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Merkwaardig en oh zo ingewikkeld
door Jan van Overveld

Bulletin de Pijp
is een uitgave van de
Humanistische Beweging
Amsterdam en staat open voor
alle andere organisaties, zolang ze
niet oproepen tot geweld.
Websites:
www.bulletindepijp.nl
www.humanistischepartij.org
www.humanistischebeweging.org
www.degemeenschap.info
Contactadres:
jan@bulletindepijp.nl
Telefoon: 679 10 55
mobiel: 06-339 607 70
Op de website van het bulletin
staan diverse links naar de
humanistische beweging in
andere landen, alle eerder
verschenen bulletins en al onze
adverteerders die het mogelijk
maken onze projecten in Afrika te
realiseren.
Aan hen onze hartelijke dank.

Ik probeer te begrijpen, beste lezers,
waarom er zo weinig aandacht wordt besteed aan het begrip ‘Solidariteit’. Of,
vraag ik mijzelf af, bestaat het wel, maar
is het geïndividualiseerd. In mijn omgeving hoor ik wel heel vaak dat mensen
erg bezorgd zijn over het toenemende
geweld. Zowel in verband met de groeiende wapenhandel, militaire bewapening
als het geweld op straat. Toch zie ik nog
te weinig groepen, organisaties en mensen die solidair met elkaar dit willen aanklagen. Men doet dat wel, maar individueel, althans dat hoor ik ook veel zeggen. Al die separate gevoelens en acties
tegen geweld en wapenwedloop maken
dat het protest niet wordt gehoord.
Belanghebbenden, regeringen, wapenhandelaren en andere machtswellustelingen verkneukelen zich handenwrijvend dat er geen onderlinge solidariteit leeft tussen alle groepen, organisaties en individuen. Men wil wel protesteren, maar voor gezamenlijke acties,
daar is men bang (?) voor, of men heeft
moeite om met anderen samen te werken. Dat komt vaak voor uit wantrouwen
en een gebrek aan geloof in anderen, dat
het mogelijk is om geweld en wapengekletter te stoppen.
Toch is dat fenomeen niet overal hetzelfde. In Afrika leeft dat gevoel van solidariteit veel sterker. Men werkt graag
samen met anderen en wil dat graag
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laten zien ook. Neem nou het feit dat er
wereldwijd een wereldmars zal worden
gehouden tegen het geweld en voor geweldloosheid. Men is daar in Togo heel
enthousiast over en organiseert zich met
moslimgroepen, kerkgenootschappen,
scholen, universiteiten en andere organisaties. En dat zelfs tot buiten de grenzen, in landen als Benin, Ivoorkust en
Ghana. Met trots dragen ze T-shirts waarop staat ‘Pour la paix et de la non-violence’.
Dit mis ik een beetje in mijn landje. Mensen vinden het wel heel mooi als je het
erover hebt, maar hebben geen zin om
met elkaar te protesteren. Ik mis de grote
demonstraties die we begin jaren tachtig
hielden tegen de nucleaire bewapening.
Lieve mensen, we verlangen er wel naar,
maar kijken te veel naar wat anderen
doen of wachten op iemand in de politiek
of godsdienst waar men wacht op God of
Allah. Merkwaardig en daardoor ook zo
ingewikkeld.
Ik voor mij heb besloten, ongeacht wat
anderen zeggen, doen of laten, om mijzelf af te vragen: Wat doe ik zélf, want ik
heb een keuze? Niet alleen ik, maar ieder
mens, gelijkwaardig aan mij, kan hetzelfde doen. Dus vraag jezelf af: ‘Wat doe ik?’
en ‘Kan ik het samen doen met anderen,
door ook het geloof te hebben in die
anderen?’
Liefs, Jan

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.

Eethoekje Carlo di Luca
Bucatini con seppioline e pomodorini
Ingrediënten voor 4 personen:
350 gr Bucatini-pasta (holle spaghetti)
400 gr seppioline (kleine inktvisjes)
300 gr pomodori (tomaten)
bosje peterselie
twee teentjes knoflook
een Spaanse peper
zwarte peper
zeezout
een glas witte wijn
en de beste olijfolie
Bereidingstijd: 25 minuten
Bereiding: zet een pan met genoeg water en zout op het vuur. Doe als het water kookt de pasta erin. Af en toe roeren en
voorkom dat de pasta gaat plakken door een scheutje olijfolie toe te voegen. De pasta is binnen 15 tot 20 minuten gaar. Zorg
dat de pasta niet te gaar is, deze moet ‘al dente’ blijven. Giet de pasta af en doe deze in een schaal met een klein beetje olijfolie. Doe ondertussen een ½ glas olijfolie in een pan met knoflook. Als de knoflook een gouden kleur krijgt, voeg je de inktvisjes
toe, samen met de Spaanse peper en de fijn gesneden peterselie.
Als al het water van de inktvisjes is verdampt, voeg je de witte wijn
toe.Als die ook is verdampt, voeg je de in blokjes gesneden pomodori toe, samen met wat zout en peper. Vervolgens 15 minuten
laten koken op een half vuur. Warm in een grotere pan de inktvis
en de pasta samen op en serveer ze in een schaal met peterselie,
zwarte peper en een beetje olijfolie.
Buon Appetito!
da
Carlo di Luca

Veelgestelde vragen
Waar vind ik deze krant?
Bij alle winkels, lunchrooms, restaurants en
café’s die ons blad ondersteunen, bij bakkerij
R. Venekamp in de Ferdinand Bolstraat, bakkerij Ron Verboom, hoek Ceintuurbaan en Ferdinand Bolstraat, en bij bakkerij Runne-boom

in de 1e Van der Helststraat, bij Albert Heijn,
de wasserette in de van Woustraat, de Coöp in
de 1e Jan Steenstraat, de openbare bibliotheek
aan het Roelof Hartplein, Cinetol en de tabakzaak en kleermakerij in de Cornelis Trooststraat.

Carlo di Luca
Ook voor besloten etentjes
Frans Halsstraat 39
Tel: 771 41 86

www.minicards.com

Hoe doneer ik voor projecten in Afrika?
Via giro 7867814 t.n.v. De Gemeenschap o.v.v.
Bulletin de Pijp.
Hoe neem ik een abonnement op deze krant?
Maak een donatie van 25 euro over op bovenstaand gironummer voor onze projecten in
Afrika. Vermeld daarbij uw adres.

Cornoz

Gerard Doustraat 224
Tel: 06 551 259 59

Kwaliteitsslagerij
1e V.d. Helststraat 78
Tel: 671 62 04

www.carlodiluca.com

Ook voor al uw fijne vleeswaren
en schotels uit eigen keuken
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Het boek: De aarde menselijk maken
Filosofische en spirituele uiteenzetting van de Humanistische Beweging. Auteur: Silo

vervolg van krant 193
Terugblik op wat al is verteld in ‘De
aarde menselijk maken’
HET MENSELIJKE LANDSCHAP

Hoofdstuk III: HET
MENSELIJK LICHAAM ALS
VOORWERP VAN DE
INTENTIE
Het lichaam als natuurlijk voorwerp is
gevoelig voor natuurlijke veranderingen en, vanzelfsprekend, vatbaar voor
transformatie - niet alleen in zijn meer
externe uitingen, maar ook in zijn intiem functioneren - dankzij de menselijke intentie. Zo bekeken verkrijgt het

eigen lichaam als prothese van de intentie zijn grootste relevantie. Maar van
de directe beheersing van het eigen
lichaam (zonder tussenkomst), tot aan
de aanpassing ervan aan andere noodzaken en plannen, doet zich een sociaal proces voor, dat niet afhangt van
het geïsoleerde individu alleen, maar
waarin anderen betrokken zijn.
De beschikking over mijn psychofysieke structuur komt tot stand dankzij de intentionaliteit, terwijl de uiterlijke dingen me voorkomen als vreemd
aan mijn directe beheersing en slechts
indirect bestuurbaar zijn (door actie
van mijn lichaam). Maar het lichaam
van de ander is een bijzonder soort
voor werp dat ik intuïtief aanvoel als
eigendom van een vreemde intentie. En
die vreemdheid plaatst mij "gezien van
buitenaf ", gezien vanuit de intentie van
de ander.
Daarom is de visie die ik heb van het
vreemde een interpretatie, een "landschap" dat zich zal uitbreiden naar elk
voorwerp dat het kenmerk van de
menselijke intentie draagt, zelfs wanneer het werd geproduceerd of gemanipuleerd door iemand uit het heden of uit het verleden. In dit "menselijk landschap" kan ik de intentie van
anderen ontkennen, door hen te beschouwen als prothese van mijn eigen
lichaam, in welk geval ik hun subjectiviteit moet "draineren", tenminste in
die gebieden van het denken, voelen of

Silo
handelen die ik op directe wijze wens
te beheersen. Deze verdinglijking leidt
mij per consequentie tot verontmenselijking en zo rechtvaardig ik de situatie als zijnde het gevolg van een niet
door mij gecontroleerde force majeur
(de "passie", "God", de "zaak", de
"natuurlijke ongelijkheid", het "lot", de
"samenleving", enz).
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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 of
Sabine van Tatenhove.
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Wereld Mars voor Vrede en
Geweldloosheid
lisatie, aangedreven door de Humanistische Beweging door middel van
een van haar organisaties, Wereld zonder Oorlogen..
Het beginvoorstel werd zeer snel ontwikkeld. In een paar maanden tijd
heeft de Wereldmars de steunbetuiging
van duizenden mensen, vreedzame en
geweldloze groeperingen, diverse instituten en persoonlijkheden uit de
wetenschappelijke, culturele en politieke wereld verzameld, die gevoelig
zijn voor de urgentie van het moment.
Het was ook de inspiratie voor een
enorme diversiteit aan initiatieven in
meer dan 100 landen, waardoor het een
snel groeiend fenomeen is geworden.

De Wereld Mars voor Vrede en
Geweldloosheid werd op 15 november 2008 gelanceerd tijdens het symposium van het Wereldcentrum voor
Humanistische Studies in het Park
voor Studie en Reflectie, te Punta de
Voor informatie en deelname:
Vacas (Argentinië).

De mars heeft als doel bewustzijn te peternoordendorp@cs.com of
creëren over de gevaarlijke wereldwij- lorytasma@cs.com, tel: 020-6938005
de situatie die we doormaken, die gemarkeerd wordt door de verhoogde Websites:
waarschijnlijkheid van een nucleair www.degemeenschap.info
conflict, door de wapenwedloop en de www.theworldmarch.org
gewelddadige militaire bezetting van
gebieden. De Wereldmars is een voorstel voor een ongekende sociale mobi-

Katsongs
Aladdin
Adem jezelf in je lichaam
Dat je geest niet wil weggaan
Blijf in het hier en nu staan
Dan kunnen we van onze dromen
laten spreken laten stromen
Laat ze levend tot ons komen
We maken er iets moois van
We mogen toch gelukkig zijn
Als we maar dankbaar zijn,
en eerlijk in het leven staan
The secret...is zo gek nog niet
Alles waar je in gelooft, is wat je
ziet
Je mag alles vragen, net als
Aladdin
Als je hart openstaat ,
dan gaat het naar je zin
Droom wat je wilt in je werkelijk
heid
iets wat goed voelt en verblijdt
Groetjes, Katja

2e Jacob van Campenstraat 150

Open:
ma t/m za 12.00 uur
Tel: 673 42 51
Lunch en diner
www.cafe-depunt.nl
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De Hortus Botanicus van het VU ziekenhuis
door Toon Bruin

Als u de titel leest zult u wel begrijpen
dat ik het niet ga hebben over de Hortus in de Plantagebuurt, daarover een
andere keer. Op het terrein van de Vrije

Phoenix canariensis behoort tot dezelfde Palmenfamilie als de Dadelpalm
(Phoenix dactylifera). Er is op de
Hortus een plantencollectie van ruim

er mensen geweest die nog wel eens een
cactus of vetplant mee naar huis genomen hebben. De Hortus wordt on-derhouden door 30 vrijwilligers op vaste
tijden of op afroep. Er is een rechtstreekse ingang vanuit het ziekenhuis
en bij mooi weer komen patiënten in de
tuin vertoeven. Het medisch personeel
eet met de middagpauze buiten in de
zon zijn of haar boterham eten.
Steun de Hortus
Wanneer de Hortus zou verdwijnen,
komt er ruimte vrij voor de VU om te
bouwen en uit te breiden. Zowel vanuit
de Hortus als ook nationaal en internationaal is er grote weerstand tegen
deze plannen. Met andere botanische
tuinen worden kennis, planten en
zaden uitgewisseld. De Hortus heeft
een uitgebreide zaadbank, waar ook u
via e-mail kunt bestellen (uiteraard
tegen betaling). Ook kunt u ter plekke
planten of zaden kopen. Er ligt bij de
Hortus een handtekeningenlijst, dus als
u de Hortus wilt steunen, kunt u uw
handtekening zetten.

Universiteit Medisch Centrum ligt de
Hortus Botanicus en deze is eigendom
van het ziekenhuis. In 1967 werd de
Hortus opgericht ten behoeve van de
studenten biologie. Vanaf 1988 is de
Hortus niet meer verbonden met het
VU onderwijs.

6000 soorten. De entree is gratis, wel
staat er een grote bus waarin u geld
kunt deponeren. In een apart gedeelte
van de tuin staan Penjing en Bonsai.
Penjing en Bonsai zijn landschappelijke miniaturen, ontstaan in China.
Bonsai is in Japan verder ontwikkeld.
Er zijn 10 afzonderlijke kassen met 10
10 kassen, 10 klimaten
verschillende klimaten. In de grootste
De tuin beslaat een oppervlakte van 1 kas bevinden zich cactussen en vethectare, waarvan 1000 vierkante meter planten. Het is de grootste verzameling
uit kassen bestaat. Bij de ingang van de in Nederland. Door een kleinere bezetHortus staan in twee grote kuipen ting is de kas niet altijd bemand, vanPalmen (Phoenix canariensis) je te daar het afsluiten als er niemand aan
verwelkomen. ‘Canariensis’ betekent: het werk is.De kas is op verzoek altijd te
‘afkomstig van de Canarische eilanden’. bezichtigen. In de afgelopen jaren zijn
6

Activiteitenagenda
Zaterdag 5 september: bamboe-workshop en een rondleiding, met verkoop
van honingartikelen, Bijbelse planten
en geurgeraniums (5 euro p. p.).
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober: Bijzondere bollen- en knollenverkoop,
proef, ruil en verkoop zelfgemaakte
producten*, plantenruilbeurs*, evolutie van het plantenrijk-rondleiding,
Australische plantenpresentatie (gratis).
Vrijdag 18 december: Kerst-workshop
(17,50 euro p. p.). Aanmelden via email of formulier ter plaatse.
De Hortus is van maandag tot en met

Uitnodiging
Café La Paz
vrijdag geopend van 08.00-16.30 uur. Van juni t/m half september op zaterdag van 09.00-17.00 uur. Gesloten van kerst t/m
1 januari. De Hortus is bereikbaar met de tram 16 en 24, halte
Boelelaan VU
Met dank aan de heer Joren Hortulanes van de Hortus voor het
aanbieden van informatie
.
Van der Boechhorststraat 8
Tel.: 5989390
E-mail: info@hortus.vu.nl
Website: www.vu.nl/hortus

Mensen zeggen overal: Oorlog is een ramp!
Laten we vrede een kans geven en een nucleaire ramp
voorkomen!! Bezettingstroepen moeten teruggetrokken
worden en bezette gebieden teruggegeven!
Wapenarsenalen ontmanteld!
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.
Waar? Zuid-Afrikaans Restaurant
Tjing Tjing, Cornelis Trooststraat 5658. Aanvang: 20.00 uur. Op 14
augustus voorlopig voor de laatste
keer. Voor hapjes wordt gezorgd.
Iedereen is welkom!
LUNCH
TAPAS

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

DINER
DRANK

PILSVOGEL
GERARD DOUPLEIN 14
TEL: 664 64 83

Groenten fruit &
delicatessen
Albert Cuypmarkt 130a
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Çorçil, het kind achter de Fietsfabriek
Vervolg van krant 193

Inhoud
Ebe
Baba
Minder is meer
Boefjes
Lef
Op de vlucht
Kattenkwaad
Ike
School
Dier en mens
Maffia
Herder
Mavin
Goeden armband
Bliksemliefde
Buschauffeur
Moeder
Boerenslimheid
In het hoofd van Yalçin
Vervolg Ike
‘Toen sloeg hij me in het gezicht.’
‘Wie ben jij om mij te bevelen?’, vroeg
hij woedend. ‘Ik wil niet dat je daar zit’,
zei ik, ‘meer niet. Je kan wel aan mijn
andere zijde zitten.’ ‘Je bent serieus, hé?’
vroeg hij verbaasd. ‘Niet jij, noch de
zeven generaties voor jou kunnen mij
van deze plek af halen.’ Langzaam
stond ik op. ‘Sta je niet op?’ vroeg ik
dreigend. ‘Rot toch op’, zei hij. Ik liep
langzaam achteruit. ‘Als ik opsta zal ik
je verpletteren onder mijn voeten’, zei
hij. Ik stond inmiddels op enkele meters afstand en pakte wat stenen. Het
kwam zelden voor dat ik die niet op zak

had. Ik begon ze een voor een naar hem
te gooien. Ik kon niet zien waar ze
terechtkwamen, maar wel horen dat hij
pijn had. Hij vluchtte weg. ‘Ik weet je te
vinden’, schreeuwde hij. ‘Morgen is te
ver weg voor mij’, schreeuwde ik terug,
‘kom nu maar als je durft.’ Ik nam weer
plaats op de steen en begon zachtjes te
huilen. Er waren zeven maanden voorbijgegaan sinds haar dood. Het huilen
luchtte op, maar mijn dierbare herinneringen aan Ike waren vertroebeld.
Thuis probeerde ik de slaap te vatten.
Tevergeefs. Soro had op de plek van Ike
gezeten en daarmee had hij de steen
ontheiligd. Ook hadden de dorpelingen
het vuil van haar lichaam gewassen.

8

School
Mijn hoogstgenoten opleiding is de
basisschool, waar ik het welgeteld vijf
jaar volhield. Eigenlijk was het geen
onderwijsinstelling, eerder een strafkamp. De leefomstandigheden waren
bijzonder primitief. De toiletten bestonden uit twee met water gevulde

SONNY

Bloem

Vintage en kinderkapper
1e Van der Helststraat 53
ma: 12-18, di-za:10-18 uur
020-6718441

Niets had ze van mij meegenomen en
niets had ik om naar haar terug te
keren. Uiteindelijk werd ze een litteken,
dat je altijd bij je draagt. Een herinnering aan een wond waarvan je weet
dat hij er ooit zat, maar die je niet meer
kunt voelen.

Vlaamse Frieten

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

met Belgische sauzen
Falafel met gratis salade en
sausjes
1e Van der Helststraat 43

Tel: 676 76 12

kuilen bij de rivier: een voor de jongens
en een voor de meisjes. 's Winters waren ze bevroren, zodat we ons niet konden wassen. Moesten we nodig, dan
gingen we eerst op zoek naar grote stenen. Kleintjes waren geen optie.
Naast de gebrekkige omstandigheden,
heerste er een militaire discipline op
school. De leraren dwongen sommige
leerlingen om het klaslokaal schoon te
maken, ter wijl andere naar verre putten werden gestuurd om water te halen.
Ook moesten we om beurten de kachel
stoken en, bij gebrek aan kolen, heen en
weer naar de opslagplaats lopen. Na
zo'n week moesten we dan zingen, en
wel het volkslied, de Istiklal marsi. Bij
het horen van de eerste klanken sprongen we in de houding. Voor-bijgangers
buiten het schoolplein bleven evengoed
stilstaan. Vele Koer-den, waaronder het
gros van de leerlingen, hadden respect
voor het lied. Tot halverwege de derde
klas ging het goed. Mijn inzet werd
beloond met goede cijfers. Met plezier
zat ik in de schoolbanken, totdat we een
nieuwe leraar kregen, meester Gündüz.
Meester Gündüz was een mietje. Tegen
ons stelde hij zich hard op, maar thuis
deelde zijn vrouw de lakens uit. Het
stond buiten kijf dat we daar de dupe
van werden. Meneer Gündüz en zijn
vrouw, beide onderwijzers, woonden
naast de school. Zij werkte halve dagen.
Wanneer ze hem vanuit het raam van
hun woning riep, verliet hij onmiddel-

lijk de klas. Voor ons betekende haar dagelijks. Toen hij klaar was met de
geroep een kwartier lang feest.
controle mochten de sokken en schoeOp een ochtend was dit wederom het nen weer aan.
geval. Bij terugkomst stond zijn gezicht
strak: op de grond lagen twee propjes ‘Mijn dorp is mijn huis, mijn
papier. Voor straf besloot hij een hy- stad is mijn dorp, mijn land
giëne controle te houden, een normaal is mijn stad en mijn wereld
verschijnsel in Turkije. Van scholieren is mijn land.’
wordt namelijk verwacht dat ze verzorgd op school verschijnen. Alle der- Yalçin Cihancir is eigenaar
van het succesvolle bedrijf De
tig
kinderen trokken gespannen hun Fietsfabriek, verantwoordelijk
schoenen en sokken uit. Het was muis- voor de opmars van de bakstil. Eén voor één inspecteerde hij onze fiets.
nek, oren, neus, tanden en tot slot onze Op 12 november 1968 kwam
teennagels. Hier en daar vielen klap- hij ter wereld in een koeienpen. Degenen die geslagen werden, kre- stal in het Koerdische dorp
gen ‘slechts’ een waarschuwing. Nog een Büyükcamili in Turkije.
keer vuil verschijnen en je kreeg twee
Wordt vervolgd in krant 195
klappen in het gezicht. Ook trok hij aan
onze oren, maar dat deed hij vrijwel

CAFÉ
Turkse specialiteiten
Ferdinand Bolstraat 71
TEL: 471 32 97

STIGTER

Ceintuurbaan 342 Reservering: 6711444
Zo. t/m do 10.00-01.00, vr. en za10.00-03.00 uur
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Artiest in de keuken
door Marieke van Gessel

Toen jazzmusicus Simon het orkest
van het casino in Beiroet, in zijn
geboorteland Libanon, verliet en
naar Nederland vertrok, had hij
nooit kunnen weten dat hij dertig
jaar later een restaurant zou runnen.
En wel Artist, op de hoek van de 2e
Jan Steenstraat, schuin tegenover het
Sarphatipark.
Toch heeft hij zijn naam waar gemaakt.
'Nomen est Omen'. Simon vertelt op het
zonovergoten, groene terras van de
Artist, dat in 2001 een prijs won voor
de mooiste geveltuin in de Pijp: 'Mijn
achternaam is Tabbakh. Dat is Arabisch
voor "kok". Ik kom uit een echte artiestenfamilie, vandaar de naam. Mijn drie
broers en ik deden allemaal iets artistieks. We speelden allemaal wel een
instrument, mijn schoonzus was acrobaat, mijn broer Ralfo was muzikant en
goochelaar. Hij speelde onder andere in
de Moulin Rouge hier op het Thorbeck-

eplein. Hij en zijn vrouw zijn dertig jaar
geleden met het restaurant begonnen.
Eerst zaten we hier schuin tegenover in
de 1e Sweelinckstraat, in het oude gebouw dat gesloopt werd om plaats te
maken voor dat grote nieuwbouwcomplex. Ik ben naar Nederland gekomen
om hen te helpen in het restaurant.'
Artistieke stamgasten
Tot op de dag van vandaag is het een
echte familiezaak. Broer Ralfo is inmiddels gepensioneerd, maar komt nog
regelmatig aanwaaien. Sinds ruim twee
jaar werkt één van Simons vier zonen,
Raphy, die een gedegen koksopleiding
in Parijs volgde, er als kok. We worden
bediend door een nichtje en een neef
werkt achter de schermen als manusje
van alles. Simon: 'Zelf heb ik het koken
geleerd van mijn moeder, zij was een
voortreffelijke kokkin en kookte voor
de hele familie. En ik heb altijd van koken en lekker eten gehouden. Vanaf het
begin liep het restaurant goed. De
naam sprak tot de verbeelding van allerlei creatieve mensen, van fotografen
tot televisiemensen, van kunstenaars
tot schrijvers. Sylvia Kristel was lange
tijd één van onze stamgasten. En we
waren één van de eerste Libanese restaurants in Amsterdam, zo niet in Nederland. We moesten onze typische
keuken, met veel kruiden en vegetarische salades en tapenade-achtige bijgerechten, wel voorzichtig introduceren
bij het Nederlandse publiek. Daarom

Café Mansro
Eerste Sweelinckstraat 13
Telefoon 664 45 54

maakten we in het begin ook Italiaanse
maaltijden, pasta's en pizza's, maar die
hebben we langzaamaan van de kaart
gewerkt. Ik heb er echt plezier in om
mensen te laten genieten, niet alleen
van de authentieke, traditionele Libanese keuken, maar van de hele ambiance. We treffen het met deze buurt. Ik
ben er trots op een zaak in de Pijp te
hebben. De mensen zijn aardig en open
en we hebben het prachtige Sarphatipark voor de deur. Als ik een ommetje maak, of boodschappen ga doen,
ben ik altijd veel langer onderweg dan
nodig is. Dan kom ik die weer tegen die
een praatje wil maken, dan weer die.'
Mekka voor vegetariërs
Simon spreekt uitstekend Nederlands,
maar ook Engels en Frans, talen die vrij
gangbaar zijn in Libanon. Hij gaat nog
regelmatig naar zijn thuisland en raakt
er niet over uitgesproken: 'Beiroet ligt
aan de Middellandse Zee, maar op een

Jeffrey’s Café
Dart&Pool
ook voor feesten en partijen
Open: dagelijks van 12.00 - 01.00 uur
weekend 12.00 - 03.00 uur

Eerste Sweelinckstraat 11, Tel.: 471 13 32
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klein uurtje rijden zit je hoog in de bergen en kun je skiën.' In het intieme restaurant met onder meer een hoek vol
comfortabele kussens en poefs hangen
aan de muren dan ook overal posters
van Libanese landschappen, naast
zwart-wit foto's uit het artiestenbestaan van de familie Tabbakh en
kaartjes en andere afbeeldingen met
een soort kerstboom erop, die ook in
gestileerde vorm terugkeert op het visitekaartje. Je zou denken dat ze hier het
hele jaar kerstmis vieren, maar dat
blijkt niet het geval: 'Dat is de ceder, het
nationale symbool van Libanon!'
Simon koopt niet alleen ingrediënten
in zijn geliefde vaderland, maar reist
ook regelmatig naar Parijs om de juiste
producten in te slaan. Als je hier voor
het eerst komt eten, kun je het best voor
de 'mezze' kiezen, een combinatie van
kleine voor- en bijgerechten, te vergelijken met de Spaanse tapas (te bestellen

www..libanees-artist.nl

vanaf vier personen). Al snel staat de
hele tafel vol met schalen en schaaltjes
met de lekkerste dingen. Alles vers gemaakt en supergezond, een Mekka voor
vegetariërs. Met hummus, falafel en
taboeleh - hier inmiddels aardig ingeburgerd - maar ook minipizza's als 'fatayer B'jibneh', met feta en tijm, en
'sambusak', gevuld met lamstartaar,
uien en pijnboompitten. Andere klassiekers: 'lebne' (een frisse, romige yoghurt met komkommer, knoflook en
mint) en 'baba ganoush' (auberginepasta met tahina, een sesampasta). Er
is natuurlijk overheerlijke couscous en
kebab, begeleid door zelfgebakken pitabrood. Simon: 'Begin dit jaar hebben heeft zijn instrumenten dan wel aan de
we om ons dertig jarig bestaan te vie- wilgen gehangen, maar nu hij is een
ren de kaart aangepast, zodat iedereen ware artiest in de keuken.
allerlei dingen kan proeven. We maken
er hier graag een feestje van. We houden ervan met mensen te praten, te zinLibanees Restaurant Artist
gen en te dansen. Op partijen is er soms
2e Jan Steenstraat 1, hoek 1e
een buikdanseres of draait mijn zoon
Sweelinckstraat
muziek. Dan blijven mensen hangen tot
020-671 42 64
in de kleine uurtjes. Zo zien wij het
www.libanees-artist.nl.
graag, want wij zijn geen eetfabriek,
Een paar jaar terug kreeg het restaumaar een gezellige familiezaak.' Raphy,
rant een 8 als rapportcijfer van culizijn zoon valt hem bij: 'Dat vind ik ook
nair criticus Johannes van Dam. Elke
zo mooi aan ons werk hier: het ver dag geopend vanaf 17.00 uur, behalve
trouwen dat mensen ons geven. Regelmaandag. Ook voor besloten feesten
matig zeggen ze tegen mijn vader of
en partijen en catering. Voor groepen
tegen mij: "Maak maar wat lekkers".
is het mogelijk een lunch te boeken.
Dan doen we extra ons best, want dat
vertrouwen willen we natuurlijk niet
beschamen.' Het is duidelijk: Simon

simon@libanees-artist.nl

2e Jan Steenstraat 1, Tel.: 671 42 64
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Stadsdeelinformatie
Wijkservicepunt Ruysdael
Adres: Ruysdaelkade 163, 1072 AS Amsterdam (Oud-Zuid)
Telefoon: 672 0538, fax: 670 6501
Openingstijden: di t/m vr 09.00-17.00 uur
Spreekuur Ymere: donderdag 16.00-17.00 uur
Spreekuur buurtregisseur Fred Borger: dinsdag 16.00-17.00
uur hoek Pienemanstraat/Hillegaarstraat
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 17.00 uur

Wijkservicepunt Smaragd
Adres: Smaragdplein 3, 1074 HA Amsterdam
Internet: www.combiwel.nl
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 van
10.00- 12.00 uur. Bij afwezigheid bellen naar 0900 - 8844

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. 252 1252, maandag t/m vrijdag tussen 07.30
en 16.00 uur

Stadsdeelkantoor Karel Du Jardin
Adres: Karel Du Jardinstraat 65
Telefoon:•678 16 78
Balie Burgerzaken: op werkdagen tussen 09.00-16.00 uur
Balie Vergunningen: op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur
Informatiebalie: op werkdagen tussen 08.30-17.30 uur

Stadsdeelkantoor Koninginneweg
Adres: Koninginneweg 1
Zie gegevens Stadsdeelkantoor Karel du Jardinstraat
Avondopenstelling Burgerzaken: maandag doorlopend tot
19.00 uur
Huurdersvereniging De Pijp
Adres: P/a Wijkcentrum Ceintuur. Telefoon: 676 48 00,
fax: 676 57 51.
E-mail: vdp@wijkcentrumceintuur.nl
Wijkpost voor Ouderen
Telefoon: 570 96 40
Vrijwillige Burenhulp de Pijp
Telefoon: 679 44 41
STREETCORNERWORK OUD-ZUID
Het streetcornerwork is er voor alle jongeren en (jong)
volwassenen in achterstandssituaties tot 23 jaar. Heb je vragen
over werk, scholing, justitie, financiën, huisvesting, gezondheid
of je vrije tijd, neem dan contact op met een van onze
veldwerkers, wij zullen er samen met jou voor zorgen dat je
weer grip kunt krijgen op je eigen leven.
De veldwerkers:
Amine Delkhoshnavaz, 06-43168481,
a.delkhoshnavaz@streetcornerwork.eu
Emma Louwinger, 06-14013524,
e.louwinger@streetcornerwork.eu
Abrahiem el Haouari, 06-43168488,
a.elhaouari@streetcornerwork.eu
Richard Ottevanger, 06-34490500,
r.ottevanger@streetcornerwork.eu
Teamleider Zuid & Nieuw-West:
Joost van Hienen, 06-14013706,
j.vanhienen@streetcornerwork.eu
Kantoor
Karel du Jardinstraat 52
1073 TC Amsterdam www.streetcornerwork.eu
Tel: 470 94 35
Fax: 471 14 81
Algemeen Maatschappelijk werk
Sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers.
Adres: Buurtcentrum De Pijp, 2e Van der Helststraat 66
Telefoon: 570 96 40.
Spreekuur: maandag, woensdag en donderdag van 09.30 tot
12.00 uur

www.eetcafevandekook.nl
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Veertig kinderen naar school?
Tevens zijn er voor de pleegouders kleine
minikredieten. Voor het groententeeltproject
is in december een dieselwaterpomp gekocht. Deze werkt uitstekend.
De minikredieten worden terugbetaald en
doorgegeven aan anderen. Een wederkerigheidsproject, omdat ook zij zijn geholpen.
Voor een 4 hectare groot groententeeltproject is 12.000 euro nodig voor een injectieboring.

Kijk ook eens op YouTube:
Project Kpalime Togo
U ziet dan ons project
Jan van Overveld
Pienemanstraat 76
1072 KV Amsterdam
Telefoon: 679 10 55

Zullen komend jaar weer veertig weeskinderen in Togo naar school kunnen?
Daarop kunt u als lezer een antwoord geven. Steun
dit kleinschalige 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 om later verder te
komen in het leven.
Er is geen groot bedrag 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, zie ik daar
persoonlijk op toe.

Er is nu geld voor 30 kinderen
Stort uw bijdragen op

Giro 7867814
t.n.v De Gemeenschap
o.v.v. 40 kinderen naar school
Meer info: joverveld@hetnet.nl

Dieselpomp voor een hectare. Op de achtergrond is het water te zien
met rechts, opzij, een dam.
Voor vier hectare is een injectieboring nodig. Het water zit hier diep
onder de grond.
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Rialto
Een selectie uit het programma

Los abrazos rotos

yante stijl. Penelope Cruz speelt de rol van Lena, Blanco's
voormalige steractrice, maîtresse én muze. Genomineerd
Pedro Almodóvar, Spanje, 2009
voor een Gouden Palm op het filmfestival van Cannes in
De blinde schrijver Harry Caine, ooit een gevierd filmregis- 2009.
seur, heeft het verleden de rug toegekeerd. Hij spreekt er
nooit met iemand over, en zelfs zijn echte naam - Mateo
Blanco - gebruikt hij niet meer. Alleen met Judit, zijn vroegere rechterhand, is hij nog bevriend. Het is haar zoon Diego
die hem helpt bij het schrijven van zijn boeken en scripts.
Op een dag duikt onverwacht een figuur op in zijn leven die
rechtstreeks is verbonden met dat duistere verleden. Als vervolgens Diego na een ongeluk in het ziekenhuis belandt en
Harry hem aan zijn ziekbed gezelschap houdt, begint hij de
herinnering op te halen aan alles wat voorafging aan het
ongeluk dat hem in één klap beroofde van het licht in zijn
ogen en de liefde van zijn leven.
‘Los abrazos rotos’ is een ingenieus geconstrueerd, aan de
hand van flashbacks verteld melodrama met film noir-trekjes, gefilmd in de voor Almodóvar zo kenmerkende flambo14

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

Ostadetheater

Een selectie uit het programma

Een selectie uit het programma

De Badcuyp is gesloten van ma 20 juli t/m zo 16 augustus

Parranda Cumbiambera
Vrijdag 28 augustus
Colombiaans feest met live Vallenato, Cumbia, Musica fro Latina, Afro Caribe, Latina en Salsa, en DJ. In een
PARRANDA is de improvisatie belangrijk. Kerningrediënten zijn uptempo dansmuziek van Afro- Colombiaanse origine. Live is de Colombiaanse accordeonspeler MIGUEL OSORIO met zijn band te bewonderen en
draait DJ Locombia dansmuziek zoals Vallenato, Salsa, Champeta, Punta, Merengue, Electrocume, Cumbia,
etc., etc.
MIGUEL OSORIO & LA PARRANDA
Met: Miguel Osorio (accordeon/ zang), Tania Cabera Arroyo (maracón/ guacharaca/ zang), Fanor Blanco
Jaramill (congas/ tambor alegre), Cheche Narvaez (caja/ campana/ guacharaca), Marco Tulio Riasco (bas),
Jorge Vivas (gitaren/ zang). Drums: N.n.b. Noordpool. 23.00 u. • 8. Open: 22.00 uur.

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt
675 96 69

Ostadetheater is gesloten t/m 3 september

De Badcuyp

www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d
679 50 96
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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

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

tji

Zuid-Afrikaanse
specialiteiten

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
BAKKERIJ

RON VERBOOM
O HEERLIJK RON WAT
VOORDELIG
AL DAT LEKKERE BROOD
EN DIE SAPJES .
eee e e

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

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

Mambo Pasta
e

1

vd. Helststraat 66

Tel:679 12 95
Spaans Restaurant

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

www.tjingtjing.com

P
I
A
TEXTIELHANDEL
Wil je echt mooi beddengoed en nog veel meer?
dan is dit jouw adres
Albert Cuypmarkt 203b tel: 676 04 09

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

De lunchroom en het
terras van de Pijp

ng

t
j
g
n i

Reparatie van alle
merken motoren.

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

MOKUM•MOTERS
TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

BLZ

Cafe Restaurant
Lutmastraat 99
Tel:7770996

www.cafereuring.nl

R.SANOU
Technodent
Ceintuurbaan 394
Tel: 470 46 50
rsanou@quicknet.nl

Flinckx
Restaurant
Govertflinckstraat 326a
Tel: 020-676 78 97
Keuken open
17.30 - 22.30
Maandag & dinsdag gesloten

www.flinckx.nl
info@flinckx.nl

Brood en Banketbakkerij

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

Ferd. Bolstraat 134

Tel:•662 12 09

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

