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Spaanse delicatessen

Belegde broodjes

Tapas en paella

Spaanse stoofgerechten

Borrel of feestje?

Pacomer
Traiteur & Catering

Pacomer Traiteur 

Gerard Doustraat 66

1072 VV Amsterdam

Tel: 020 4711323

www.pacomertraiteur.nl

info@pacomertraiteur.nl

www.wijnbar.nl

1e vd Helststraat 50

Tel: 020 671 22 42
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nieuws

in de buurt

Mens 

Het is nu tijd

om werkelijk te zijn

wie je bent

Klaar met het wachten

Maar dat je je krachten erkent

Open je hart

Je rikketikkie is heel apart

Laat toch gaan al die smart

Je hart wil dromen en tot leven

komen

Katsongs ©  2012

Kom voor kinder- en jeugdboeken
voor de leeftijd van 0 tot 18 jaar,
leuke cadeautjes, ansichtkaarten

en creatieve kinderworkshops
naar Casperle aan het Sarphatipark!

Sarphatipark 99 • 020-679 11 01 • www.casperle.nl

Sonny
FALAFEL

1e vd Helststraat 43

Tel:020 6767612

www.sonnyfalafel.nl

te igen gemaakte  
VLAAMSE FRITES

Geef afvalcontainer-adoptanten 
geld terug 

Amsterdammers die een ondergrondse afvalcontainer adopteren en
ervoor zorgen dat het rondom die vuilnisbakken schoon blijft verdienen
wat D66 Zuid betreft meer waardering, bijvoorbeeld door een teruggave
van de afvalstoffenheffing.
Vele Amsterdammers storen zich aan de hoeveelheid afval die de
laatste maanden is gedumpt naast de afvalcontainers.
Erik Schmit, lid van de stadsdeelcommissie namens D66: “Als je kijkt naar
de leefbaarheidsmonitor van de gemeente, zie je dat we een onvoldoende
scoren. Sterker, de trend is negatief. Er wordt steeds meer afval gedumpt
naast de containers. Alleen samen, met bewoners, ondernemers, reiniging
en handhaving kunnen we dit oplossen”. 
Een adoptant krijgt van de gemeente een schoonmaakpakket en een sleu-
tel van de container. Zodra een klep niet meer opengaat omdat vuilnis
klemt, kan de adoptant deze verstopping verhelpen. Erik Schmit: “In Zuid
zijn er tientallen vrijwilligers die zorgen dat het rondom die vuilnisbakken
schoon blijft. Zij verdienen wat mij betreft meer waardering, door bijvoor-
beeld de afvalstoffenheffing kwijt te schelden”.
Het D66-voorstel om afvalcontainer-adoptanten meer te waarderen kreeg
ook support in de stadsdeelcommissie van Amsterdam Zuid. Het Dagelijks
Bestuur heeft toegezegd hiermee verder aan de slag te gaan.



Gerard Heineken is de man die in 1866 het initiatief neemt
om de eerste huizen in de Binnendijkse Buitenveldertse
polder te laten bouwen. Zijn toekomstige arbeiders op de
fabriek, die trouwens ook nog gebouwd moet worden,
zullen onderdak nodig hebben. In hetzelfde jaar wordt
begonnen met de voorbereidingen voor de bouw. De
brouwerij is een jaar later al klaar om in gebruik te nemen.
Heineken gaat zelf in de buurt wonen,  in een van de
landhuizen, Soeracarta die hij al eerder opgekocht had. De
architect Gosschalk krijgt de opdracht om een ontwerp te
maken. Heineken wil voor elk gezin een apart huis. Dat lijkt
normaal, maar is voor die tijd zeer luxueus en uniek.
Waarschijnlijk is Gerard geïnspireerd door de Engelse
cottages,  woningen voor een gezin of familie met eigen
voordeur, eigen wc en een eigen moestuin.
Het initiatief van Heineken is een voorbeeld van het nieuwe
élan dat zich zo rond de zeventiger jaren van de 19de eeuw
openbaart en tot een flinke economische groei zal leiden,
vaak een ‘Tweede Gouden eeuw’ genoemd. 

De 60 arbeiderswoningen worden gebouwd op het 
voormalige zuidelijke Zaagmolenpad- de latere Govert
Flinckstraat- tussen de Van Woustraat en de Eerste
Sweelinck. (Zie Afb. 1)
De huisjes zijn in drie rijen achter elkaar gebouwd waarvan
twee in een gesloten blok aan de oude Jan Steenstraat.  Een
derde rij huizen stond aan dezelfde straat  (de oude Jan
Steenstraat verdwijnt later). Alle huisjes hadden tuinen,
vooral bedoeld als moestuinen. Vandaag de dag zijn nog
steeds grote en diepe tuinen te bewonderen in dat stuk van
de Govert Flinck. De uitvoerder van de bouw is de
‘Naamloze Vereniging de Bouwkas’. De Bouwkas vraagt de
gemeente om de wegen voor en langs de woningen aan te
leggen en niet te vergeten voor het onderhoud zorg te 
dragen. De gemeente stemt hier zowaar mee in. 
Hoe de huisjes eruit hebben gezien, laat zich alleen maar
raden…. De kans is groot dat ze lijken op de huizen zoals
die nog te zien zijn in de Diamantstraat bijvoorbeeld. Maar
er is ook nog een foto van een molen genaamd de Ruiter en
wat huisjes links er naast. Die zouden het ook kunnen zijn.
(Zie Afb. 2 en 3)
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De Nieuwe Stad 2, de eerste huisjes in de polder.

Afb. 1
De huisjes, het
kleine blokje
achter de Govert
Flinck
(rood omcirkeld)

Afb. 2 Diamantstraat Afb. 3 Molen De Ruiter, links de huisjes
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Zeer tegen de zin in van de bewoners worden de huizen al
in 1881 afgebroken. Deze sloop was nodig omdat de huizen
op het polderpeil waren gebouwd in plaats van op
verhoogde grond.  Verzakking van de woningen had al
plaats gevonden. En ook de bierbrouwerij van Heineken
stond intussen in een moeras. Ophoging van het hele
gebied was absoluut een noodzaak, wilde je daar in de
polder woningen gaan bouwen.

Terwijl Gerard Heineken bezig is met de bouw van de
brouwerij en de 60 huisjes in het noordwesten van de
polder, presenteert de stadsingenieur Jacob van Niftrik
(1833-1910) in hetzelfde jaar 1866, zijn Uitbreidingsplan
aan de wethouder van Publieke Werken. Van Niftrik legt een
hele band of ring langs de bestaande stad, waarmee een
nieuwe 19de eeuwse gordel langs de oude binnenstad
ontstaat. Mooi bedacht!

Ons interesseert vooral het deel de Pijp. Tussen Amstel en
Boerenwetering is de driehoek al zichtbaar. Maar zeer
spectaculair is de planning van een Centraal Station,
ongeveer op de plek waar nu het Sarphatipark  is en een
spoorlijn langs de Ceintuurbaan. (Zie Afb. 4)

Plan tot uitbreiding van Amsterdam, een prachtig plan 
maar wel gericht op de hogere middenklasse. Op de kaart is
goed te zien hoeveel groen er geprojecteerd is. Villa’s in een
parkachtige omgeving, brede lanen en vele stervormige
pleinen garanderen een riant wonen. Het plan doet niet
onder voor vergelijkbare plannen in Parijs en Wenen, die
trouwens wel uitgevoerd zijn. Maar, zoals we nu al zo vaak
zijn tegengekomen: het plan sneuvelt in de gemeenteraad,
want het is veel te duur. Toch was Van Niftrik niet
teleurgesteld. Hij gaat zich bezig houden met andere zaken
zoals een rioleringsplan. Hij wil wat doen aan de zeer
vervuilde grachten en riolen in de stad. Heel in het kort zou
in zijn optiek  het nieuw aan te leggen Noordzeekanaal de
grachten en riolen schoon moeten spoelen. Ook daar zit het
hem niet mee. Zijn plan wordt wederom afgewezen, zelf
zegt hij daarover:  “Ik verkeerde in de jeugdige illusie dat
iedere Amsterdammer doordrongen was van de
noodzakelijkheid tot spoedig handelen om de zoo
gevreesde gevolgen der te wachten vervuiling en droomde
ik mij overtuigd van de voortreffelijkheid van het door mij
aangeboden plan, dat de gemeenteraad, zoo al niet
ongewijzigd op mijne voorstellen geredelijk zou ingaan”.
Een deel van het plan wordt echter wel uitgevoerd, het
nodige Lozingskanaal komt er wel. Weinig veranderd in de
stad sindsdien? Vraag het aan de Schone Pijp.

door Anneke de Zwart

Afb. 4
Uitbrei-
dingsplan
Van Niftrik
1866
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De oplossing van het woningprobleem, komt nu op het
bordje van Jan Kalff (1831-1913) terecht, sinds 1873 de
nieuwe directeur van Publieke Werken en dat betekent
vooral bezuinigen. Maar het plan gaat door. Hij ontwerpt
een stratenplan, deels gebaseerd op het plan Van Niftrik en
Sarphati niet te vergeten, met name voor de driehoek in het
noordwestelijke deel van de Pijp. Ten noorden van de
Zaagmolensloot die pas in 1883 gedempt zal worden. Kalff
pakt het dan ook pragmatisch aan. Het is goedkoper om de
straten volgens het patroon van de sloten in de polder aan
te leggen. En zo gebeurt het. Wel moet eerst het hele gebied
opgehoogd worden en dat gebeurde met allerlei troep;
zand, afval , puin etc. Er is ontzettend veel nodig want het
moet een laag van ca. 1,5 meter worden. Het is intussen
1875 en nu kon er eindelijk gebouwd gaan worden. En snel.
Hoe o.a. de woningbouwverenigingen begonnen met het
bouwen van woningen voor de arbeiders is verteld in
Bulletin nr. 295, pagina 6 en 7.

Het snelle bouwen had ook een negatieve kant. Vaak werden
er materialen gebruikt die niet deugden. Sommige
woningen stortten na een paar jaar al in. De woningen
waren meestal erg klein zoals de beruchte rug aan rug-
woningen. Revolutiebouw is dit verschijnsel genoemd. Van

belang is te begrijpen dat het in die tijd vanzelfsprekend
was dat ook de woningbouw onderhevig was aan de grillen
van de markt. Pas als de nieuwe vooruitstrevende politieke
partijen zich daadwerkelijk met de volkshuisvesting gaan
bemoeien en het besef bij de stadsbestuurders groeit dat de
stedenbouw een planmatige aanpak  nodig heeft,  waarin zij
een rol hebben te vervullen, gaat er iets veranderen.
Veranderingen die zullen leiden tot de Woningwet in 1901. 

Bronnen:
-Heijdra, T. 1989: Monument van een Wijk.
-Hoogewoud, G. 2015: Wie kent stadsarchitect J.G. van
Niftrik nu nog? , in Binnenstad 272. 
-Smit, J. ‘Uit de groote schande van den revolutiebouw’ in
KNOB 2012-2.
-Stadsarchief Amsterdam.
-Zijl, A. van der, 2014: Gerard Heineken. De man, de stad en
het bier.

Afb. 5: Uitbreidingsplan van J. Kalff 1875
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Wijkcentrum de Pijp: sluiting dreigt
door Cecilia Petit

Vol frisse energie startte ik maart dit jaar aan een nieuwe
baan: coördinator van Wijkcentrum de Pijp. Ik geloof dat
het wezenlijk is voor mensen om invloed te kunnen uitoe-
fenen: op je eigen lot en op je omgeving. Zelf word ik heel
vervelend van machteloosheid en dat geldt voor de meeste
mensen. Wanneer mensen in gezamenlijkheid de ruimte
krijgen om mee te denken en te doen aan de inrichting en
leefbaarheid van hun eigen wijk, vaart de hele wijk daar wel
bij. Daarom ben ik onder de indruk van de wapenfeiten van
Wijkcentrum de Pijp. Hoe bijzonder dat ik daar mocht gaan
werken!

Wat een schok toen in kennismakingsgesprekken met amb-
tenaren en politici, bleek dat de gemeente in 2021 (voorals-
nog) geen mogelijkheden meer ziet voor subsidiering van
het wijkcentrum.
Ik kon me daar in eerste instantie weinig bij voorstellen. In
deze Corona-crisis met dreigende financiële tekorten moet
de gemeente pijnlijke keuzes maken. De sociale problemen
zullen groeien.  Dit is dan toch het moment om de burgers
mee te laten denken en doen? 

Wijkcentrum de Pijp verbindt, versterkt en faciliteert al
meer dan 50 jaar met succes bewoners- en ondernemersi-
nitiatieven. Samen met hen dragen we bij aan een leefbare,
lieve, groene en mooie buurt. Voorbeelden daarvan zijn het
buurtspreekuur, Werkgroep de Schone Pijp, Het Groen
Gemaal, Coöperatie Springplank. Daarnaast zijn er de tallo-
ze boom-, gevel- en watertuinen en andere groene initiatie-
ven die zijn ondersteund door Natuur&Milieuteam Zuid. 

Het wijkcentrum zet zich ook al vanaf haar bestaan in voor
inspraak: voor de lokale ‘doe-democratie’. Zo waren we de
motor achter de strijd tegen allerlei afbraakplannen. Mede
door onze inzet behielden we Cinetol, het Zuiderbad en de
Oranjekerk. Met onze steun gaven bewoners mede vorm
aan bijvoorbeeld het Heinekenplein, de Kinderboerderij en
het Willibrordusterrein.

De Buurttop G250 is een hedendaags voorbeeld waarbij
burgers, ondernemers en de gemeente met elkaar werken
aan de leefbaarheid van hun wijk.

Het zijn resultaten die ook de gemeente hoog waardeert. Zij
is daarom al druk bezig de erfstukken te verdelen. Daarbij
wordt voor het gemak vergeten dat wanneer de erfenis is
opgesoupeerd, er niemand meer is om nieuw vermogen te
genereren. Het geheel is meer dan de som van deze delen. 
Sowieso is het besluit om het wijkcentrum om te laten val-
len, de opgebouwde structuren en netwerken in de wijk uit
elkaar te laten vallen en de medewerkers de uitkering in te
sturen, onbegrijpelijk in het licht van de huidige Corona-
crisis. 
In plaats van hard aan de slag te gaan om de kracht van de
Amsterdammers te verbinden en te versterken en met
elkaar deze Corona-crisis te boven te komen, zag mijn rol er
plotseling anders uit. We moeten nu eerst op zoek naar
manieren om Wijkcentrum de Pijp overeind te houden. Dat
is een uitdaging die ik niet alleen aan kan. 
Willen jullie meehelpen om het wijkcentrum te behouden?
Laat dat dan weten door een mail te sturen naar:
info@wijkcentrumdepijp.nl
Voor meer informatie zie: www.wijkcentrumdepijp.nl 

Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat
Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209
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In het vorige nummer vermeldden we twee acties van
Wijkcentrum De Pijp: een Groene Actie en een Actie voor
de Herinrichting van de Gerard Doubuurt. Cecilia Petit
van het Wijkcentrum werd geïnterviewed over beide
acties.

Wat hebben jullie gedaan bij de Groene Actie?
‘De groene actie heette Groene Troost. Het was bedoeld om
mensen even een hart onder de riem te steken. In
Coronatijd zijn er nog meer dan normaal mensen eenzaam
en aan huis gekluisterd. Tegelijkertijd was het wel heel erg
mooi weer. We hebben dus aan bewoners in de Pijp
gevraagd: “Kennen jullie mensen in je omgeving, die wel
wat troost kunnen gebruiken? Mail ons, dan gaan wij hen
een plantje van het Groen Gemaal brengen.”
Er kwam heel veel respons op. Er waren veel mensen die wel
mensen in hun buurt kenden, die wat troost konden gebrui-
ken. Totaal hebben wij 50 mensen verblijd met een bij- en
vlindervriendelijke plant en met deskundige adviezen. Wij
zijn de planten langs gaan brengen met een bakfiets. Er
waren mensen bij van het Opbouwwerk, het Natuur- en
Milieuteam, het Groen Gemaal en de Coöperatie
Springplank. Zodoende was er steeds iemand bij die heel
veel weet over de verzorging van planten. Op een gegeven
moment zijn we gestopt, omdat de planten op waren. Bij- en
vlindervriendelijke planten kun je niet even snel extra bij de
gewone kweker halen.

Het was heel leuk om de reacties van mensen te horen. Je
krijgt ook weer een beeld van mensen die zich heel erg
inzetten voor anderen in de buurt. Voor buren die het een
lange tijd heel zwaar hebben gehad. Er was ook iemand die
zei: “Ja, met mijn buurman daar heb ik eigenlijk heel weinig

contact mee. Hij spreekt een andere taal. Maar ik vind het
toch leuk dat hij mijn buurman is.” De meeste mensen von-
den het heel erg leuk.
De actie was zo’n succes,  dat we 3 dagen in plaats van 1 dag
hebben rondgefietst. Het kost meer tijd, omdat mensen ook
willen praten of om advies vragen voor de verzorging van
de planten. Je kunt niet zo maar een plant voor de deur zet-
ten.

Wat houdt de Herinrichting van de Gerard Doubuurt
in?
‘De Gemeente heeft wat geld beschikbaar om de Gerard
Doubuurt te vernieuwen. De Gemeente wil heel erg graag
dat mensen in de buurt meedenken over hoe dat er dan uit
gaat zien. Op verzoek hebben we de Gemeente geholpen om
mensen te werven die daar over mee willen denken.
Daarnaast hebben wij zelf een heel groot netwerk van actie-
ve bewoners die graag meedenken en ook meedoen aan het
verbeteren van hun buurt.

Bij deze actie zijn we op een aantal plekken gaan staan met
een bakfiets met groen. Want als je het hebt over herinrich-
ting dan zijn er heel veel mensen die willen dat de buurt
groener wordt, duurzamer en zich beter aanpast aan kli-
maat veranderingen. We hebben experts die daarbij heel
goed kunnen ondersteunen. We deden mee aan de actie
omdat we het belangrijk vinden dat burgers en onderne-
mers invloed kunnen uitoefenen op hoe hun buurt er uit
ziet. We willen dat zij de kans krijgen om daarover op een
constructieve manier met elkaar en de gemeente in gesprek
te gaan. 

Interview met Cecilia Petit
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procesgroep  is nu gestopt Als je op de hoogte gehouden wil
worden, kun je dat laten weten aan het Wijkcentrum.
(info@wijkcentrumdepijp.nl)
Er is dus nu een procesgroep. Dat wil zeggen dat er een
aantal mensen zijn uitgekozen die mee mogen denken in
die procesgroep. Het zijn 4 ondernemers, 4 buurtbewoners
onder leiding van een communicatiebureautje en de
Gemeente. Zij gaan ook bedenken hoe het proces er verder
uit gaat zien. In dat proces zullen verschillende momenten
worden gebouwd waarop een grotere groep bewoners kan
meedenken. Er is nu een eerste vergadering geweest.
Iedereen is erg benieuwd. Het is belangrijk dat die proces-
groep de andere geïnteresseerde buurtbewoners op de
hoogte houdt en dat zijn er momenteel 60.’

Wat is het verschil tussen grote en kleine projecten?
‘Bij de herinrichting heb je het echt over iets groots, dat een
paar jaar duurt, Bijvoorbeeld, die straat wordt autoluw en
hier komt veel groen, een parkje en daar is het weer meer
stoeptegels.
Kleine projecten gaan veelal over groen in de buurt. Dingen
die niet zo veel kosten en ook niet een hele verandering van
de omgeving tot gevolg hebben. Bijenhotels bijvoorbeeld.
Een grote buurt composthoop. Of die leuke cityguards:
tuintjes om een afvalcontainer op de hoek van de
Hemonylaan. Dat zijn leuke dingen die je kunt bepleiten.
Dat past er bij.’

Ook nu leidde dat weer tot hele leuke gesprekken. Het “co-
creatiepunt” kwam ter sprake. Dit is een pilot van de
Gemeente. Zij betalen de huur, de koffie, de thee en het gas-
en licht. De buurtbewoners mogen de ruimte gebruiken
voor vergaderingen, als ontmoetingsplaats, maar ook als
werkplek om initiatieven voor de buurt vorm te geven. De
bewoners zelf beheren de plek. Een aantal heel actieve
bewoners hebben ervoor gezorgd, dat het er ook binnen
fantastisch uitziet. We hebben uiteindelijk de plantjes, die
we hadden, daar neer gezet, zodat ze hun geveltuin mooi
groen kunnen maken.
De nieuwe bewoners van het nieuwe opvangcentrum voor
asielzoekers kwamen ook ter sprake. Er zijn onlangs twee
nieuwe locaties geopend in de Pijp. Daar waren ook vragen
over. Mensen hebben behoefte om in contact te komen, ken-
nis te maken en te kijken of ze wat kunnen doen. Er zijn
best veel mensen die willen helpen.’

Kwamen er ook ondernemers op jullie af?
‘Jazeker, in de Gerard Doubuurt zijn veel kleine onderne-
mers die willen meedenken. Het is wel interessant, want
soms botsen de belangen van de ondernemers met de men-
sen die er wonen. Zeker in deze Coronatijd willen onderne-
mers graag terrassen uitbreiden, maar bewoners hebben
zoiets van “Nou we vonden die rust eigenlijk best fijn”. Het
is natuurlijk belangrijk dat het gesprek gevoerd wordt. Dat
je met elkaar in dialoog gaat. En hoe je met elkaar eruit
komt. In plaats van dat de Gemeente daarin alleen bepaalt
van hoe het zit en de keuzes maakt. Want dan is iedereen
daarover ontevreden. Vandaar dat wij als Wijkcentrum het
ook heel belangrijk vinden, dat zo veel mogelijk mensen
gaan meedenken en actief worden gevraagd om zich ook in
de ander te verplaatsen. Het is natuurlijk heel gemakkelijk
om te zeggen “ik wil alle terrassen weg”of ”ik wil heel graag
hele grote terrassen”. 
Maar als je echt moet nadenken over hoe kunnen we allebei
tot compromissen komen, kan ik me ook inleven in jouw
situatie en met jou meedenken en andersom, dan krijg je
interessante gesprekken. Soms wil de één een speeltuin en
de ander wil rust of een heleboel bomen. Dan is de dialoog
heel belangrijk. Er is ook niet overal geld voor. Je moet keu-
zes maken.’

Hoeveel mensen hebben jullie uiteindelijk gesproken?
‘We hebben een heleboel mensen een foldertje gegeven, dat
men thuis kon lezen. Ik denk dat we ongeveer met 30 men-
sen echt een gesprekje hebben gehad. De aanmelding voor  

door Uke Veenstra

Wijkcentrum De Pijp
Tweede van der Helststraat 66

1072 PG Amsterdam
Tel 020-6764800/ 06-28990475

https://www.wijkcentrumdepijp.nl/
https://nl-nl.facebook.com/wijkcentrumdepijp
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De Harp

Dit instrument is nogal een buitenbeentje in de muziek en
heeft zijn plaats moeten bevechten in het orkest. Ga maar
na: het is niet echt een melodie-instrument, het werd meer
gebruikt als begeleiding voor andere instrumenten of zang.
Tegenwoordig wordt er speciaal voor dit instrument
geschreven of worden de muziekstukken bewerkt voor de
harp als solo-instrument. Er zitten een paar nadelen aan
het instrument:
Allereerst de omvang van het instrument. Het is groot en
niet gemakkelijk te tillen. Harpo Marx van de Marx
brothers ( komieken in de vorige eeuw die veel in films
speelden) trad veel op met zijn harp en zei eens de
onsterfelijke woorden: “I brought my harp to a party, but

nobody asked me to play” (Ik nam mijn harp mee naar een
feest, maar niemand vroeg mij om te spelen).
Het tweede nadeel is de bespeling van de harp. In principe
is het in één toonaard gestemd. Om in andere toonsoorten
te spelen moet je één of meerdere pedalen gebruiken. Er
bestaan ook harpen met zogenaamde haakjes, waardoor je
de snaren kunt verhogen of verlagen. Dit alles vereist wel
handigheid. Soms moet je tijdens een stuk de snaren
anders stemmen, net zoals de pauken van het orkest. Die
zijn ook in een bepaalde toonsoort gestemd en moeten dan
door de slagwerker bij een volgend deel razend snel anders
gestemd worden.
Wagner gebruikt in zijn opera “Das Rheingold” aan het slot
de harp en tijdens de eerste repetitie merkte de harpist
Tombo tegen Wagner op, dat deze passage onspeelbaar voor
hem was. Wagner zei daarop tegen hem: “U kunt niet van
mij verlangen dat ik ook nog harp speel. U ziet welk effect
ik bedoel, verandert U de partij naar eigen goeddunken.” 

Dit had ook alles te maken met het snel omzetten van de
toonsoort.
De harp is, naar algemeen wordt aangenomen, ontstaan uit
de jachtbogen met één snaar in de prehistorie. Daar kwam
de boogharp uit voort met meer snaren. De dikte van een
snaar bepaalde de hoogte van de toon. In de Middeleeuwen
werd de vorm van de harp zoals we die nu kennen als “Ierse
harp” veel in de volksmuziek gebruikt. Meestal speelden ze
in één toonsoort zodat dit instrument eenvoudig gebruikt
kon worden. Later kreeg men de behoefte om in meer
toonsoorten te spelen en werd er een “dubbelpedaalharp”
ontworpen door Sébastien Erard, die er in 1810 patent op
aanvroeg. Er zijn daarna nog verschillende andere soorten
harpen ontworpen: de “enkelpedaalharp”, eenvoudiger dan
de dubbele en later ook een elektrische harp. Om uit de
hoeveelheid snaren wijs te kunnen worden gebruikt men 3
soorten kleuren. Rood zijn alle C snaren, blauw, paars of
zwart zijn de F snaren en wit de rest.

Meestal als een kind harp wil gaan spelen (waarom koos
–ie toch niet voor de triangel?!) gaat deze eerst met de
“Ierse harp” aan de slag om daarna de grote  harp te
proberen. Zoals begrijpelijk is dit instrument nogal prijzig.
Bezint eer u begint!

Luister op You Tube bijvoorbeeld naar Saint-Saëns’ stuk
Danse macabre, waar in de eerste maten de harp klinkt
als een klok. 

Bekende harpisten waren Phia Berghout (1909-1993), Rosa
Spier (1891-1967) en Erika Waardenburg (1954).
Tegenwoordig is dankzij Lavinia Meijer (1983) en Remy
van Kesteren (1989) het instrument weer populairder
geworden.

Ankie’s Muziekie door  Anke Kuijpers

www.opus391.nl

Harpo Max

Lavinia Meijer
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1e v.d.

Helststraat

hoek

Albert Cuyp

markt

Tel:

020

4702500

Spaans Restaurant

Vamos A Ver

Govert Flinckstraat 308

Telefoon 020 673 69 92

Dinsdag gesloten

Cerrados los martes

www.vamosaver.nl
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Na de vele dialoogtafels van Frank, bleef er vaak nog
wel wat over van deze heerlijke cassavesoep. Hij maakt
het meestal met vis klaar.

Ingrediënten:
2 à 3 pakjes bevroren cassave of 1 cassave
2 blikjes kokosmelk
100 gram zoutvlees,
200 gram soepvlees
(òf kippenvlees, òf gerookte makreel),
uien,
3 takjes selderij
1 ½  liter bouillon of visaroma

Bereiding
Laat het zoutvlees een tijdje van tevoren in water staan om
het gedeeltelijk te ontzouten. Giet het gedeeltelijk af en vul
het weer aan met vers water.
Trek van het vlees (of van de kip), de gesnipperde ui, de
kleingesneden selderij en het bouillonblokje of zout, een
bouillon. Gebruik hiervoor 1 ½ liter water en laat de bouil-
lon een uur trekken. Als u een verse cassave gebruikt, snijd
u die in stukjes. Voeg de verse of de ontdooide cassave
samen met de kokosmelk toe aan de bouillon toe. Laat de
bouillon dan nog 20 minuten doorkoken op een laag vuur.
In plaats van vlees kunt u ook vis en visaroma voor de soep
gebruiken.

Smakelijk eten

Kasaba soepoe
(cassavesoep)

di t/m vrij van 16.00-21.00 uur en za14.00-

18.00 uur. Voor alle soorten catering, ook

buiten de openingstijden. Vraag vrijblijvend

een offerte aan.

Ceintuurbaan 181         Tel. 020-6620345
1073 EK Amsterdam  

info@ratatouille-traiteur.nl

ccaafféé  MMaannssrroo

EEeerrsstt ee  SSwweeee ll ii nncckkss tt rr   1133

door Frank Mansro

Keti Koti viering bij Café Mansro vóór

Carona- tijd / foto Maarten Brante



13

We schoolden vaak samen in het Café van Frank
Mansro. Op een gegeven moment kwamen Frank, Anke
en ik op het idee om samen naar de Suriname
Tentoonstelling te gaan. Frank zei: “We zijn haast dage-
lijks bij elkaar en brengen vele uren met elkaar door,
dan is het toch wel leuk om samen iets te doen, zoals de
Surinaamse Tentoonstelling te bezoeken.” Dat vonden
wij een goed idee.

Wat vond je van de Suriname Tentoonstelling in de
Nieuwe Kerk?
‘Ik vond het wel mooi. Het begint voorin bij de ingang met
een “korjaal” Het is een bootje, dat men uit een boomstam
haalt. De boomstam wordt helemaal uitgehold en dan komt
er een bootje uit. Dat vind ik mooi. Een vrouw, die bezig is
met de Inheemsen van Suriname, zal zeker vinden dat de
tentoonstelling met de Indianen had moeten beginnen,
omdat zij de oorspronkelijke bewoners zijn. Maar het
begint met een attribuut van Afrikaanse Boslandbewoners.
En dat is ook een goed begin voor multicultureel Suriname.

De oorspronkelijke bewoners van Suriname zijn de
Inheemsen. Maar wij zijn er ook. Met “wij” bedoel ik de
Afrikanen. Door de Trans-Atlantische slavenhandel zijn de
Afrikanen in Suriname beland. Na de slavernij zijn de
contractarbeiders naar Suriname gehaald, te weten de
Hindustanen, de Javanen en de Chinezen. Er wonen ook
Libanezen in Suriname. Suriname is echt een smeltkroes
van allerlei bevolkingsgroepen uit bijna de hele wereld.  Op
de tentoonstelling zie je dat ook. Er is van alles bij elkaar
gebracht en er worden diverse talen gesproken met het
Nederlands als voertaal. Ik ken Suriname heel goed. Mede
door mijn werk bij de overheid van Suriname heb ik alle
districten van Suriname kunnen bezoeken en dat vond ik
mooi om terug te zien in de tentoonstelling.

Na die “korjaal” begint het gedeelte van de Indianen. Dan
zie je hoe de Inheemsen in Suriname wonen. Ik heb het
geluk gehad om diep in de binnenlanden van Suriname te
werken. Ik heb ook mee gemaakt hoe ze leven en ben bij
hen op bezoek geweest. Jagen is voor de eerste levensbe-
hoefte, voor hun eten. Ze kunnen ook een heleboel dingen
zelf. Ze maken bijvoorbeeld kruiken van klei. Die heb je
ook op de tentoonstelling gezien. Ik heb zelf ook zo’n kruik
hoor. Wij noemen het een “Prapi”. Er zijn ook kruiken met
een hals en daar kun je water in doen. Vroeger in Suriname
hadden we er drinkwater in. Dan bleef het koel. De “Prapi”
is eigenlijk een kruik met een bredere opening. Dus net een
bekken, zou je kunnen zeggen. Je kunt dus kruidenbaden in
de ”Prapi” doen. Dat is ook een gebruik in Suriname.
Men heeft ons ook prachtig houtsnijwerk laten zien. Het
maken van peddels met figuurtjes in houtsnijwerk is
gebruikelijk bij Afrikaanse Boslandbewoners. Ze maakten
peddels voor vrouwen en mannen.’

Wat voor werk deed je in het binnenland van
Suriname? 
‘Ik deed mee aan debietmeting. Debietmeting is het meten
van een vloeistof en gas per tijdseenheid. We wilden weten
hoe de waterhuishouding in heel Suriname in elkaar steekt.
We moesten allerlei metingen doen. Ik deed het water, een
andere afdeling was verantwoordelijk voor de topografie
(landmeten), weer een andere afdeling mat de bodem
(geologie) en er was een afdeling voor de meteorologie. 
Het was heel leuk werk. Niet elke Surinamer heeft de moge-
lijkheid gehad om op die manier Suriname te leren kennen.
Ik ben daar trots op. In eerste instantie was ik er eigenlijk
niet zo blij mee, want ik dacht: “Dan ben ik al mijn sociale
contacten kwijt vanuit Paramaribo”. Maar ik heb er iets
anders voor terug gehad. Weer een heel andere kennis van
Suriname.
Na de Indianen kom je in een stukje waar men over de sla-
vernij vertelt. Dat was geen mooie tijd. Men laat zien hoe de
mensen uit Afrika naar Zuid Amerika werden gebracht.
Men laat ook zien hoeveel van die verschillende bevol-
kingsgroepen naar Suriname zijn gebracht.’ 

Suriname Tentoonstelling
door Frank Mansro en Uke Venenstra

korjaal

Prapi
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Hoe vond je de geschiedenis van de slavernij weergege-
ven?
‘Op de plantage werken was niet gemakkelijk. De slavernij
was niet gemakkelijk. Vandaar ook dat de Afrikaanse
Boslandbewoners op een gegeven moment zijn weggegaan
van de plantages. Zij hebben hun vrijheid gezocht. Men had
het over weggelopen slaven, die men “Marrons” noemt. Ik
houd zelf niet van die naam. “Marron” is een Spaans woord
en betekent “weggelopen vee”. Het is een scheldnaam. Een
heleboel mensen houden die naam vast, maar ik houd niet
van die naam. De mensen zijn hun vrijheid gaan zoeken en
het zijn geen weggelopen beesten.’

Ik heb ook wel eens gehoord dat mensen, nadat ze vrij
kwamen, ook weer hun eigen maatschappij aan de kust
hebben opgebouwd.
‘Er waren een paar die zich hebben vrij gekocht en hun
eigen maatschappij hebben opgezet. In Paramaribo is er
ook een gedeelte dat “Frieman Gron” genoemd wordt. Daar
woonden vrij gekomen totslaafgemaakten, die onder druk
van de slavenhouder hielpen om weggelopen totslaafge-
maakten te vangen en terug te brengen naar de plantage.

Suriname heeft problemen gehad met de verschillende etni-
sche groepen die in het land wonen. Ik weet nog dat onze
Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, zei
dat Suriname een “falestate” (een falende staat) is. Maar hoe
is Suriname een “falestate”geworden? Dat vraagt hij zich
niet af. Dat komt doordat Nederland die verschillende etni-
sche groepen daar naartoe heeft gebracht. Hij doelde ook op
de regering van Bouterse toen. Bouterse maakte er een
behoorlijke puinhoop van. Wat dat betreft vind ik het ook
een “falestate”. Ik ben blij dat Bouterse nu is weggestemd.
De samenstelling van de huidige regering laat zien dat etni-
sche groepen welwillend zijn om samen te werken in het
belang van Suriname.

De tentoonstelling is ook een goede eyeopener. Want er zijn
veel Surinamers, die hier wonen en niet veel weten over
Suriname. Dus het was heel goed, dat ook zij de kans kregen
om de tentoonstelling te zien. De tentoonstelling is ook
goed voor de Hollanders, want we doen veel samen, maar ze
weten niet altijd de achtergronden, denk ik. Zodoende kun-
nen we elkaar beter verstaan. Als we dan ergens over praten
dan weten we waar we het over hebben. Dat vond ik heel
goed.

Ik heb er ook heel veel van geleerd. Dingen die eigenlijk ver-
geten waren, die zijn weer helder geworden. In de koloniale
tijd heeft Nederland weinig gedaan aan Paramaribo. Veel
dingen bleven zoals ze waren. Men heeft duidelijk laten zien
hoe men bezig was bauxiet te winnen uit de grond, 

en vervaardigd tot aluminium. Nederland heeft zich daar-
mee verrijkt en alle rijkdommen naar Nederland gebracht.
Maar in Suriname gebeurde er niet zoveel. Precies daar bij
Paramaribo aan de overkant van de Surinamerivier is het
district Commewijne. Er is nooit een brug gemaakt daar
naartoe. Daar voeren continue veerboten. Alles ging per
boot. Maar op een gegeven moment, na de
‘Onafhankelijkheid’, heeft een van de regeringen een brug
gebouwd. Men zegt ook wel, het is niet goed dat Nederland
dat gedaan heeft, maar uiteindelijk is het toch weer goed
gekomen: omdat Nederland niets gedaan heeft aan
Paramaribo, is het een bezienswaardigheid geworden.
Paramaribo is een soort museum uit de koloniale tijd. Dan
denk ik aan één van de uitspraken van Johan Cruijff : “Elk
nadeel heb zijn voordeel”.

Er was ook een grote lange tafel met diverse borden en doe-
ken met afbeeldingen die refereerden naar de gruwelheden
tijdens de binnenlandse oorlog tussen Bouterse en
Brunswijk.

In Suriname hebben we ook onze eigen medicijnen. Er was
een stand met diverse medicamenten met kruiden die je in
Suriname (het Amazone gebied) kunt vinden. De “Koroe
dresi” is een van de bekende medicijnen waarvan de krui-
den in water of in een alcoholische drank getrokken worden
met een bitter, met als hoofdbestanddeel de kwasibita (een
bitter hout). In de volksmond praten wij tegenwoordig over
tiki tiki. Het drankje reinigt je lichaam. Als je lichaam goed
gereinigd is, krijg je een goede bloedsomloop en heb je
meer energie. Dat is ook heel belangrijk in Suriname.

Wij hebben de Keti Koti tafel ongeveer 11 jaar geleden in
Nederland geïntroduceerd, waarvan de eerste hier in Café
Mansro is georganiseerd. Keti Koti is afschaffing van de sla-
vernij. De afschaffing van de slavernij had niet echt een ritu-
eel, dus hebben wij de Keti Koti dialoogtafel in het leven
geroepen. De “Kwasibita” (bitterhout) heb ik geïntroduceerd
als ritueel om de bitterheid van de slavernij tot verbeelding
te brengen. Deze traditie - de keti koti dialoogtafel - gaat elk
jaar het hele land door.’

stukjes kwasibita hout
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Café Restaurant Gambrinus
Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam

Tel: 020 67 17389
www. gambrinus.nl

Gambrinus

Politie Zuid-De Pijp
Contact: Wijkteam en buurtregisseur
U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen
Tel: 0900 8844 – niet spoedeisend (ook meldingen/vragen ) 
E-mail: pijp-buurtregie@amsterdam.politie.nl
Politie Meld Misdaad Anoniem
Tel: 0800 7000
Politie Zuid-De Pijp
Geopend: Dagelijks  8.00 tot 22.00 uur
Bezoekadres: President Kennedylaan 11
Postbus 2287, 1000 CG Amsterdam

Huis van de wijk De Pijp
Adres: Tweede van der Helststraat 66,
1072 PG Amsterdam
huisvandewijk.depijp@combiwel.nl
www.combiwel.nl
Info :  020   6764800
Voor elkaar in zuid
Vrijwilligers helpen oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken.
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)
Tel : 020 679 4441
E-mail: info@voor elkaarinzuid.nl
Sociaal loket
dinsdag 09:00-12.00, woensdag 13.30-16.30
Vliegende Brigade van ervaringsdeskundigen
spreekuur donderdag 11.00-13.00 
Voedselbank Zuid
Inloopspreekuur: maandag  15:00 - 16:30 uur.

Stadsdeelkantoor Zuid 
Adres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
Gemeentelijk informatienummer tel: 14020
op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur.
Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 8.30-12.00 uur.
Op afspraak:  do 13.00-20.00 uur.
Voor een afspraak op donderdag kunt u tot woensdag 12.00 uur
bellen met het loket.

Wijksteunpunt Wonen 
(achterstallig onderhoud?)
Bezoek één van de spreekuren.
Iedere woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
Donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
Adres:  Wijkcentrum De Pijp 
Tweede van der Helststraat 66
Tel: 020  5230160
(Alle werkdagen bereikbaar, anders antwoordapparaat; 
u wordt dan teruggebeld)

Sporten in Sporthal De Pijp
Lizzy Ansinghstraat 88 1072 RD Amsterdam 
Tel:  020  470 1460 (Sportbuurtwerk)
Sportbuurtwerk Zuid organiseert een breed scala aan cursussen
en instuiven in Sporthal de Pijp.
Tevens is het Sportloket daar gevestigd, waar u op
maandag, dinsdag en donderdag van 14.00-17.00 uur terecht
kunt voor informatie over de activiteiten en inschrijvingen. 
Informatie tel: 020  470 1460

Dieren Ambulance Amsterdam
www.dierenambulance-amsterdam.nl
De Dierenambulance Amsterdam biedt eerste hulp en vervoer
aan zieke en gewonde dieren in Amsterdam en omgeving.
Heeft u ons nodig voor een dier in nood?
Bel ons dan op tel:  020  626 21 21.
Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor die-
ren in nood! (tussen 23:00 en 08:00 uur alleen voor spoedgeval-
len)
Vogels en andere kleine (huis)dieren
Hebt u een jonge, zieke, gewonde vogel of ander klein dier zoals
een fretje, konijn etc. gevonden, kijk dan eerst op onze website
voordat u ons belt.
Huisdier kwijt?  Wat doen wij wel en wat doen wij niet? 
Kijk op de website:  
www.dierenambulance-amsterdam.nl

Stadsdeelinformatie



O N D E R S T E U N E R S W E G W I J Z E R
ALLE ADVERTEERDERS ONDERSTEUNEN BULLETIN DE PIJP OUD-ZUID BLZ 16

www.minicards.com

voor al uw
dierenvoedsel

Bert’s
dierenbenodigheden
Albert Cuypmarkt 163

Tel: 020 6763247

Café
Restaurant

1e van der Helststr 59-61
Tel: 020 675 75 17

www.deduvel.nl

Vol enthousiasme presente-
ren wij onze nieuwe winkel

aan de

Eerste Sweelinckstraat 14 

We vinden het geweldig om
te bakken, of het nou taar-
tjes, scones, vers belegde

broodjes, koffie of brownies
zijn, niets is ons te gek!

Open: dinsdag t/m zaterdag

Tel. 06 - 10607634

www.waldopatisserie.nl 

Al voor 15 euro
in deze krant?

mail naar
redactie@bulletindepijp.nl

voor feestjes en
partijen:

tel 06 19423000

Centuurbaan 278
hoek Ferd. Bolstraat

tel 020 6621409

Ceintuurbaan 212 -1072 GD Amsterdam
Tel: 020 66 203 20

Website: www.bvanerve.nl

Eerste Sweelinckstr 9
1073 CK

Amsterdam
www.franggo.nl
Info@franggo.nl
Tel: 020 3031046

Portugese
flame
grilled

chicken

HHuuiisskkaammeerrSSaasskk iiaa ’’ss

Dagelijks geopend voor groepen Albert Cuypstraat 203 Tel: 06 28 629 839 www.huiskamerrestaurant.com

Kraam  Kado
open di t/m do 12 - 15 u

2e van der Helststraat 75
1073 AL Amsterdam

Tel: 020 6753239

Dagelijks geopend

2e Jan Steenstraat 1

Tel: 020- 671 42 64

maandag alleen voor
reserveringen geopend

winkel:
Elandsgracht 91  

1016 TS A’dam

bakkerij/winkel:
1e Sweelinckstr.14

1073 CM A’dam


