bezig om er een grote puinhoop van deze wereld te maken
en vroeg of laat krijgen we de rekening, het is mij om het even
van God of Moeder Natuur gepresenteerd.

Met nieuwe ideeën die erg goed en sfeerverhogend
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
advertentie

www.cafélust.com
advertentie

Groetjes Toon.

PIA TEXTIELHANDEL
Alber tcuy pstr.(markt) 203 b Tel:676 04 09

www.kroonenbergbikes.nl

Jeffrey’

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
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Çorçil het kind achter de Fietsfabriek
Vervolg van krant 178

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
Vervolg van krant 181

Boefjes
'Denk je niet dat Cafer iets gedaan moet
hebben om Yalçin tot zoiets aan te zetten? Er zitten altijd twee kanten aan een
verhaal. Cafer is bovendien een jaar ouder dan Yalçin, ze zouden het best onderling kunnen oplossen.' Hava reageerde weer niet. 'Als je per se je woede
moet koelen, bied ik mezelf aan', zei
mijn radeloze moeder. 'Om af te koelen moet ik Yalçin slaan', sprak Hava
ineens. 'Je bent erger dan een kind,
Hava', zei moeder luid. 'Ga je gang, hij

ligt in die kamer. Geef hem maar een
paar klappen. Doodgaan zal hij toch
niet.' Ik maakte me helemaal klein en
pretendeerde in een diepe slaap te zitten. Ik moest me wel overgeven, er was
geen uitweg. Voordat ik me kon voorbereiden, stond ze al in de kamer. Het
bleef niet bij twee klappen, ik kreeg er
wel twintig. Slagen en stompen wisselden elkaar af. Ik jankte dat ze moest
ophouden, maar het mocht niet baten.
Eindelijk kwam moeder de kamer in.
Ze zei dat het zo wel genoeg was
geweest. 'Hij verdient erger', zei Hava.
Toen hield ze op.
'Pas maar op', schreeuwde ik, 'ik zal
hem de volgende keer hard aanpakken'.

Mijn moeder vroeg me waarom ik over
Cafer heen geplast had, maar ze kreeg
daar geen antwoord op.
'Hoe kan je die vrouw toestemming
geven om mij te slaan?' vroeg ik hysterisch. 'Ook nog eens om dat rotjoch
van haar,' Ze bleef vragen naar de
reden. Ik kwam er niet onderuit.
'Ik wilde met ze spelen', schreeuwde ik,
'maar dat lieten ze niet toe. De meiden
moesten van hen vertellen dat ik niet
mee mocht doen. Ze durfden het niet
zelf te zeggen, daarom heb ik over ze
heen geplast.'
Mijn moeder keerde zich om naar
Hava. 'Zie je wel', zei moeder, 'moet ik
Cafer nu komen slaan omdat hij mijn

CAFÉ

Ceintuurbaan 157a Reservering: 675 15 65
Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat. 10.00 03.00
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STIGTER

Ceintuurbaan 342 Reservering: 470 85 28
Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat.10.00-03.00

Çorçil het kind achter de Fietsfabriek
Vervolg van krant 178
zoon buitensluit?'
'Dat kan ik niet toestaan', zei Hava, 'hij
is mijn enige zoon. Jij hebt een dochter
en twee zoons. Ik heb vier dochters en
Cafer. Hij is ook nog eens de jongste
thuis.' 'Ik laat het hierbij', zei moeder,
'de rest is aan Allah. Ik zei dat je hem
een paar klappen mocht geven, waarop
jij hem harteloos uit zijn slaap hebt
gehaald. Als ik je niet onderbroken had,
had je hem misschien wel de dood in
gejaagd.' Hava vertrok. Door het hele
huis klonk mijn gehuil, niet vanwege de
pijn, maar vanwege woede op moeder.
'Ze had me mogen slaan op straat', zei
ik huilend, 'niet thuis met jouw toestemming.'
Het was inmiddels half elf 's avonds. De
muren van onze huis waren grotendeels
van dun gips. Ik bleef er tegenaan trappen van woede. Mijn moeder probeerde me alsmaar te kalmeren door te zeggen dat ik Cafer morgen een lesje
mocht leren. Ik bleef schreeuwen en
vloeken, totdat oom Haydar het toilet
bezocht. Zijn huis lag tien meter verderop. Het toilet, gelegen tegen onze garage, gebruikten we gezamenlijk. Hij
woonde in Denemarken, maar was nu
op vakantie in het dorp.
'Fatma', riep hij plotseling, 'waarom
schreeuwt dat kind van je? Snoer hem
de mond of moet ik naar boven
komen?'
Even later stond hij bij ons in de kamer.
'Waarom huil je?' vroeg hij streng.

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

Ik hield niet van klikspanen. Als ik hem
alles vertelde, zou mijn moeder het
zwaar te verduren krijgen. Zwijgend
onderzocht ik het tapijt op de vloer,
benieuwd naar het verhaal van moeder.
'Je kent Yalçin toch wel', begon ze, 'hij
vroeg om gekookte aardappelen, maar
die kreeg hij niet.' 'Aardappelen kan je
ook morgen eten', zei oom Haydar, 'ga
toch lekker slapen.' Ik bleef naar de
grond kijken. Ik had motieven ontdekt
die mij nooit eerder opgevallen waren.
'Ik vraag je tante wel om aardappelen
te bakken voor het ontbijt', zei oom
Haydar lief. 'Ik zie je in de ochtend.
Slaap lekker.'
Ik gehoorzaamde door niets te zeggen.

‘Mijn dorp is mijn huis,
mijnstad 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 bakfiets.
Op 12 november 1968 kwam
hij ter wereld in een koeienstal. Zijn levensreis begon in
het Koerdische dorp Büyükcamili, Bâla Ankara Iç Anadolu
Turkiye.
wordt vervolgt in 183

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

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

1e Jacob van
Campenstraat 12
Tel: 675 37 68
Tel: 672 18 34
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Veertig kinderen naar school?
Tevens zijn er voor de pleegouders kleine
mini
kredieten. Er is een groententeelt, palmolie,
naai-atelierproject 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 Voor meer info
joverveld@hetnet.nl

Zullen komend jaar weer veertig wees- Ga ook naar You Tube vul dan in..
kinderen in Togo naar school kunnen? Project Kpalime Togo. U ziet dan ons project.
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 eventueel
verder kan.
Er is al geld voor 1 jaar. Geen groot bedrag is er
nodig. Als meer dan vijftig mensen, zes jaar lang
met een bankopdracht 5 EURO per maand storten gaat dat 100% naar deze kinderen. Ieder jaar
als ik naar Togo ga, zorg ik daar voor.

Er is nu geld voor 23 kinderen

Fietshuis 228
een perfecte fiets voor bijna niets

Ceintuurbaan 228
020-3640009
020-4715111

www.fietshuis228.nl
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Jan van Overveld pienemanstraat 76
1072 KV Amsterdamt Telefoon 020-6791055

door Henk Wolzak

Archieven
Uit Amerikaanse archieven blijkt dat de
Amerikanen over informatie beschikten dat Japan bezig was met het vervaardigen van een atoombom.
Aan het eind van WO-II geven drie
Duitse onderzeeboten zich over aan de
Amerikaanse marine. Een van de boten
is de U-234. De Amerikanen treffen een
zeer geheime lading aan die bestemd is
voor Japan. Er geven zich ook nog drie
Duitse luchtmachtgeneraals over. Zelfs
de commandant wist niet wat hij aan
boord had, want zijn vrachtbrief was
verzegeld. Volgens de vrachtlijst van de
U-234 bevindt zich aan boord een zeer
modern jachtvliegtuig, de Messerschmitz 262. Nog sensationeler is de
vondst van 560 kg uraniumoxide bestemd voor het Japanse leger.
In het voorjaar van 1945 is de boot uit
Duitsland vertrokken, terwijl de oorlog
nog in volle gang was. De geallieerden
beheersten de zeeën.De Duitse admiraal Deumitz had persoonlijk het bevel
voor een uiterst geheime missie gegeven. Het was allerminst zeker dat de U234 ooit Japan zou bereiken. Maar de

Atoombom
vervolg uit krant 180
bemanning merkte iets heel vreemds.
Aan boord bevonden zich ook twee
hoge Japanse officieren. In deze periode lag Duitsland in puin. De wanhopige
Duitsers gingen versneld werken aan
een eigen atoombom. Hitler besluit
Duits uranium aan Japan te leveren.
Dat uranium bevindt zich aan boord
van de U-234. De bemanning wist van
niets, maar zij zagen wel de Japanners
op het bovendek zitten en die hadden
kistjes van 25 x 25 cm bij zich. Daarop
hadden zij geschre-ven : U-235. De bemanning wist niet wat U-235 betekende. Zij dachten aan een onderzeeboot of
iets dergelijks. Van uranium-235 hadden ze nooit gehoord. Halverwege de
reis gaf admiraal Deumitz het bevel de
U-234 over te geven. Duitsland heeft
zich dan al overgegeven en de Japanse
officieren aan boord plegen zelfmoord.
Ze hadden Luminal ingenomen.
Ruim een week na de Duitse capitulatie
is de reis van de U-234 ten einde. Admiraal Deumitz geeft de boot aan de
Amerikanen over en die ontdekken het
Duitse uranium.De Amerikaanse historicus Robert Wilcoxheeft daarover

MILOBI BEAUTY SUPPLY

een boek geschreven.
------7--------Hij schrijft: "De Amerikanen wisten
van niets, tot ze aan boord van de U234 het uranium vonden. Daarvoor
hadden ze steeds gedacht dat de Japanners niet in staat waren tot het bouwen
van een atoombom. Toen ze de U-234
opbrachten en het uranium vonden,
begrepen ze dat Japan ergens mee bezig was". Uit archieven van de CIA
blijkt dat de lading van de U-34 direct
Albertcuypstraat 57
1072 CM Amsterdam

Lau Mazirellaan 409
KAPPERS - GROOTHANDEL 2525 WT Den Haag
Telefoon: 020-6708810
Fax:
020-6708811

2e Jacob van Campenstraat 150

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

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

DE PEDICURE
______________
______________
______________
Carla van Os
Tweede van der Helststraat 25
Mobiel 06 463 73610
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werd gelost. Maar deze documenten
zwijgen over de uiteindelijke bestemming van het uranium. Ruim vijftig
jaar later onthult John Landsdale, indertijd hoofd geheimhouding van het
Amerikaanse atoomprogramma, wat er
echt is gebeurd. Landsdale moest aan
zoveel mogelijk uranium voor een
Amerikaanse atoombom zien te komen. Landsdale: "Aan boord van de onderzeeër werd uraniumoxide gevonden. Toen we daarvan hoorden, wilden
we het allemaal hebben. Daarom trof ik
voorbereidingen om het spul naar Oak
Ridge, de Amerikaanse atoomfabriek
in Tennessee, te brengen. Hier verrijken
de Amerikanen hun uranium tot uranium U-235". Dat gebeurde volgens
Landsdale ook met het uraniumoxide
uit de Duitse onderzeeboot. Landsdale:
"Het gewonnen uraniumisotoop 235
werd naar Los Alamos gebracht om in
de bommen ver werkt te worden".
Atoomprogramma Wilcox: "op dat
ogenblik kwam het Amerikaanse
atoomprogramma uranium te kort. Er
was een dringende behoefte aan uranium. Volgens mij werd dat uraniumoxide niet zomaar in de oceaan gedumpt".
Het gebeuren van de U-234 geeft in
ieder geval aan dat Japan en HitlerDuitsland samenwerkten in een race
om de atoombom te ontwikkelen.
Wilcox: "Duitsland en Japan waren op
de hoogte van elkaars plannen met
atoombommen. Het is een feit dat er

Bloem

Vintage en kinder kapper
1e vd Helststraat 53,
Amsterdam
ma: 12-18u di/za:10-18u
020-6718441
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informatie werd uitgewisseld en dat
men elkaar wilde helpen".
In Amerikaanse archieven zijn ook
onderschepte geheime berichten van
de Japanse regering aan Berlijn te vinden. In die codeberichten dringen de
Japanners erbij hun Nazi-bondgenoten
op aan zo snel mogelijk uranium te leveren. Pas na twee jaar, vlak voor zijn
eigen nederlaag, gaf Hitler toe.
Wilcox: "Hoewel Hitler wist dat de oorlog voorbij was, wilde hij de oorlog toch
voortzetten".
------------8---------Ondanks de Duitse nederlaag gaat de
oorlog in het gebied van de Stille
Oceaan keihard door. De Japanners wilden van geen capitulatie weten en de
Amerikanen voerden een harde strijd
om de Japanse eilanden. Weliswaar
winnen de Amerikanen terrein, maar
tegen grote verliezen.

Atoombom

Noot van de redactie:
Gezien we een beleid voeren van vrijheid
van woord hebben wij, dit stuk tot
discussie geplaatst. De verdediging van
het atoomwapen en alle wapens zijn
echter geen denkbeelden van de redactie.
Naar onze mening wordt het tijd om de
prehistorie achter ons te laten en
rechtvaardigt geen enkel geweld onze
nieuwe samenleving.

worden, zo redeneerde Truman wellicht. De deskundigen verschillen hierover van mening of Truman zich door
die overweging heeft laten leiden. Wilcox: "De Amerikaanse president Truman werd hierover geïnformeerd. Hij
moest het weten. Misschien heeft hij
daarom de bommen op Hiroshima en
Nagasaki laten gooien".
De U-234 vervoerde het Duitse uranium waar Japan al twee jaar om had
gevraagd. Uranium dat onbedoeld in
Amerikaanse handen is gevallen. Uranium dat waarschijnlijk zelfs in de
Amerikaanse atoombommen op Japan
is verwerkt. Op 19 mei 1945 had de
bemanning van de U-234 geen idee wat
de gevolgen van de lading van hun boot
zou hebben. Over de noodzaak van de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki zijn Kido Sakomizu (secretaris van
het Japanse kabinet) en Kase (een hoge
ambtenaar op het departement van
buitenlandse zaken) duidelijk: "De
atoombommen brachten Japan tot
capituleren".<

Alleen de atoombom kan Japan echt op
de knieën dwingen, zo redeneerden de
Amerikanen. De Amerikaanse president Harry Truman had de beslissing
genomen om de atoombom te gebruiken en hij had haast? Wist de Amerikaanse president misschien dat de
Japanners zelf ook aan een atoombom
werkten? De ontdekking van het uranium aan boord van de U-234 kan zijn
besluit hebben kunnen versneld. Immers, niet Hiroshima maar San Fran- Dr. Henk Wolzak is Ruslandkundige en
sisco had het eerste verwoest kunnen publicist

Meubelstoffeerderij

AAN HET PARK
Sarphatipark 16

Tel.671 76 87

Plantenmarkt
Kantoorbeplantingen, kamerplanten
en voor al uw bloeiende
balkonbakken, Geveltuinen!!!

Albert Cuypmarkt 203

Nieuw buurtrestaurant in buurthuis De Pijp
ingezonden

Heerlijk dineren met andere bewoners
van de Pijp, en dat voor slechts vijf
euro. Vanaf eind augustus is het mogelijk in buurtcentrum De Pijp aan de
Tweede van der Helststraat 66. Een
goed alternatief voor een 'gewoon' restaurant.
Het buurtrestaurant is deel van het
Open Huis op Zondag van buurthuis
De Pijp (Stichting Combiwel), medeinitiatiefnemer is de Amsterdamse
Vriendendiensten. Deze laatste stichting zet zich in voor mensen die vanwege psychiatrische problemen weinig
in contact komen met andere mensen.
Het concept Open Huis, bestaande uit
een buurtrestaurant en activiteiten,
bestaat ook al in buurthuizen in Oud
West, Oost en Noord en is een succes.
Hoofddoel is het bieden van laagdrempelige en ongedwongen ontmoetingen
tussen buurtbewoners met en zonder
psychische problemen.
'Het gaat om integratie van allerlei
mensen uit de buurt, ook gezinnen met
kinderen, die gewoon lekker met elkaar
willen eten', vertelt Ellina van der
Boon, coördinator van de Amsterdamse Vriendendiensten. 'Wie nou wat is,
wie nou wel en wie nou niet een etiket
heeft, is niet van belang.' Er wordt gekookt onder leiding van een gediplomeerde kok, samen met vrijwilligers
uit de buurt. Het menu van het restaurant is elke week anders (halal en vegetarisch is mogelijk), de tafels zijn fleu-

rig gedekt en er klinkt leuke muziek. In
de toekomst zullen ook cursussen,
workshops en optredens worden georganiseerd.
Het Open Huis op Zondag, mogelijk
gemaakt door subsidie van stadsdeel
Oud Zuid, zal drie zondagen per maand
geopend zijn. Het restaurant gaat op
zondagen open om 16.30 uur, de eerste
gang (van drie gangen) wordt geser veerd om 18.00 uur. Er is plek voor maximaal 35 eters en ook groepen zijn
welkom. Reserveren kan telefonisch
voor 16.00 uur op de voorafgaande
donderdag via tel. 020-5709640.

Op 24 en 31 augustus gaat het restaurant proefdraaien; de feestelijke opening zal gebeuren op zondag 7 september. Vrijwilligers, evenals koks voor de
aansturing van de kookgroep, zijn van
harte welkom. De vacature voor de kok,
evenals veel informatie over de andere
activiteiten van de Amsterdamse Vriendendiensten, is te vinden op de website
www.vriendendiensten.nl. Voor meer
informatie over het Open Huis op Zondag kunt u contact opnemen met:
Ellina van de Boon,
via tel. 020-6839260.

www.vriendendiensten.nl
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Rialto
Een selectie uit het programma

Nina's Heavenly Delights
Groot-Brittannië, 2006 Zo 3 augustus 16.00
Nina verlaat haar ouderlijk huis na een ruzie. Als ze het bericht krijgt dat haar vader is overleden en dat zij het restaurant
moet overnemen, keert ze naar huis terug. Alle hoop op overleving van het restaurant is gevestigd op het winnen van de
Best of the West kookwedstrijd. Nina gooit al haar talent in de strijd om én de wedstrijd én de liefde van haar nieuwe vennoot Lisa, te winnen.
Filmtheater Rialto :•
Ceintuurbaan 338 :•676 87 00
www.rialtofilm.nl

Italian Fashion outlet
1e Jacob van Campenstraat 56
tel 020 662 8707
www.officinaoutlet.com
14

Gerard
Doustraat

71

Kom
gezellig
een kijkje
nemen

www.hetpoppentheater.nl

Badcuyp
Een selectie uit het programma

Cuyp Diner concert
7 aug. 20.00
Duo Wolfgang Martini & Mark
Zandveld. Soul jazzgitaar.

Live Salsa & Son
15 aug. 23.00
Group Guarachando Trio Los Dos

The Souldiers
22 aug. 23.00
Soul, rhythm & blues, Jazz en Funk

Cumbiamba Afra Latina
23 aug. 22.00
Miguel Osorio & La Parranda
(Vallenato). Dj Locombia & dj La
Zenufana

Mdungu & dj Moki
29 aug. 23.00
Griots van Mali, Nigeria, Mbalax van
Senegal.

Muziek Centrum de Badcuyp
www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt 020-675 96 69

DE MENSHEID
OP EEN TWEESPRONG
Welke keuzen maken we: Wedijver of economische rechtvaardigheid? Honger
en armoede of samendelen? Winst of een duurzame planeet? Maitreya de
Wereldleraar en de Meesters van Wijsheid zijn nu in de wereld om ons de weg
te wijzen. Futuroloog, internationaal spreker en auteur Benjamin Creme zegt
dat de mensheid de juiste weg voorwaarts zal kiezen. Hij neemt zijn toehoorders mee op een inspirerende reis naar hoop, praktische veranderingen en een
schitterende toekomst voor iedereen.
Lezing Benjamin Creme 17 september a.s.
Amsterdam-Osdorp (afslag s106) Routebeschrijving
en parkeren: www.meervaart.nl Aanvang: 19.30 uur
(deur open: 19.00 uur) Toegang: € 8.- Info: 0206946262 Met Nederlandse vertaling www.sharenl.org

Ostadetheater gaat in September
weer open!
www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
Telefoon 020-679 50 96

Interbasics
Interieur

Ceintuurbaan 392
Tel: 679 09 33
Openingstijden:
07.00 - 23.00

Iedere
Zondagmiddag
optreden van een
Verhalen verteller

Tel:- 662 23 71
www.interbasics.nll
E-mail:
basinter@worldonline.nl

Specialiteiten uit het oosten
15

ONDERSTEUNERS WEGWIJZER
huiskamer

Saskia’s

DEZE

ONDERNEMERS ONDERSTEUNEN

BULLETIN DE PIJP - ZUID

Saskia’s huiskamer
Van maandag tot en met donderdag voor groepen.
Albert Cuypstraat 203 - Tel: 06 28 629 839
www.huiskamerrestaurant.com

Van Buuren
Sarphatipark 4

www.eetcafevanburen.com
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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
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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

De
Pittenkoning
Tel: 671 63 08

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

Mambo Pasta

eee e e

De lunchroom en het
1e vd.Helststraat 35

terras van de Pijp

1e vd. Helststraat 66
Tel: 679 12 95

Turkse specialiteiten

Rud.H.Venekamp
ANNO 1897
Al ons (klein)brood en
gebak
eigen fabrikaat

Ferdinand Bolstraat

Uw installateur

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

www.cafereuring.nl

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

Ferd. Bolstraat 134

Tel:•662 12 09

Vamos A Ver

71

TEL: 673 97 93

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

B van Erve

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

Spaans Restaurant

Restaurant
www.sultansofrasi.nl

Brood en Banketbakkerij

RON VERBOOM
BROOD VAN
RON VERBOOM
MAAKT JE NIET
LOOM.

Keuken open
17.30 - 22.30

Dinsdag gesloten
Cerrado los martes

Walia Ibex
Tropische specialiteiten
Afrikaans - Ethiopisch
7 dagen per week

Maandag & dinsdag
gesloten

CEINTUURBAAN 212

www.flinckx.nl

1e jacob v Campenstr 41HS

TEL:662 03 20

info@flinckx.nl

Tel 671 34 66
ethiowaliaibex@yahoo.com

