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Column
door Jan van Overveld

Bulletin de Pijp 

is een uitgave van de

Humanistische Beweging

Amsterdam en staat open voor

alle andere organisaties, zolang ze

niet oproepen tot geweld.

Websites:

www.bulletindepijp.nl

www.humanistischepartij.org

www.humanistischebeweging.org

www.degemeenschap.info

Op de websites staan diverse links

naar de Humanistische Beweging

in andere landen.

Contactadres:

jan@bulletindepijp.nl

Telefoon: 679 10 55

mobiel: 06-339 607 70

Op de website van de krant staan

alle eerder verschenen artikelen

en al onze adverteerders die het

mogelijk maken onze

internationale projecten voor

menselijke ontwikkeling te

realiseren. 

Aan hen onze hartelijke dank.

Dank vanuit heel ons hart!

Ik heb het gevoel dat ik gisteren
terugkwam uit Afrika, maar ook het
wonderlijke idee dat ik morgen
alweer terugga. Dat zal echter zijn op
10 november. Gelukkig heb ik nu nog
wel de tijd om alle sponsors te
bedanken voor de bijdragen die het
mogelijk maakten om weer veertig
kinderen naar school te laten gaan.
En vooral ook die sponsor die ervoor
zorgde dat er een dieselpomp voor
het agrarisch project is gekomen. Wie
ik ook heel hartelijk wil bedanken
zijn Bert Roelofs en Marieke van Ges-
sel, die respectievelijk de kranten
vouwde en bezorgde en die elke
maand artikelen schreef voor dit bul-
letin. En Peter Noordendorp en Lory
Tasma die samen hielpen met het
vouwen van de bulletins en de finan-
ciën met de adverteerder regelen. En
dan ook nog Manuel Schreurs en
Sabine van Tatenhoven. Zij zorgden
voor de vormgeving en voor de pro-
grammalijsten van de theaters en De
Badcuyp. En stonden altijd paraat
om eventuele problemen 
met de computer op te lossen. Zij zul-
len dit ook allemaal blijven doen,
wanneer ik weer in mijn geliefde
Togo ben. 

Nu zijn ook mijn adverteerders aan
de beurt. Ondanks de recessie bleven
zij onze krant  trouw. Sommigen van
hen zijn al vele jaren lang sponsors
van Bulletin de Pijp en onze projec-
ten in Afrika. Voor hen komt er een
kleine verandering. Het Bulletin heeft
nu namelijk een meer algemeen doel
en wel voor de gemeenschap van
menselijke ontwikkeling. Wilt u meer
weten van wat er gebeurt in Afrika?
Blijf dan deze krant lezen, want in de
komende columns zal ik verslag uit-
brengen van de ontwikkelingen en
vorderingen in Togo. Ook kunt u mij
vinden op Facebook. Wanneer u zich
daar aanmeldt, ziet u alle foto's en
informatie van het Kpalimé Project
en het schoolproject en ook al onze
andere projecten voor menselijke
ontwikkeling.    

Nogmaals aan allen mijn hartelijke
dank!

Liefs,

Jan

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 

Dit blad dient als ex pres siemiddel van de wijk,
En is een initiatief van de Gemeenschap. Zij is een
organisatie van de HB en plaatst de mens als cen -
trale waarde, beschouwt alle mensen gelijkwaar -
dig, erkent de vrijheid van gedachte en geloof en
staat open voor elk soort deelname, mits deze
geen dis cri  minatie of geweld oproept. In ge zonden
engepubliceerdestukken ko  men niet nood zake -
lijkerwijze over een met de zienswijze van de
redactie. 

Vrijwillge medewerkers•
Jan van Overveld, Peter Noordendorp, Lory Tasma,

Sabine van Tatenhove,  Manuel Schreurs, 
Toon Bruin, Katja Elsas, Marieke van Gessel, 

Carlo di Luca, Bert Roelofs 
en jij?
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Eethoekje
door Carlo di Luca

Frans Halsstraat 39

Tel: 771 41 86

www.minicards.com

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 Runneboom in de 1e Van der
Hel ststraat. Albert Heijn op het Cornelis
Troost  plein, de Stadhou derskade en de Van
Woustraat. De Coöp in de 1e Jan Steen-
straat en bij super markt Genco in de Van
Woustraat. De wasserette op de Van Wou-
straat 118. Bij de bibliotheek aan het Roe-

lof Hartplein en bij Cinetol. Bij de ta bak -
zaak en kleermakerij in de Van Hilli gaert -
straat.
Hoe doneer ik voor projecten in Afrika? 

Via giro 7867814 t.n.v.
De Gemeenschap o.v.v. Bulletin de Pijp,
Amsterdam

Veelgestelde vragen

Carlo di Luca
Voor besloten

etentjes

Gerard Doustraat 224 
06-55 12 599

www.carlodiluca.com

Auberginerolletjes
Ingrediënten (voor 2 personen):

- 2 lange aubergines 
- 150 gram prosciutto (rauwe ham) 
- 1 bolletje mozzarella 
- 2 takjes verse tijm of een theelepel   
gedroogde tijm 
- een flinke scheut goede olijfolie 
- zout

Was de aubergines en snijd ze in dun-
ne plakken. Bestrooi ze met wat zout
aan beide kanten en laat ze een uurtje
rusten. Dep ze droog en bak ze goud-
bruin in de olijfolie. Laat ze daarna
afkoelen en uitlekken op keukenpapier.
Leg een plakje prosciutto op de auber -
gine en een reepje mozzarella met een
takje tijm. Rol de aubergine op en zet

het geheel vast
met een cocktail-
prikker. Verwarm de rolletjes totdat de
kaas een beetje is gesmolten. Lekker
met een frisse:

Tomatensalade
Ingrediënten:
- 4 tomaten, in partjes gesneden 
- 1 kleine rode ui, in partjes gesneden 
- 1 bolletje mozzarella, in dobbel steen -
tjes
- wat tijm, olijfolie en rode wijnazijn 

Meng de tomaten met de ui, mozzarella
en tijm. Voeg naar eigen smaak olie en
azijn toe. Buon appetito!

Kwaliteitsslagerij

1e Van der Helststraat 78

tel.: 671 62 04
Ook voor al uw fijne vleeswaren

en schotels uit eigen keuken

Slagerij Noz
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OPVOEDING 
De waarneming van het uiterlijk land -
schap en haar werking op dat land schap
beïnvloeden het lichaam en be pa len een
gevoelsmatige toon van in de wereld zijn.
Vanzelfsprekend beïnvloe den ze ook de
blik op de werkelijkheid zelf, zoals eerder
al werd gezegd. 
Daarom geloof ik dat opvoeden funda -
menteel het bekwamen van de nieuwe
generaties is in het oefenen van een niet
naïeve visie op de werkelijkheid. 
Meer lezen?
Zie: www.silo.net

Filosofische en spirituele uiteenzetting van de
Humanistische Beweging. Auteur: Silo.                            

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  en Peter Noordendorp.

Aan de winkeliers

Vervolg van Bulletin
196. Terugblik op wat
Silo geschreven heeft
in het boek ‘De aarde
menselijk maken’. 

Uit Hoofdstuk 6, HET MENSELIJKE
LANDSCHAP: 

De verzakking van de monumen -
tale wevershuizen aan de Vijzel -
gracht, de enorm oplopende kos -
ten, de vertragingen, de onlangs
gehouden raadsenquête… 
De Noord /Zuidlijn houdt de
gemoe deren danig bezig. Maar het
is ook een machtig interessant
project, waar heel wat bouw-tech-
nische kunst jes voor uit de kast
worden gehaald. Daarom gingen
we eens een kijkje nemen in de
bouwput in de Ferdinand Bol-
straat.

Richard Koenders, die ons gezelschap
van buurtbewoners en marktkooplui
ontvangt in het projectbureau aan de

1e Jan Steenstraat, blijft er laconiek
onder. Want natuurlijk kunnen we
het niet laten grappen te maken over
de kosten van het eeuwigdurende
pro  ject, zo niet over de haalbaarheid
en het nut ervan. Koenders is in -
middels wel wat gewend. Vanmid dag
kijken we eens van een andere kant
(zeg maar 'van onderen') en met de
ogen van de projectbegeleider naar
wat er eigenlijk allemaal gaande is
daar diep onder de grond. Maar eerst
krijgen we achtergrondin for matie
over het project, gelegenheid om vra-
gen te stellen, en tot slot de ver eiste
veiligheidsinstructies. Richard: 'De
Noord/Zuidlijn moet zorgen voor een
snelle metroverbin ding (van 16
minuten) tussen het Buiksloter meer -
plein in Noord en station Zuid/WTC.

In de bouwput
door Marieke van Gessel

Bij het openen van de materiaalsluis ontsnapt waterdamp.



Het traject is in totaal (slechts!) 9,7
kilometer lang, heeft acht stations en
loopt deels onder het IJ door. Het
ondergrondse deel van de route be -
draagt 7,1 kilometer, waarvan 3,1 kilo -
meter uit geboorde tunnel zal bestaan.
Het station in de Ferdinand Bolstraat,
dat vreemd genoeg station Ceintuur -
baan wordt genoemd, is het diepste dat
wordt gebouwd, tot op maar liefst 31,5
meter onder N.A.P. Het is het enige sta-
tion waar de perrons onder elkaar
komen te liggen, vanwege de beschik -
bare, smalle ruimte. De in- en uitgan -

gen komen op de hoek Ferdinand
Bol/Albert Cuyp, op de plek van de
voor malige Hunkem öllerwinkel, en op
de hoek Ferdinand Bol/Ceintuurbaan,
waar de ABN Amro zat.' 

Schoenendoos en vrieskist
De werkzaamheden aan de NZL begon -
nen in 2003. Richard Koen ders: 'Eerst
zijn asfalt en tramrails verwijderd, net
als oude leidingen, kabels en riole -
rings buizen. Vervol gens zijn sleuven
gegraven en is beton gestort voor de 46
meter (!) diepe betonnen wanden. In
decem ber 2006 kon het 95 centimeter
dikke dak van de betonnen 'schoenen -
doos' erop. Daarna startte het uitgraven
van het station. De afgegraven grond
gaat naar de sanering van de Volger -
meer polder en de verwijderde kleila -
gen zijn ge bruikt om dijken te verste -

vigen.' Het eerste perron ligt op een
diepte van 20 meter, het tweede komt
26 meter diep. Het uitgraven van de
laatste vijf meter tot op 31, 5 meter
onder straatniveau gebeurt onder ver -
hoogde luchtdruk, door zo'n 15 man.
Het diepste punt is zojuist, begin okto-
ber, bereikt. Koen ders: 'Nu zijn een
man of 25 bezig met het vlechten van
de betonvloer. Zij moeten telkens in de
personensluis met (de)compressieka -
mer, om te worden 'ingeschut' en
vervol gens weer 'uitge schut'. Dit om te
voorkomen dat ze, net als diepzee dui -
kers, de caissonziekte of andere licha -
me lijke problemen krijgen. Voor de ze -
ker heid moeten de mannen na gedane
arbeid ook nog een half uurtje 'nablij -
ven' in de decom pres siekamer. Uiter -
aard worden de werklui allemaal van
tevoren lichamelijk onder zocht, maar
ook gedurende het werk constant in de
gaten gehouden. Dat laatste gebeurt in
de 'commando-unit' met beeld scherm -
en en andere commu nicatiemiddelen
in de bouw put, die 24 uur per dag
bemand is. Ook wordt er 24 uur per dag
gemonitord of er geen verzakkingen in
de omgeving plaatsvinden. Daarvoor is
op elk pand langs de bouwput een spie-
geltje of pris ma aangebracht, die met
camera's en computers worden afgele-
zen. Daarbij wordt 25 millimeter als
kritische grens aangehouden. Zo moet
voorkomen worden dat panden opeens
te veel verzakken (want overal in
Amsterdam is sprake van natuurlijke
verzakking), zoals op 10 september
2008 gebeurde aan de Vijzelgracht. De
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2e Jacob van Cam-
penstraat 150

Tel: 673 42 51

www.cafe-depunt.nl

Momenteel
gesloten wegens

verbouwing

BAKKERIJ

RON VERBOOM

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

BROOD, BROOD EN NOG EENS

HÉÉL LEKKER BROOD

EETWINKEL 

HET MAGAZIJN
Frans Halsstraat 68

Tel: 675 3506

info@hetmagazijn.nl

www.hetmagazijn.nl

Vervolg op pagina 6

Projectbegeleider Richard Koenders blijft onder hoge druk de gemoedelijkheid zelve.
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Groenten, fruit & 
delicatessen

Albert Cuypmarkt 130a

1e Jacob van
Campenstraat 12 

Tel: 675 37 68

Tel: 672 18 34

werkzaam he den daar liggen stil, totdat
de vries installatie die op 6 oktober in
station Vijzelgracht is gehesen en de al
eerder geplaatste 218 'vrieslansen' alles
rond de diepwanden hebben bevroren.
En de bouwput in een gigantische
vrieskist hebben veranderd. De enorme
boor machine die de tunnel gaat gra -
ven, met een lengte van 85 meter en een
boor kop met een diameter van 7 meter,
is vanuit Duitsland gearriveerd, maar
ligt nog ontmanteld op een industrie -
terrein in de Rotterdamse haven. Waar -
schijnlijk bereikt de boor station Cein -
tuurbaan pas in 2012.'

Blauwe straat en Andreaskruis
Voorzien van een helm, rubberlaarzen,

een fluorescerend hesje en een regis -
tratiepas, lopen we door een hekje het
Escher-achtige metalen trap pen stelsel
af, de bouwput in. Onder uit druk kelijk
bevel ook echt te gaan ren  nen, als
Richard onverhoopt 'ren nen' moet roe-
pen. Bezoekers mogen niet verder afda-
len dan twintig meter, de diepte van het
eerste perron. Hoog boven ons bevindt
zich het winkelend publiek, maar hier
in de diepte horen we alleen de metalen
containers die over een rail rijden om
met grond en klei te worden gevuld en
weer te wor den afgevoerd. De uitgegra-
ven grond is naar schatting 70.000 jaar
oud. Regel matig gaat de harde zoemer
die ook bovengronds te horen is, wan-
neer een container om hoog of omlaag

wordt getakeld. In de commando-unit
zitten drie heren aan de knoppen en
achter de beeld scher men. Een duif
vliegt naar binnen. Richard: 'Ja, die
nestelen hier zelfs en ver der komen we
natuurlijk wel eens een rat tegen.' Zijn
er nog bijzon dere archeologische vond-
sten gedaan? 'Ja, één heel belangrijke:
de merktang uit 1350 die op het
Damrak ontdekt werd en die de oudst
bekende afbeel ding van het
Amsterdamse Andre as kruis draagt.
Die is nu te be zich tigen in de expositie
op het Stationsplein.' Na op de kop van
de Ceintuurbaan de indruk wekkende
'blauwe straat', een enorme rij blauwe
machines die de luchtdruk regelen, te
hebben bewond erd, mag een aantal van
ons met de gammele, schommelende
personenlift weernaarboven. De  spor   -
tie              ve lingen onder ons leggen de twintig
meter om hoog per trappen stelsel af.
Even later staan we weer in de frisse,
minder be dompte lucht. We bren gen
onze hel men, laarzen, hesjes en pasjes
terug naar het projectbureau en bedan-
ken onze begeleider, die er weliswaar
dage lijks komt, maar abso luut niet 'in
de put zit'. Gelukkig maar.

Bloem
Vintage en kinderkapper
1e Van der Helststraat 53
ma: 12-18u di/za:10-18u

6718441

vervolg van pagina 5

www.noordzuidlijn.amsterdam.nl. 
In het Informatiecentrum op Stations -
plein 7 is een expositie te zien over de
aanleg van de Noord/Zuidlijn en de
werk zaamheden op het Stations eiland,
gratis toegankelijk, van di t/m vr 10.00-
17.00 uur, zo 11.00-16.00 uur.

Station Ceintuurbaan met het eerste perron op 20 meter diepte.
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Narcissus
Narcissus is een bekende figuur uit de
Griekse mythologie. Het verhaal van
Nar cissus is vooral bekend van Ovidius
die deze mythe van het Grieks in de
Latijnse dichtvorm heeft overgeleverd,
in zijn boek ‘Metamorfosen’ (ge-
daanten verande rin gen). De Griekse
Narkissos werd de La tijnse Narcissus.
Narcissus was de zoon van de riviergod
Kephisos en de nimf Liriope. Echo was
een mooie, maar veel te praatgrage
nimf. De oppergod Zeus bedroog zijn
vrouw Hera vaak met moo ie nimfen.
Op een dag was Hera op zoek naar haar
man. Echo hield haar aan de praat,
zodat de nimfen konden ontsnappen.
Toen de godin dit doorhad strafte ze
Echo en ontnam haar de mo ge lijkheid
om het woord te nemen en een gesprek
te beginnen. Narcissus was een mooie
jongeman die heel wat vrou wen- en
mannenharten sneller had doen klop-
pen. Narcissus wilde echter niets van de
liefde weten en wees ie dereen af. Op
een dag zag Echo de mooi e jongeling en
werd op slag ver liefd. Echo wilde graag
met hem praten, maar door haar straf
kon ze dit niet. Narcissus hoorde iets en
vroeg "wie is daar?" en Echo antwoor-
de met dezelfde vraag. "Kom eens te
voorschijn" en Echo antwoorde met
dezelfde woorden. Op dat moment riep
Narcissus dat ze uit zijn buurt moest
blijven. Echo was zwaar beledigd. Ze
trok zich terug in de bossen en leefde
in grotten. Geleidelijk vervaagde ze en

enkel haar stem bleef over.  Als je in de
bergen wandelt is Echo nooit ver uit de
buurt. 
Narcissus wilde eens bij een vijver zijn
dorst lessen. Toen hij zich voorover
boog zag hij zijn weerspiegeling in het
water en werd verliefd op zijn spiegel-
beeld. De godin Aphrodite wilde hem
straffen en uit medelijden ver-anderde
zij hem in een bloem, zodat hij. Tot op
vandaag hebben wij de bloem en het
woord "narcisme" eraan overgehouden. 
Ik laat nu het verhaal voor wat het is en
beperk me tot de bloembol. Er zijn 7 botani-
sche soorten die voorko men in Spanje, Por-
tugal, Zuid-West Frank rijk, Noord-West
Afrika en verder van Zuid-Europa tot in Chi-
na aan toe. Uit deze 7 soorten zijn door
middel van  kruisingen 11 hoofdgroe pen
met vele variëteiten ontstaan, van de grote
trompetnarcis tot en met de narcis met klei-
ne cup, maar ook de trosnarcissen en dub-
bele narcissen.
Gemakshalve worden deze 11 groepen

als Narcissus pseudonarcissus aange -
duid. De narcis behoort tot de planten -
familie Amaryllis-achtigen  (Amarylli -
de aceeën). Alle delen van de plant zijn
giftig. Het beste is om ze in september
in de tuin te planten zodat de wortels
voor de winter al gevormd zijn. De nar -
cis kan van halfschaduw tot in de volle

zon geplant worden.De kleine botani -
sche soorten 4 tot 8 centimeter diep, de
grote bollen  8 tot 13 centimeter. De
bloei tijd is zeer variabel, van januari tot
mei, en afhankelijk van de soort. Ook
zijn deze groepen uitermate geschikt
voor verwildering in de tuin, zodat u er

jarenlang plezier aan kunt beleven.  De
Ta zetta-narcissen kunnen binnen in
huis voor de kerst in bloei getrokken
wor den. Daarvoor wordt de variëteit
Paperwhite veel gebruikt. Zes weken
voor de kerst zet u ze in een pot met
grind of grof zand, maar zo dat de bol-
bodem niet in het water komt te staan.
Contro leer af en toe met de toppen van
uw vingers wanneer de bollen water
nodig hebben. 
Als u in het voorjaar een boeket met
voorjaarsbloemen in een vaas wilt  zet-
ten  is het verstandig er geen narcis sen
bij te zetten. De bloemstelen bevat ten
een slijmerige substantie die in het
water giftig is voor andere snijb loe -
men. Narcissus, de zoon van een rivier -
god, die verliefd werd op zijn eigen
spiegelbeeld in het water, laat zelfs in
een bloemenvaas zijn ware aard boven
water komen. 

Groetjes,
Toon

Bloemen en planten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
door Toon Bruin



'Goedemorgen', zei hij. 'Goedemorgen,
meester', groette de klas in koor. Ik stak
mijn hand omhoog en kreeg meteen de
beurt. 'Kan ik met u praten, alstublieft?'
Hij knikte. Ik liep naar zijn tafel en leg -
de uit dat er gisteren geen mogelijkheid
was geweest om te baden. Als het goed
was, zou het vanavond wel kunnen. 
'Ik heb je oom goed begrepen gisteren',
zei hij. 'Van mij hoef je niet te baden.' 
'Ik zal voortaan proberen mijn lichaam
schoon te houden', zei ik. 'Over het ge -
drag van mijn oom ga ik u geen excu-
ses aanbieden, want dat heeft u ver-
diend.' 

Ik mocht terug naar mijn plaats. Na
schooltijd heb ik mijn oom precies ver-
teld hoe mijn dag was verlopen. Ik ver-
telde hem dat ik gisteren bij tante
Mamuriye zou baden en dat het er niet
van was gekomen. Zijn vrouw zou van -
avond water verhitten voor het bad. 
'Waarom wilde je gisteren baden?'

vroeg oom Mehmet. 'Niet omdat ik
bang was', antwoordde ik, 'maar omdat
meester Gündüz misschien wel gelijk
heeft in dat ik er schoner uit zou moe -
ten zien.' 'Goed zo', zei oom trots. 'Die
verdomde vrouw van mij, jammer dat
je gisteren niet hebt kunnen baden. Je
leraar had zich dan mooi geschaamd
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1e Van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat

Tel: 470 25 00

1e Vd Helststraat 43

Tel: 676 76 12

Café - Koffiehuis & Petit Restaurant

HANNIBAL

Ferdinand Bolstraat 92

Tel: 673 54 88

Çorçil, het kind achter de Fietsfabriek
Vervolg van Bulletin 196

Inhoud
Ebe
Baba
Minder is meer
Boefjes
Lef
Op de Vlucht
Kattenkwaad
Ike
School
Wreed
Dier en Mens
Maffia
Herder
Mavin
Gouden Armband
Bliksemliefde
Buschauffeur
Moeder
Boerenslimheid
In het hoofd van Yalçin

Sonny’s Vlaamse Frieten
met Belgische sauzen.

Zelfgemaakte, verse falafel
met gratis salade en saus-

jes
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vandaag.' Na de wijze woorden van
mijn oom, een ijzersmid zonder oplei-
ding, nam ik een besluit voor het leven.
Voor een leraar had ik voortaan geen
ontzag; mijn enthousiasme voor het
onderwijs was bekoeld. Ik ging nog lie-
ver aan de slag in de werkplaats, dan
dat ik zou eindigen als meester Gün-
düz. Alhoewel mijn beslissing vast-
stond, had ik nog twee jaar te gaan. Ik
wist dat je geen rijbewijs kon halen
zonder een basisschooldiploma en zo
zouden er meer nadelen kunnen zijn.
Vanaf toen was het kantje boord, omdat
ik met tegenzin naar school ging. 

Alle ouders moesten jaarlijks bijdragen
aan de stookkosten van de school. Een
maand voor de gebruikelijke datum
verplichtte meester Gündüz ons om
gedroogde mest mee te nemen. Ik
begreep meteen dat het voor eigen
gebruik was. Iedereen had de volgende
dag wat bij zich, behalve ik. Uiteraard
voelde hij me aan de tand. Ik stelde
voor geld in te leggen in plaats van
mest. Gedroogde koeienstront was in
de winter namelijk waardevoller dan
geld. Bovendien had ik in de zomer
hard moeten zwoegen voor mijn mest.
Ten derde was de leraar de boel aan het

belazeren. Hij zei dat geld niet goed
genoeg was en dat ik het morgen bij me
moest hebben.  
De volgende dag kwam ik weer met
lege handen aan. Hij vroeg mij om een
verklaring. Ik zei dat ik niet had toege-
stemd met zijn verzoek. 
'Ga je tegen de regels van de school in?'
vroeg hij op een strenge toon. 'Wij leve-
ren jaarlijks de verplichte bijdrage,
meester Gündüz', antwoordde ik, 'en ik
heb nooit eerder mest mee hoeven ne -
men naar school.' Hij stuurde me naar
mijn plaats.

Çorçil, het kind achter de Fietsfabriek

‘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 koeien stal.

Zijn levensreis begon in het

Koerdische dorp Büyükc amili

in Turkije.

wordt vervolgd in Bulletin
nummer 198

Fitnesscenter
tweede van de Helststraat 2 - 8

www.yourfuture.nl
Dagelijks geopend van 14.00 tot 23.00
2e Jan Steenstraat 1 Tel 671 42 64



In de succesvolle reeks landenten toon -
stellingen wijdt De Nieuwe Kerk deze
win ter een grote expositie aan Oman,
het relatief onbekende sultanaat in het
meest noordoostelijke puntje van het
Arabisch schiereiland. Het land grenst
aan de Verenigde Arabische Emiraten,
Saudi-Arabië en Jemen. Maar Oman is
meer dan olie alleen. Onder het bewind
van de huidige sultan maakt het land
een groeispurt door, waarbij de eigen
tradities versmelten met moderne ver -
worvenheden. Vóór de jaren zeven tig
van de vorige eeuw waren er nauwe lijks
scholen en lag er in het hele land  -
zeven keer zo groot als Nederland -
slechts ruwweg 10 kilometer asfalt. Sul -
tan Qaboes bin Saïd, die zijn opleiding
in Engeland volgde, liet tal van wegen
aanleggen en scholen bouwen en zorg -
de voor gratis onderwijs en een dito
gezondheidszorg. De Grote Moskee, die
in 2001 in de hoofdstad Muscat ge -
opend werd, is slechts één van zijn
para depaardjes. Momenteel wordt on -
der meer gewerkt aan de bouw van een
groots nieuw museum, dat tegenover
zijn kleurrijke paleis in Muscat verrijst. 
Met zijn open houding naar de rest van
de wereld geeft de sultan ruim baan
aan de internationale invloeden, die
dankzij de gunstige ligging en de rijke
scheepvaarthistorie al eeuwenlang in
Oman heersen. En die terugkeren in
alle aspecten van de Omaanse cultuur,
van de architectuur tot de alledaagse

keuken. Die laatste wordt gekenmerkt door
rijstgerechten, ronde platte bro den en spece-
rijen, met de ook hier be ken de Noord-Afri-
kaanse lekkernijen als hummus en taboe-
leh, maar ook typisch Indiase hapjes als
gevulde samosa. 
Zo'n 300 objecten uit verschillende mu -
sea in Oman, aangevuld met stukken
uit diverse Nederlandse musea, laten
ons kennismaken met de cultuur van
het sultanaat. In de moderne hoofdstad
Muscat staan enorme overdekte en air -
conditioned winkelcentra waar tal van
westerse merken verkrijgbaar zijn, de
Coffee Republic incluis, en lopen vrou -
wen zowel in traditionele kleding als in
mantelpakken. De auto's zijn er groot
en schoon, want er hoeft geen belasting
voor betaald te worden en je krijgt een
bekeuring als je auto vies is. Het con -
trast met de uitgestrekte woestijn, die
het leeuwendeel van het land beslaat en
waar bedoeïenen met hun dromeda -
rissen en geiten van oase naar wadi
(drooggevallen rivierbedding) trekken,
is groot. Water is hier kostbaarder dan
olie, letterlijk en figuurlijk. De in de
Nieuwe Kerk tentoongestelde objecten
variëren van wierookbranders tot
maquettes van de forten die als heuse
zandkastelen in de woestijn opduiken,
en van zilveren kohl-houders (met de
zwarte oogmake-up voor vrouwen én
mannen) tot dishdasha's (de hemdjur -
ken die alle mannelijke regeringsfunc -
tionarissen verplicht dragen) tot dol -
ken en dhows (zeil schepen). 

De expositie is op 15 oktober geopend
door kroonprins Willem-Alexander en
prinses Máxima en de Omaanse Minis -
ter van Erfgoed en Cultuur.   
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Oman, het onbekende sultanaat
door Marieke van Gessel

ijzerwaren & gereed -
schappen handel 

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

deHaan

PIA
TEXT IELHANDEL
Alber t  Cuypstr.(markt)  203b

Tel :676 04 09

Voor al uw bedtextiel Grote sortering matrassen
‘s Maandags gesloten

1e vd Helststraat 50 - Tel 671 22 42

www.wijnbar.nl

Oman, t/m 18 april 2010 in De Nieu-
we Kerk, dagelijks van 10.00-18.00
uur, do tot 22.00 uur. Toegangs-prijs: 12
euro, met museumkaart 3,50 euro, kin-
deren tot 6 jaar gratis, van 6 tot 15 jaar
9 euro. Instap-rond-leidingen: iedere
zaterdag en zondag om 14.00 uur, gra-
tis voor bezoekers. U kunt ook een
rondleiding boeken, via (020)-626 81
68 en  Op zaterdag 7 november doet De
Nieuwe Kerk mee aan de Museum -
nacht en vinden er tot in de kleine uur-
tjes speciale activiteiten plaats. Meer
informatie: 638 69 09, www.nieuw-
ekerk.nl.

De Grote Moskee in Muscat.
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Wereldmars voor vrede en geweldloosheid
door Jan van Overveld

Contactpersonen in Nederland:
Peter Noordendorp en Lory Tasma, 
06-30103115 of 06-40396708

www.theworldmarch.org
www.degemeenschap.info
www.humanistischepartij.eu 

Er begint wat te dagen; mensen zijn het zat, al dat geweld: Op 2 oktober was er op de
Dam een grote opkomst voor de Wereldmars voor vrede en geweldloosheid.

De pyramide is aan alle kanten beschreven met adhesiebetuigingen.

Een hartverwarmende samen -
komst van mensen die een andere
samenleving willen. Niet dat wat
dit systeem hen oplegt. Een
samen leving waar de mens cen-
traal staat en men voor  elkaar
zorgt.

Geen racisme en geen fysiek,

geen psygologisch, geen

economisch, geen sexueel,

geen religieus geweld.

Geen discriminatie, maar de

erkennining van de culturele

waarden van ieder volk.

Dat zijn waarden van ieder

humanistisch mens.
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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: donderdag 17.00-18.00 uur
Bijzonderheden: Het wijkservicepunt ondersteunt initiatieven
van bewoners om de buurt leefbaarder te maken. Vandalisme en
overlast worden aangepakt. In het wijkservicepunt werkt wel-
zijnsinstelling 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 De Coenen-Lydia
Adres: JM•Coenenstraat 4
Telefoon: 673 5500
Internet: www.oudzuid.amsterdam.nl
Openingstijden:Ma 13.00-20.00 uur, di t/m vr 09.00-17.00 uur
Bijzonderheden: In het wijkservicecentrum kunnen de bewoners
informatie krijgen over activiteiten in de wijk. Verder houden de
wijkbeheerder, de wijkcoördinator en de buurtregisseur (wijk-
agent) er spreekuur. Men kan er terecht met klachten over onvei-
lige verkeers-situaties.

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
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.streetcornerwork.eu

www.eetcafevandekook.nl
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Vijfenveertig kinderen naar school?

Zullen komend jaar weer veertig wees -
kinderen 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 al geld bijeengebracht voor de komende twee
jaar. 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 40 kinderen. Stort uw
bijdragen op: Giro 7867814  

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

Meer info:

janvanoverveld@yahoo.fr

Voor het groen tenteeltproject is in december
2008 een diesel waterpomp ge kocht. Deze
werkt uitste kend. 
De mini kredieten worden terugbetaald en
door gegeven aan anderen. Een weder kerig -
heidsproject, omdat ook zij zijn geholpen.
Voor een 4 hectare groot groenten teelt pro -
ject is 12.000 euro nodig voor een injectie -
boring.

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

Net als op het Facebook van
Jan van Overveld 

Contactpersoon: 
Jan van Overveld
Pienemanstraat 76 
Telefoon: 679 10 55

janvanoverveld@yahoo.fr

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

Innocence
Lucile Hadzihalilovic, 2004 , Zo 15-11 en Zo 22-11, 11:00

Dit speelfilmdebuut, vol freudiaanse symboliek en unheimi-
sche, sprookjesachtige beelden, is gebaseerd op een novelle
van Frank Wedekind. In een groot en donker bos staat een

internaat dat bevolkt wordt door een dozijn jonge meisjes
en hun twee docentes. Iedere nieuwe leerling arriveert in een
doodskistje; pas op het internaat begint het leven, buiten het
internaat is er niets. Er zijn wel eens meisjes geweest die het
internaat ontvluchtten, maar over hen wordt met geen woord
meer gesproken...

Ceintuurbaan 342 Reservering: 6711444         
Open: Zo. t/m don. 10.00-01.00 vrij. en zat.10.00-03.00 

CAFÉ

STIGTER
Jeffrey’s Café

Dart&Pool

voor feesten en partijen

open dagelijks van 12 - 1.00 uur
weekend 12 - 3.00 uur

Eerste Sweelinckstraat 11 Tel: 471 13 32
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Badcuyp 
Een selectie uit het programma 

Ostadetheater
Een selectie uit het programma 

www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d 

Tel: 679 50 96

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt

675 96 69 

DE SCHAT VAN KOFFI
di 10 nov 19:00 uur (Ostadetheater)

Poppentheater uit Togo door Heddy Veltkamp. Een ver-
haal over vriendschap en het belang van lezen en ken-
nis vergaren, een typisch Afrikaans thema. 

Afro-Peruaans.
Donderdag 26 november
Badcuyp (zie rechts)

Angela Maria zingt in haar nieu-
we album 'Como Soy' over het
leven en de liefde in een wereld,
waarin de muziek mensen van
verschillende culturen bij elkaar
brengt. 'Het nieuwe album is een
reflectie van mijn ervaringen,
gedurende de jaren van reizen
tussen Nederland en Peru', aldus
Angela. Haar album wordt
gekenmerkt door een mix van
Afro-Peruaanse ritmes en
sounds, als de ballenato en cum-
bia. Ook klinken er regelmatig
Latijns-Amerikaanse klanken op
de nieuwe CD.
Deze ritmes, in combinatie met
haar opgewekte melodieën,
resulteren in een bijzonder frisse
en sensuele stijl. Het album is
volledig Spaanstalig gezongen.

Filmtheater Rialto
Ceintuurbaan 338

Tel: 676 8700 rialtofilm.nl

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

I s l a m i t i s c h e  S l a g e r i j
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De

Pittenkoning

Tel: 671 63 08

keukengerei

1e vd.Helststraat 35

Brood en Banketbakkerij
Rud.H.Venekamp

ANNO 1897

Al ons (klein)brood en

gebak
eigen fabrikaat

Ferd. Bolstraat 134

Tel:•662 12 09

Saskia’s huiskamer

S
a

s
k

ia
’s

h
u

is
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

VAN OSTADESTR 340-346
TEL: 676 63 71
FAX:662 74 42

Reparatie van alle 
merken motoren.

www.eetcafevanbuuren.com

Spaans Restaurant

Vamos A Ver
Govert Flinckstraat 308

Telefoon 020 673 69 92

www.vamosaver.nl

Dinsdag gesloten

Cerrado los martes

Café Restaurant
Lutmastraat 99 

Tel:7770996

www.cafereuring.nl

Mikado
Gespecialiseerd in
houten Speelgoed
Albert Cuypstraat 256

www.mikadospeelgoed.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

Flinckx

www.flinckx.nl
info@flinckx.nl

Keuken open

17.30 - 22.30

Maandag & dinsdag  gesloten

Restaurant
Govert Flinckstraat 326a

Tel: 020-676 78 97

MOKUM•MOTERS

Jeffrey’s
Café

Darts & Pool

voor feesten en partijen

open dag. van 12 .00- 1.00  en 

Eerste Sweelinckstraat 11
tel: 471 13 32

EETCAFÉ VRIENDEN
Ruysdaelkade 183 

Tel: 020-470 44 46

fitness center
www.yourfuture.nl

Mambo Pasta
De lunchroom  en het
ter ras van de Pijp

1e
vd Helststraat 66

Tel:679 12 95

Eerste vd Helststraat

www.helden.nu

Turkse specialitei-
ten

Ferdinand Bolstraat 71

TEL: 471 32 97

De Turkse

Bakkerij van

De Pijp. 

Ferdinand Bol-

straat 46

Tel:6766392


