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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.degemeenschap.info

www.humanistischebeweging.info

Op de website staan diverse links

naar andere landen in diens taal.

Contactadres:

redactie@bulletindepijp.nl

mobiel: 06-10 85 85 92

Op de website van de krant staan

alle kranten met onze artikelen,

evenals al onze adverteerders die

het mogelijk maken onze

projecten voor menselijke

ontwikkeling  in de wereld te

realiseren. 

Aan hen onze hartelijke dank.

Lieve Vrienden,

Binnenkort ga ik naar Afrika en laat jullie weer alleen. Dubbele gevoelens
zijn er iedere keer weer. Want ondanks dat ik het geweldig vind om in Afrika
te zijn, heb ik ook hier in de Pijp veel vrienden die mij na aan het hart zijn
gaan staan.Vrienden, die echte vrienden zijn, en op mij een diepe indruk
hebben achter gelaten. Vrienden die ik ook in Afrika ga missen net als ik mijn
Afrikaanse vrienden mis als ik in Nederland ben.
Ik heb een groot scala aan vrienden in de Pijp en ook daar buiten. Ik reken in
ieder geval al mijn adverteerders van Bulletin de Pijp tot mijn vrienden. Zij
adverteren belangeloos in dit blad voor de Pijp. Zij doen dit uit een lange
opgebouwde relatie van begrip, dat ik jaren doe in de Pijp, (15 jaar dus) om
ondersteuning te bieden aan een kleinschalig proces in Nederland en in Afri-
ka. Een proces tot bevordering van een menselijke samenleving.
Daarnaast al de mede redactieleden die het mogelijk maakt om deze krant te
laten verschijnen. Ook al ben ik weg zorgen zij er voor dat de krant gewoon
door gaat. Heerlijk zijn de tijden als de krant gevouwen wordt, waarbij er dan
veel gelachen wordt. Prachtige verhalen door de redactieleden, zoals van
Anke, Toon, Marieke en Katja voor haar gedichten. Zijn heerlijk om te lezen
en ook de ernst van het leven wordt vertolkt door Peter of Lory. Daarnaast al
de mensen die meehelpen met redigeren, vouwen etc. Voor mij toch nog alti-
jd dus een moeilijke tijd om afscheid te nemen van zoveel lieve mensen. Ik
wil ook alle lezers van Bulletin de Pijp niet vergeten. Uit dat lezersbestand
zijn de donateurs ontstaan voor het Schoolgaan Project en het Agrarisch
gedeelte. Het is nu het derde jaar dat er ongeveer veertig kinderen naar school
kunnen gaan door hun donaties.
Al mijn vrienden wil ik daarom graag van harte bedanken voor hun inzet
voor de krant en wat daar verder omheen draait. Hopelijk zie ik jullie alle-
maal weer heel gezond het volgend jaar terug.

Liefs Jan

C O LO F ON Redactie-adres:
Pienemanstraat 76
1072 KV•Amsterdam
Mobiel: 06-10 85 85 92

E-mail: redactie@bulletinde-
pijp.nl Deadline:

10e van iedere maand 

Dit blad dient als ex pres siemiddel van de wijk,
plaatst de mens als centrale waarde, beschouwt
alle mensen gelijkwaardig, erkent de vrijheid van
gedachte en geloof en staat open voor elk soort
deelname, mits deze geen dis cri  minatie of geweld
oproept.  De in ge zonden stukken ko men niet
nood zakelijkerwijze over een met de mening van
de redactie. 

Vrijwillge medewerkers•
Jan van Overveld, Peter Noordendorp, Lory Tasma,
Sabine van Tatenhove,  Manuel Schreurs, Toon
Bruin, Katja Elsas, Marieke van Gessel, Anke

Kuijpers, Uke Veenstra,  Naturella Eenvoud en Bert
Roelofs
en jij?
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Eethoekje
Door  Eetwinkel het Magazijn

Waar vind ik deze krant?
Bij alle winkels, lunchrooms, restaurants
en cafés die ons blad ondersteunen.
Bij Bakkerij R. Venekamp op de Cein -
tuurbaan 232, Bakkerij Ron Verboom, hoek
Cein tuurbaan en Ferdinand Bolstraat en

bij Bakkerij Brood in de 1e Van der Hel -
ststraat. Albert heijn op het Cornelis
troost  plein Stadhou derskade en de Van
Woustraat. De Coöp in de 1e Jan Steen -
straat en bij super markt Genco in de van
Woustraat.  Bij de bibliotheek aan het Roe-
lof Hartplein en bij Cinetol. 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.
Afrika Jan

Veelgestelde vragen

Tabbouleh

Een heerlijk zomers, mediter-

raan bijgerecht. Bijvoorbeeld

bij de barbecue, of gewoon als

lunchgerecht.

Nodig:

150 gram bulgur (Te koop bij

de Marokkaanse of Turkse

winkel of natuurvoedingswin-

kel)

sap van 3 citroenen

2 eetlepels olie

bos bladpeterselie

halve bos munt

4 tomaten, in zo klein moge-

lijke blokjes

4 fijngehakte uitjes

1 kleine komkommer in piep-

kleine blokjes

zout, peper

Schenk kokend water over de

bulgur, laat staan en roer af en

toe om tot het water is opge-

nomen. Schenk citroensap

over de bulgur en laat even

staan. Roer de olie erdoor.

Meng dan de bulgur met de

fijngehakte kruiden, tomaat en

komkommer. Breng op smaak

met zout en peper. Goed door-

roeren en een paar uur (in de

koelkast) laten staan om de

smaken goed te laten intrek-

ken. 

Eet smakelijk!

Tony van Ast

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



4

Michele Vernout

Op 30 augustus 2010 opent Dans-dan-
sen haar deuren. Dans-dansen is een
dansstudio waar kinderen en volwasse-
nen danslessen kunnen volgen, maar
ook sportlessen. 
De oprichtster van Dans-dansen;
Michèle Vernout wilde dans met sport
combineren. En dat is gelukt! Zo wor-
den er Klassiek Ballet, Streetdance- en
Hip-hop lessen gegeven, maar ook
Conditietraining, Seniorenfit,TRX  en
Zumba lessen, Personal Training en
zelfs voedingadvies met de daarbij
behorende lessoort Oobs!
Michèle vertelt:"De kracht van Dans-
dansen is om aandacht aan elk lid te
kunnen geven. Of deze nu een kind of
een volwassene is, persoonlijke aan-
dacht en service. Ik wil niet het massa-
le zoals je bij sportscholen of de grotere
dansscholen ziet. Iedereen wordt bege-
leid en geadviseerd welke les het beste
bij die persoon past. De lessen worden
gegeven door zeer goede docenten, die
het plezier in dans en sport nog steeds
voelen en dit willen overbrengen aan de
mensen die de les komen volgen. Wij
hebben ook geen vaste abonnementen
voor volwassenen, maar rittenkaarten.
"
Michèle Vernout heeft al ruim 12 jaar
ervaring in de sportbranche en danst al
vanaf haar 4e jaar. Haar professionele

opleiding heeft ze gevolgd aan de
Nationale Balletacademie in Amster-
dam en de Rotterdamse Dansacade-
mie. Maar naast haar balletopleiding
heeft ze ook verschillende andere oplei-
dingen gevolgd. Zo is ze; Sportmasseu-
se, gewichtsconsulent, Fitness & Aero-
bics instructrice, Zumba docent en
TRX trainer. 
Voor de inrichting van haar studio wil-
de ze iets anders dan het strakke en
serieuze welke je bij sommige dansstu-
dio's ziet. De  uitstraling is nieuw en
eigentijds.  Meteen bij binnenkomst
valt op dat er een mooi ingerichte loun-
ge is waar je gratis koffie of thee kunt
drinken terwijl je wacht op je kind of
nog even kunt praten met ander leden
na de les. Maar er hangen ook samples
van dans en sportkleding, schoenen en
accessoires, die je kunt kopen bij Dans-
dansen. Betaalbaar en van goede kwa-
liteit. 
Michèle vervolgt: "Ik weet nog van mij-
zelf vroeger dat de balletkleding altijd
erg duur was en mijn ouders na elk sei-
zoen weer nieuwe kleding moesten
kopen. Dit was toch wel een behoorlijke
uitgave voor mijn ouders. Ik vind dat
als je een sport of hobby beoefent het
wel leuk moet blijven. Daarom heb ik
mooie maar ook zeer betaalbare kle-
ding in de studio te koop."

De studio zit ook op een makkelijk
bereikbare plaats. Op de Ceintuurbaan
73 vlakbij de Ferdinand Bolstraat. Er is
genoeg ruimte om je fiets te stallen, of
om je kind voor de studio met de auto
af te zetten en weer op te halen zonder
dat heel Amsterdam achter je staat te
toeteren van ongeduld. De trams 3, 12
en 25 stoppen voor de deur. En binnen
een mum van tijd loop je naar de Albert
Cuyp voor de andere trams namelijk de
16 en de 24. Beter kan niet!
Wil je meer weten over Dans-dansen of
een gratis proefles komen doen?
Kijk dan op www.dans-dansen.nl of bel
naar: 020-7796770



Mijn Vriend

Hoe verder je reist

hoe dichter je bij me blijft.

Een onverwacht moment

jouiw komst mijn sein.

In gedachten een vriend

in gevoel een team.

Ik wil het vasthouden

maar laat het gaan.

Door wat we samen doen 

slaat hartstocht aan.

Mn hart gaat open 

als ik aan je denk.

Verlangen laat mij los

in oneindigheid ........

Katsongs  ©  2010
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Katja 

BAKKERIJ

RON VERBOOM

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

BROOD, BROOD EN NOG EENS

HÉÉL LEKKER BROOD

Kwaliteits slagerij

1e Van der Helststraat 78

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

en schotels uit eigen keuken

Slagerij Noz
Delicatessen

Broodjes, 
dagschotels.

EETWINKEL 
HET MAGAZIJN

Frans Halsstraat 68 Tel: 675 3506
www.hetmagazijn.nl

LIU HE MEN KUNG FU
SCHOOL

Gratis opendag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2010

13.00 - 15.00 uur

Maak vrijblijvend kennis met alle mogelijkheden van
zowel
de harde als zachte traditionele Chinese bewegingskun-
sten

Diverse demonstraties van:
Kung Fu Tai Chi Pa Kua Xing Yi Qi Gong Tao Yin
Liu He Men Kung Fu School

Sportcentrum de Pijp

Lizzy Ansinghstraat 88

1072 RD Amsterdam

020- 6761238 

of 06 55 382664

www.liuhemen.nl 
www.eleonora-kungfu.nl



Toen ik in 1964 als leerling-hovenier bij
mijn eerste baas begon, was de kiwi in
opmars als tuinplant in Nederland. Toen
werd de plant nog niet kiwi genoemd,
maar Chinese kruisbes. In die tijd beston -
den supermarkten zoals Albert Heijn, Dirk
en C1000 nog niet en ook de SRV-man
moest nog uitgevonden worden. Exotisch
fruit lag ook nog niet bij de groenteman in
de schappen en dat zou pas jaren later
komen. 
De Latijnse naam van de kiwiplant is Act-
inidia sinensis. Sinensis betekent: 'afkom-
stig uit China' - in het oude Latijn werd
China als Sinensis beschreven. Het begrip
sinaasappel is hiervan afgeleid en
daardoor weten we nu dat deze appel uit
China komt. Hoe de mix van het Latijn en
het Nederlands voor de sinaasappel tot
stand is gekomen, is mij niet bekend. 
In China wordt de kiwivrucht Yang tao

genoemd. De kiwi behoort tot de Actini -
diaeceën, waarvan wel 40 soorten bestaan
die voorkomen van Oost-Azië tot aan het
Himalaya-gebergte. Van de 40 soorten
leveren er maar 3 eetbare vruchten. Actini -
dia arguto is er één van, die in Japan ge -
kweekt wordt; ze wordt daar Kokuwa ge -
noemd. Ook wordt deze gekweekt in een
aantal voormalige Sovjetstaten. De andere
soort is de Actinidia kolomikta en die
wordt ook voornamelijk daar gekweekt. In
tegenstelling tot de Chinese kruisbes zijn
de vruchten ervan niet echt geschikt voor
de export en zul je ze hier niet tegen
komen. 

In de tuin

De kiwi die wij hier kennen werd aan het
begin van de vorige eeuw door een missi -
onaris naar Nieuw-Zeeland gebracht.
Omdat de vrucht qua vorm en uiterlijk leek
op de loopvogel de kiwi die in Nieuw-Zee-
land voorkomt werd de plant kiwi
genoemd. Hier in de Pijp kom je ze in een
aantal geveltuinen tegen. In de Govert
Flinckstraat, waar ik woon staat, er één hal -
verwege het huizenblok naast de voordeur
en deze heeft inmiddels de tweede etage
bereikt. De plant begint ook de stalen ka -
bels van de straatverlichting te ver ove ren.
Sneu vind ik het voor deze men sen dat ze
nooit vruchten zullen plukken van hun
plant. Alle Actinidiaeceën zijn namelijk
twee-huizig, wat wil zeggen dat er man -
nelijke en vrouwelijke planten zijn. Voor de
bevruchting zijn er dus twee planten no -
dig, een mannelijke en een vrouwelijke.
Laat u niet misleiden door het onzin -
verhaal dat er tegenwoordig kiwi's zijn met
zowel mannelijke en vrouwelijke bloemen
aan een plant. 
Kiwi's zijn forse klimplanten die jaarlijks
scheuten van 6 meter maken. Ze moeten
dan ook 3 tot 5 meter uit elkaar geplant
worden, in de volle zon. Het zijn mooie
tuinplanten met grote bladeren. De kiwi's
willen graag hete zomers en zachte win -
ters. Ik heb in de 40 jaar dat ik als hovenier

gewerkt heb er nog nooit een zien bloeien,
laat staan er vruchten aan gezien. In de vol -
gende landen en regio's wordt de kiwi ge -
kweekt: 'Nieuw-Zeeland (75% van de aan-
voer), Australië, Israël, Frankrijk, Italië,
Spanje, Guernsey, Chili en Californië. Over
het algemeen worden kiwi's onrijp aan -
gevoerd. Rijpe appels, peren of bananen
verspreiden ethyleengas waardoor de keu-
ken of huiskamer ruikt naar rijp fruit. Als
u de kiwi samen met dat rijpe fruit in een
plastic zak of aluminiumfolie bewaart zal
dat ethyleengas het rijpen van de kiwi
bevorderen. 

In de mond

De kiwi bevat een eiwitsplitsend enzym.
Vlees gemarineerd in kiwisap of dat stevig
met kiwi is ingewreven wordt daardoor
malser. Hetzelfde wordt bereikt door de
vrucht (kort) mee te braden of te bakken.
Door hetzelfde enzym verliest gelatine zijn
bindkracht en daarom is het niet mogelijk
er marmelade of jam van te maken. Zui -
velwaren, zoals ijs, slagroom en yoghurt
gaan door dat enzym schiften en krijgen
een bittere smaak. De kiwi is zeer rijk aan
vitamine C (1 kiwi = 10 citroenen). Verder
bevat de vrucht vitamine A en D, kalium,
pectine (cholesterolverlagend), amino zu -
ren, betecaroteen, foliumzuur, magnesium,
koper, zink, fosfor en mangaan. De kiwi
bevat 16% van onze dagelijkse behoefte,
diëtisten raden dan ook niet voor niets aan
om dagelijks een kiwi te eten.  

Groetjes Toon        
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Bloemen en planten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
door Toon Bruin

Elke dag een kiwi

DÉ BAKKER VAN DE PIJP!

KOM LANGS OM AL ONZE
VERSE DESEM

PRODUCTEN TE PROEVEN!

OOK HEBBEN WIJ HEERLIJKE

SANDWICHES EN KOFFIE TO-GO!

Van ma t/m za van 08.00-18.00 uur

geopend op 1e v/d Helststraat 49!

WWW.BBROOD.NL
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Groenten fruit & 
delicatessen

Albert Cuypmarkt 130a

Over Ons

Met het nieuwe humanisme als uit -
gang spunt, zet vereniging de gemeen -
schap zich in voor geweldloosheid en
solidariteit.

Wat is vereniging de gemeenschap?

De Gemeenschap voor menselijke ont -
wik keling is een sociale en culturele
organisatie.
Het centrale voorstel van de Gemeen -
schap is een innerlijke verandering van
onszelf en daardoor een verandering in
hun directe omgeving.

Wat is het doel?

Een menselijke samenleving op te bou-
wen in solidariteit en geweld loos heid.
Om onze voorstellen in de prak tijk te
realiseren, stimuleert de Ge meen schap

haar leden in alle gebieden van de leef-
omgeving actie te onder nemen.
Dit uitgangspunt wordt uitgedrukt op
de volgende manieren:
1) door middel van vrijwilligerswerk,
2) door directe communicatie, onder -
ling en naar de omgeving,
3) met geweldloosheid als actie me tho -
de en als een innerlijke en uiterlijke
hou ding,

Wat is ons kenmerk? 
Het meest belangrijke kenmerk van de

Gemeenschap is dat het gericht is op
alle mensen zonder enige discri mi -
natie. De Gemeenschap nodigt jullie uit
de voorvechters te worden van je eigen
bestemming en van de bestemming
van de samenleving als geheel. Om dit
te bereiken concentreert de Gemeen -
schap zich op twee centrale gebieden
van interesse; 

-         De ontwikkeling van elke soort
sociale en culturele activiteit dat past
binnen onze doelen, 
-         en de vorming van vrijwilligers
die de bouwers willen zijn van een
nieuwe, solidaire en geweldloze wereld. 

Wat is de voorgeschiedenis?

De Gemeenschap werd opgericht op 23
december 1980 in Argentinië als non-
profit, openbare, sociale en culturele
organisatie. In 1984 werd zij erkend en
geregistreerd als Non Governmental
Organisation (NGO), door de Verenig-
de Naties (UN), die zich toelegt op de
ontwikkeling van activiteiten die de
menselijke vooruitgang begunstigen. 
De Gemeenschap is gebaseerd op con -
cepten die genomen zijn uit de ver -
schillende geschriften van de denker en
schrijver Silo. (Mario Rodriques Co -
bos) In Nederland werd de Gemeen -
schap gelegaliseerd in de jaren 80, maar 

niet geworteld in de samenleving . Wel
werden er vanuit de Gemeenschap vrij-
willigersprojecten opgezet in West Afri-
ka. 
Op dit moment, in de context van de
situatie van ons land in de wereld, den-
ken we dat de Gemeenschap een bijdra-
ge kan leveren aan de versterking van
een andere richting in onze samenle-
ving.

De Gemeenschap 

Frans Halsstraat 39

Tel:771 41 86

www.minicards.com

Café - Koffiehuis  Petit Restaurant

HANNIBAL

Ferdinand Bolstraat 92

Tel: 673 54 88



Muziek bij de zwijgende film

Als je een film bekijkt is er altijd
muziek bij. Het valt vaak niet eens op
omdat je het verhaal volgt en de mu -
ziek, als het goed is, de actie onder -
steunt. Wel heb je vaak bij films een
zogenaamd thema, dat steeds terug -
komt in de film en dat kan je na verloop
van tijd wel dromen. Bekende voor -
beelden zijn het "Lara Theme" van de
film Doctor Zhivago en de "Dance of
the Cuckoos" van Laurel and Hardy
(allebei te horen op YouTube).
Tot 1928 was er geen geluid bij de film
en werd dat er live bijgespeeld. Er wordt
vaak gedacht dat dat helemaal impro -
visatie was, maar niets is minder waar.
Als een film vertoond werd, hing het af
van de bioscoop hoe de film begeleid
werd. Een kleine bioscoop kon meestal
alleen een pianist in dienst hebben,
grotere hadden vaak een soort strijkje
(piano, viool en cello) en de grote bio-
scopen konden zich een heus salon- of
theaterorkest permitteren. 

Toepasselijke geluiden

In veel bioscopen was ook een expl -
icateur die het verhaal van de film uit-

legde en daarbij ook toepasselijke
geluiden maakte. Speelde een pianist in
zijn eentje, dan kon hij het zich mak -
kelijk maken. Hij volgde zo goed mo -
gelijk de film met muziek die de emo -
ties ondersteunde en bij neutrale sce -
nes speelde hij niet zelden de laatste
populaire hits uit die tijd. Leuk voor het
publiek en ook voor hem. Bij strijkjes
moest je natuurlijk wel afspraken ma -
ken wat er gespeeld werd. De groep had
een hele bibliotheek met zogenaamde
salonorkestmuziek tot hun beschikking
waaruit ze fragmenten kozen die ges -
chikt waren voor de film. De bladmu -
ziek was op zo'n manier gearrangeerd
dat het al geschikt was om met piano,
viool en cello te spelen. Was je met
meer musici, zoals in een salonorkest,
met bijvoorbeeld dwarsfluit en klari -
net, dan waren daar ook partijen voor.
Deze orkesten bij de film waren dan
ook soms heel wonderlijk samenge -
steld, want het lag er maar net aan wat
voor musici erin zaten. Kwam er een
hoornist bij, geen nood, dan was er wel
een partij voor.

Angst en Verdriet

Het repertoire bestond uit bewerkingen
van klassieke muziek, walsen, polka's,

marsen en natuurlijk ook de populaire
nummers. Toen de film een heuse
industrie werd in Amerika en speciaal
in Hollywood, kwam er ook een hausse
in de salonorkestmuziek voor de film.
Er kwamen uitgeverijen die speciaal
filmmuziek lieten componeren voor
scenes. Deze muziek had dan namen
als Angst, Achtervolging, Ochtendnevel
en Verdriet. Later werd bij een grote
productie aan een componist gevraagd
om een hele partituur te schrijven die
dan live door een groot theaterorkest
gespeeld werd. Een bekend voorbeeld
is de Pantserkruiser Potemkin uit 1925
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1e van der Helststraat
Hoek Albert Cuypstraat

Tel: 470 25 00

ijzerwaren & gereed -
schappen handel bv

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

deHaan
DE DUVEL

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

Tel. 675 75 17
www.deduvel.nl

Ankie’s Muziekie

Max Tak
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Vervolg van bladz. 8

Café Mansro

Eerste Sweelinckstraat 13

Telefoon 664 45 54
Govert Flinckstraat 251
Tel:6798240                   Keuken open
info@laferme.nl             van 18.00 tot
www.alaferme.nl            22.30 uurwww.defietsfabriek.nl

De Fietsfabriek
Jacob van

Campenstraat 12

Tel:6721834
info@defietsfabriek.nl

met muziek van Edmund Meisel. Het
Brabants Orkest begeleidt deze film
nog wel eens live. Omdat het repertoire
nogal uitgebreid was, konden veel
musici in de kleinere orkesten meer -
dere instrumenten bespelen. In een
klassiek stuk speelde je bijvoorbeeld
viool en bij een foxtrot verruilde je die
voor de saxofoon. Toen de films met
geluid kwamen werden veel mensen
brodeloos. De musici stonden op straat
en de uitgeverijen van salonorkest mu -
ziek konden hun muziek naar de
papierbak doen. 

Max Tak in New York

In Nederland is er een orkest dat heel
beroemd was om het begeleiden van
films: Het Tuschinski-theaterorkest on -
der leiding van Max Tak (1891-1967).
Hij werd geboren in de Halvemaan -
steeg en bleek al vroeg talent te hebben

voor de viool. Na gedegen lessen van
verschillende violisten van het Con -
cert gebouworkest mocht hij in 1906
voorspelen en werd hij in dit orkest vio-
list bij Mengelberg. In zijn biografie
"Onder de bomen van het plein" vertelt
hij dat hij al vroeg een schnabbelaar
van jewelste was. Het was namelijk heel
gewoon voor musici van het Con cert -
gebouworkest om bij te verdienen in
het theater en ook bij de film. De sala -
ris sen waren in die tijd voor klassieke
musici nog niet zo hoog. Max Tak leid-
de in 1919 al gauw een orkest bij het
Cinema Palace en hij werd daar al gauw
zo bekend mee dat toen Tuschinski in
1921 werd geopend, hij daar dirigent
van het orkest werd. Daarvoor zei hij
zijn baan bij het Concertgebouworkest
op; Max Tak nam zijn nieuwe baan
serieus. Als er een nieuwe film uitkwam
bekeek hij deze vooraf in zijn geheel en
koos daar passende stukken bij. Hij
werd daar zo bekend door dat hij door
de Walt Disneystudio gevraagd werd
om in Parijs een nieuwe film van
muziek te voorzien bij de première. Met
de komst van de geluidsfilm bleef Max
Tak aan het theater verbonden voor het
variètégedeelte tussen de films door.
Daarnaast maakte hij carrière als jour-
nalist en liedjesschrijver (YouTube:
Willy Alberti-Max Tak potpourri). Ook
schreef hij de complete filmmuziek

voor de Nederlandse productie "Het
meisje met de blauwe hoed" uit 1934
(YouTube: Lou Bandy-het meisje met
de blauwe hoed). Door de oorlog
gedwongen ontvluchtte hij Nederland
via het circus van Bernard en Oscar van
Leer, waar veel joodse mensen een
baan kregen zodat ze weg konden
komen. Max Tak werd aangenomen als
paardenverzorger. Hij belandde in New
York en bleef daar wonen tot zijn dood.
Typerend is dat hij werd begraven in
Muiderberg, want hoewel hij nooit
meer in Nederland wilde wonen, toch
bleef hij heimwee houden. Zijn lied
"Onder de bomen van het plein" is daar
een ontroerend voorbeeld van. Veel
mensen herinneren zich hem nog van
zijn wekelijkse radiopraatje "New York
Calling" van de Avro. Zijn bekendse zin
was altijd: "Hier Max Tak uit New York."

door Anke Kuijpers   

www.opus391.nl



Tijdelijke verhuizing in de Pijp

De naam Venekamp is voor veel men -
sen een begrip in De Pijp. De bakkerij
zit dan ook al sinds 1897 op de Ferdin-
and Bolstraat 134. Maar wie vorige
week daar een broodje wilde halen
stond toch mooi voor een dichte deur.
Voordat de schrik u om het hart slaat:
ze zijn er nog steeds, maar zitten tijde-
lijk op de Ceintuurbaan 232 (tus sen de
Dusartstraat en de Ruys dael kade).
Door de aanleg van de Noord-Zuidlijn
moet de fundering worden vernieuwd.
Eigenaar en bakker Koert van Egmond
(40) is zeer tevreden over de manier
waarop het schadebureau van de
gemeente dit alles heeft afge handeld.
De tijdelijke behuizing is gra tis en alle
onkosten worden betaald door het
bureau. Het is de bedoeling om na de
funderingswerkzaamheden zo snel

mogelijk weer terug te verhui zen.

Gevraagd naar de prachtige details in
de bakkerij, zoals het tegeltableau en
het glas in lood, zegt Koert dat alles in
het werk gesteld zal worden om deze te
behouden.
Waarom de bakkerij na twee generaties
Venekamp niet Van Egmond is gaan
heten is wel  logisch. Toen de ouders
van Koert de bakkerij overnamen was
de naam Venekamp in De Pijp en in de
wijde omtrek al zo'n begrip dat ze deze
naam behouden hebben. Koert heeft de
bakkerij van zijn ouders in 1992 over -
genomen en werkt met vier brood -
bakkers en twee banketbakkers, van
wie één specialist chocolade-maken.

Dubbel bakken

Vraag oudere mensen in De Pijp naar
bijzonderheden over Venekamp en er
komen leuke verhalen. Ze hadden als
eerste een snijmachine voor hun

10

Bakkerij Venekamp

Koert van Egmond

Machinaal brood snijden
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Door Anke Kuijpers
Vervolg van bladz. 10

Uw installateur 

B van Erve
CEINTUURBAAN 212

TEL: 662 03 20 
WWW.BVANERVE.NL

Gerard Doustraat 66
1077 VV Amsterdam

www.laventatraiteur.nl
Contactpersonen:

Francisco Rodriquez
020-4711323

Jose Pozuelo
020-6929124

info@laventatraiteur.nl

We proudly present

2e hands kleding
CARNABY-STREET

Students always 15% off

Albert Cuypstraat 99

tel: 020-6707344

brood; die kon dertig sneetjes produ-
ceren in plaats van 24. De reden daar-
voor is waarschijnlijk dat grote gezin-
nen daardoor meer (maar dunnere)
boterhammen per brood kregen. Ook
hun dubbelgebakken wit is nog steeds
een specialiteit. Koert vertelt dat het
brood door het dubbel te bakken een
krokantere korst krijgt. En dan de

nachtvergunning, waardoor je na een
avond stappen al in de vroege morgen-
stond terecht kon voor verse broodjes.
Hij noemt zichzelf nog een echte war-
me bakker, vroeg op om zelf zijn brood
te maken en te bakken. Hij levert ook
aan horeca en dagverblijven, dus werk
genoeg.
Leuk is te horen dat het contact met

andere bakkers in de buurt collegiaal
is. Regelmatig komt een bakker 's
nachts binnenvallen om wat te lenen en
Koert klopt ook wel eens aan bij een
andere bakkerij als hij wat tekort heeft.
Er is een vakbond van bakkers en hij
ziet zijn collega's ook op speciale beur-
zen voor (banket)bakkers.
Natuurlijk willen we nog weten wat de
specialiteiten zijn van de bakkerij.
Koert noemt uiteraard de oliebollen
waarmee hij in 1998 eerste werd in de
Algemeen Dagblad oliebollentest. Dat
is nog altijd te merken, want op oudjaar
staat er 's morgens vroeg al een lange
rij naast de bakkerij, waar dan een spe-
ciaal loket voor de oliebol len verkoop is
in het 2e pandje van Vene kamp. Marse-
pein en het kerstbrood, allebei zelfge-
maakt, zijn ook niet te versmaden.
Komt er een nieuwe gene ratie van
Egmond in de bakkerij hier na? Koert
laat zijn kinderen, een jongen en een
meisje, daarin helemaal vrij. Hij weet
zelf van jongsaf aan wat het is om in de
bakkerij te werken: het is als een roe-
ping maar hij vindt het nog steeds heel
leuk om te doen.<
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Stadsdeelinformatie
Wijkservicepunt Ruysdael
Adres: Ruysdaelkade 163, 1072 AS Amsterdam (Oud-Zuid)
Telefoon: 672 0538, fax: 670 6501
Inloopspreekuur: di t/m vr 09.00-12.00 uur en van
15.30 - 17.00 uur
Bijzonderheden: Het wijkservicepunt ondersteunt initi atieven
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 woning-
corporatie Ymere.
Politiespreekuur: Buurtregisseur Rienk Huizenga (HSK) en Jan
de Jong (Frans Halsbuurt), di en do 17.00 - 19.00 uur. Bij afwezig-
heid bellen naar 0900 - 8844

Multifunctioneel centrum Coenen-Lydia
Adres: Roelof Hartplein 2a, 1071 TT
Telefoon: 66 29 497
E-mail:mfc.coenen-lydia@combiwel.nl
Internet: www.combiwel.nl
Voor inloop: ma t/m do 9.00 - 17.30 uur.
Vrijdag: 10.30 - 17.30 uur.

Restaurant en ontmoeting
Adres: J.M. Coenenstraat 4
Telefoon: 66 29 497
Openingstijden: ma t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
(restaurant tot 19.00 uur)

Multifunctioneel buurtcentrum De Edelsteen
Adres: Smaragdplein 3 - 5, 1074 HA Amsterdam
Telefoon: 767 03 92
Openingstijden: 10.00 - 20.00 uur
Internet: www.combiwel.nl  of  www.zuid.amsterdam.nl

Diamantbuurt:  Politie buurtregisseur
Marco van Bruggen 
E-mail: Marco.van.bruggen@amsterdam.nl
Contact: Wijkteam; Ferdinand Bolstraat 190 -192
Tel: 0900 - 884

Buurt Centrum De pijp
Adres: 2e van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam
Telefoon: 570 96 40
Open Huis Op Zondag / Buurtrestaurant De Pijp
Voor eten op zondag ( • 5,00)
Reserveren: maandag t/m donderdag 13.00 - 16.00 uur
Telefoon: 570 96 40
E-mail: bc.depijp@combiwel.nl

Algemeen Maatschappelijk werk
Sociaal raadslieden en maatschappelijk werkers.
Adres: Buurtcentrum De Pijp, 2e Van der Helststraat 66
Telefoon: 570 96 40.
Spreekuur:ma, wo en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur.

Openbare Ruimte Grofvuil
Aanmelden via tel. 14020, maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en
16.00 uur

Stadsdeelkantoor  Zuid
Adres: President Kennedylaan 923
Telefoon: 14 020 
www.zuid.amsterdam.nl
Informatiebalie: op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur 

Stadsdeelkantoor Zuid loket Tripolis
Adres: Burgerweeshuispad 301
Telefoon: 14 020
www.zuid.amsterdam.nl
Informatiebalie: op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur

Huurdersvereniging De Pijp
Adres: P/a Wijkcentrum Ceintuur. 
Telefoon: 676 48 00, fax: 676 57 51. Adres: Gerard Doustraat 133 
E-mail:hvdp@wijkcentrumceintuur.nl

Vrijwillige Burenhulp de Pijp
Telefoon: 470 48 50
Op maandag,woensdag en Vrijdag  van 9.00 uur tot 11.00 uur

STREETCORNERWORK OUD-ZUID
Het streetcornerwork is er voor alle jongeren en (jong) volwasse-
nen 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 zul-
len er samen met jou voor zorgen dat je
weer grip kunt krijgen op je eigen leven.

De veldwerkers:

Amine Delkhoshnavaz Diamantbuurt
Emma Louwinger               Oude en Nieuwe Pijp
Abrahiem el Haouari         Heel  oud- zuid
Richard Ottevanger Heel oud-zuid

Teamleider Zuid 
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

www.streetcornerwork.eu
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Veertig 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 drie
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.   

Stort uw bijdragen opGiro 7867814  
t.n.v De Gemeenschap 

o.v.v. 40 kinderen naar school
Meer info:

janvanoverveld@yahoo.fr

Ga naar You Tube vul dan in: 
Project Kpalime Togo.
U ziet dan ons project.
en op het Facebook van

Jan van Overveld 

persoonlijk. contact
Pienemanstraat 76
1072 KV Amsterdam 

janvanoverveld@yahoo.fr

De kweek van Avocado’s

Het  agrarisch project Loopt
heel goed maar er kunnen
nog verbeteringen komen als
we zonnecollectoren zouden
kunnen betalen.

Help ons Liefs Jan
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www.ostadetheater.nl
Van Ostadestraat 233d 

Tel: 679 50 96

IIn 1750 bouwde Giovanni Niccolò Servandoni een 'Sal-
le Des Machines'. Hij toonde Venetië bij zonsopgang, het
oude Griekenland op de middag, Rome bij valavond. In
2010 bouwt Annelies Van Hullebusch haar geboorte-
dorp. Dorp/Het verhaal van een uitzicht is een nieuwe
productie van Feikes Huis en gaat in première op zater-
dag 18 september in Ostadetheater in Amster-dam.  
Voor de ogen van het publiek ontstaat een dorp.
Maquettes van karton, hout of lappendeken vertellen
verhalen, aangevuld door een boekje.  Verhalen over de
verandering van een dorp, het veranderen van een mens
en over waarom een mens besluit zijn dorp te verlaten.
Een autobiografische vertelling die de fantasie induikt.
Op 3 juli 1982 wordt Annelies Van Hullebusch geboren.
In 2000 verlaat ze haar geboortedorp. Nu bouwt ze
DORP, en reconstrueert ze haar verhaal. Per voorstelling
is er plaats voor 30 toeschouwers die rondom de
maquettes zitten. Zij worden deel van DORP. 

DORP/het verhaal van een uitzicht
Een dorp waarin iedereen elkaar begroet met 'joew'. 

Een dorp waarin iedereen zijn hand wel eens heeft
gesneden aan een aardbeienplant.
Een dorp waarin iedereen een naam heeft en een verle-
den. 
Het dorp dat zij 10 jaar geleden verliet.

U mag even op de heuvel zitten. 
De zon zal opgaan. 
U zal een stukje dorp worden. 
U zal een naam hebben, en een verleden. 
Uw brievenbus zal gevuld zijn.
De zon zal ondergaan. 
En ook u zal het dorp weer verlaten.

Creatives
Met: Annelies Van Hullebusch, Jozef Wouters en Emile
Zeldenrust 
Dramaturgie: Ruth Mariën 
Adviezen: Pauline Kalker en Bart Kalkhoven

Dorp/ Het verhaal
van een uitzicht

Try-Out
Vr 10, Za 11, Do 16 en Vr 17 september: 
Premièreweekend
Za 18 en Zo 19 september: 

Ostadetheater
Een selectie uit het programma 
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Badcuyp
Een selectie uit het programma

Ceintuurbaar 338
Telefoon: 676 87 00 
www.rialtofilm.nl

www.badcuyp.nl
Albert Cuyp Markt

675 96 69 

Barnicle Bill Trio presenteert John Engels
75 jaar Donderdag 9 september
Concertzaal/boven.21.30 u. 8

Jazz/blues/akoestisch
Miguel Martinez (altsax), Mark Haanstra (akoesti-
sche bas-gitaar) en John Engels (drums)
Wat in de zomer van 2009 begon als gewoon eens
gezellig spelen in de kelder van John werd al snel
het Barnicle Bill Trio. De klik tussen de drie totaal
verschillende musici was er onmiddellijk. John
heeft een lange jazzgeschiedenis ach-ter zich; hij
speelde met Chet Baker, Dizzy, Ben Webster, Stan
Getz en vele anderen. Nog steeds is hij nieuwsgierig
naar nieuwe ontwikkelingen. Miguel en Mark spe-
len bij veel mo-derne jazzgroepen als Martinez
Move, New Cool Collective, Yuri Honing Wired
Paradise en Agog.

www.barniclebilltrio.nl 

met de allure van een 19e eeuwse naturalistische roman -
Douglas Sirk meets Emma Bovary. Gebaseerd op een ver-
haal dat regisseur Luca Guadagnino zelf schreef, vertelt Io
sono l'amore over de teloorgang van de steenrijke Milanese
familie Recchi, gezien door de ogen van Emma Recchi, de
matriarch van het gezin. Ooit werd de Russische Emma ver-
overd door Tancredi Recchi, zoon van een textielgigant. Ver-
overd, want zij was meer een rijkeluistrofee, dan het object
van liefde. Uit hun huwelijk zijn niettemin drie kinderen
geboren. Emma de chef-kok Antonio, de beste vriend van
haar zoon. Aanvankelijk gebeurt er niets, maar als de twee
elkaar maanden later nogmaals treffen, ontvlamt de liefde
in alle hevigheid. De stormachtige affaire zet haar leven vol-
ledig op de kop. Emma tracht zich te bevrijden van de kete-
nen van haar huwelijk - maar tegen welke prijs?

Guadagnino spaarde kosten noch moeite om zijn film zo
rijk aan te kleden als het milieu waarin het verhaal speelt.
De luxe interieurs, de prachtige kostuums, kortom de in
beeld gebrachte weelde maakt van de film een visueel spek-
takel.

Rialto 
Een selectie uit het programma 
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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

Ceintuurbaan  232

Tel:•662 12 09

Saskia’s huiskamer
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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

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
Govertflinckstraat 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 

Vrij en Zat  tot 03.00
Eerste Sweelinckstraat 11

tel: 471 13 32

Mambo Pasta
De lunchroom  en het

ter ras van de Pijp

1e
vd. Helststraat 66 
Tel:679 12 95

Eerste vd Helststraat42
Tel: 6733332

www.helden.nl

De Turkse

Bakkerij van

De Pijp. 

Ferdinandbol

straat 46

Tel:6766392

EDDY
BAR

3 DARTBANEN
EN BILJART

WWW.EDDYBAR.NL
Gerard doustraat 58

Tel: 6734385

VLAAMSE FRITES

1e v/d Helststraat 43

Tel: 6767612

www.sonnyfalafel.nl

Sonny
FALAFEL

1e vd Helststraat 50 - Tel 671 22 42

www.wijnbar.nl

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


