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Pacomer

Traiteur & Catering
Pacomer Traiteur
Gerard Doustraat 66
1072 VV Amsterdam
Tel: 020 4711323
www.pacomertraiteur.nl
info@pacomertraiteur.nl

1e vd Helststraat 50
Tel: 020 671 22 42
www.wijnbar.nl

Nieuws
in de buurt

Eigenwijsje
Ik ben geen riedeltje

NLdoet
De grootste vrijwilligersactie van het jaar komt er weer
aan. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart kun je tijdens
NLdoet, georganiseerd door het Oranje Fonds, samen
met anderen aan de slag met allerlei activiteiten.
Ook het Groen Gemaal in het Sarphatipark doet mee.
Handige klussers en mensen met groene vingers zijn
van harte welkom op zaterdag 14 maart om mee te werken aan een moddervrije entree, een opberg- en
ophangsysteem voor tuingereedschap in een van de
twee schuren en aan het verfraaien van de vijvers met
waterplanten en de muurtjes bij het liefdesbruggetje
met groene varens.

dat je even afdraait
Maar een eigenwijsje

Katsongs © 2007

Ga naar nldoet.nl en meld je aan!

Sonny

FALAFEL
1e vd Helststraat 43
Tel:020 6767612

eigen gemaakte
VLAAMSE FRITES

café Mansro
ee r st e S we el i nck st r 1 3

www.sonnyfalafel.nl
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De Groene Pijp

Het is winter en in de (gevel)tuin valt niet veel te doen,
behalve het uit de grond kijken van de (biologische)
bloembollen en het voeren van de tuinvogels met
pindaslingers, vogelpindakaas en vetbollen. Ondertussen
spelen er veel spannende dingen in het Sarphatipark, het
groene hart van De Pijp, en is er ook nieuws van het
Groen Gemaal.
Een hele ploeg nieuwe vrijwilligers
Zoals in het vorige bulletin door Onno van der Vlerk,
voorzitter van de Vereniging Sarphatipark, aangekondigd is
het vanaf dit jaar mogelijk als vrijwilliger op verschillende
manieren in het park aan de slag te gaan. Op maandag 25
november was hierover in de Oranjekerk een grote
informatieavond, die goed bezocht werd en bovendien in
totaal maar liefst 25 nieuwe vrijwilligers opleverde,
waarvan zes voor het Groen Gemaal. Even terug naar het
begin. Het stadsdeel, Wijkcentrum De Pijp, het Groen
Gemaal en de Vereniging Sarphatipark zijn ervan overtuigd
dat het park met veel enthousiaste handen uit de buurt
beter onderhouden en mooier kan worden. Het geld dat op
deze manier bespaard wordt kan dan weer in verbetering of
verfraaiing van het park gestoken worden.
Op de door de genoemde partijen georganiseerde
informatieavond werd uitgelegd dat het mogelijk is je als
vrijwilliger in te zetten voor seizoensgebonden klussen,
samen met medevrijwilligers een bepaald deel van het park
'te adopteren' door dit regelmatig te onderhouden en/of aan
de slag te gaan als vrijwilliger van het Groen Gemaal. Het
GG heeft al jaren een aantal delen van het park in
medebeheer, die door de vrijwilligers wekelijks worden
schoongehouden en onderhouden. Heb je de avond gemist?
Geen nood. Je kunt je nog altijd aanmelden of meer
informatie inwinnen via ver.sarphatipark@gmail.com en
groengemaal@wijkcentrumdepijp.nl
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Banken, hondenveld en natuurspeelbos
Het kan je niet ontgaan zijn dat er afgelopen jaar veel werk
is verzet in het Sarphatipark. De parkbeheerders van het
stadsdeel zijn nog drukdoende banken uit het Vondelpark
over te brengen naar het Sarphatipark en die – op veler
verzoek – bij het hondenveld te plaatsen. Dat veld is helaas
noodgedwongen nog niet vrijgegeven, omdat de nieuwe
graszoden niet goed zijn aangeslagen. Zodra dat wel het
geval is, wordt het hondenuitlaatveld zo snel mogelijk weer
geopend, naar verwachting in maart.

door Marieke van Gessel
Op de informatieavond in de Oranjekerk gaf Lennin
Hernandez Toloza, ontwerper in dienst van de gemeente,
ook een inkijkje in het spannende nieuwe natuurspeelbos
dat er dit jaar gaat komen, compleet met boomhut,
loopbruggen, educatietheater en een soort XL-hangmatten.
Het natuurspeelbos komt verscholen in het groen tussen de
sportplaats en het hondenveld. Met de bouw van deze
avontuurlijk plek voor kinderen vanaf een jaar of acht tot
een jaar of veertien, die mede geïnspireerd is door de
wensen en ideeën van buurtkinderen van die leeftijd, wordt
dit voorjaar gestart.
Een nieuw jaar, recyclen maar!
Sinds kort is het Groen Gemaal ook inzamelpunt voor
Stichting Aap. Je kunt er tijdens de openingstijden, dinsdag
tot en met vrijdag, van 13.00 tot 17.00 uur, lege cartridges
en oude mobieltjes inleveren. Het geld dat hiermee ingezameld wordt komt geheel ten goede aan Stichting Aap in
Almere, verantwoordelijk voor de opvang, verzorging en
mogelijke herplaatsing van verwaarloosde en mishandelde
apen en andere exotische zoogdieren uit heel Europa. Kun
je je cartridges of mobieltje niet wegbrengen tijdens de openingstijden van het Groen Gemaal? Ga dan naar Berts
Dierenbenodigdheden op de Albert Cuypstraat 163. Bert
zamelt deze namelijk ook voor Stichting Aap in en is elke
werkdag en ook op zaterdag geopend. Kun je meteen wat
vogelvoer of iets lekkers voor je hond of kat inslaan!

Steun Natuur&Milieuteam Zuid
Het voortbestaan van het Natuur&Milieuteam (NMT)
Zuid hangt aan een zijden draadje. De gemeente is
voornemens het NMT, behorend bij het Wijkcentrum
De Pijp en al 26 jaar actief op groengebied als partner
van de gemeente en actieve buurtbewoners, weg te
bezuinigen. Dat zou onder veel meer betekenen dat de
27ste Natuur&Milieumarkt in het Sarphatipark op 26
april 2020 de laatste editie zou zijn. Dat mag natuurlijk
niet gebeuren! De Partij van de Dieren zoekt momenteel samen met Groen Links – en mogelijk ook met
D66 – naar een alternatieve oplossing voor NMT Zuid.
Als die gevonden wordt, kan deze besproken worden
op de volgende raadsvergadering in februari 2020.
Steun het NMT door de raadsleden die groen in hun
portefeuille hebben te mailen. Ga hiervoor naar de site
nmtzuid.nl en vul het formulier in!
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De Nieuwe Stad
Amsterdam was er slecht aan toe in de eerste helft van de
19de eeuw, slecht op bijna alle fronten. De economie stond
min of meer stil, de industrialisatie kwam niet op gang en
de woningbouw ook niet.
Er was geen bebouwing te zien schrijft Van Eck, de schrijver
van het standaardwerk over de Pijp, je had een heerlijk
gezicht over de wei- en hooilanden en op de stoere
zaagmolens langs de Zaagmolensloot. Als je tenminste liep
over de Buitensingel vanaf de plek van de huidige Van der
Helststraat tot aan de Utrechtse Poort.
Het zou nog wel even duren voor de Nieuwe Stad
werkelijkheid werd.
Er gebeurde niets, behalve in negatieve zin: weinig werk
voor de arbeiders zorgde voor grote armoede, dat op zijn
beurt weer betekende dat er geen geld was voor een
behoorlijke woning. Wat weer leidde tot vreselijke
behuizing vaak in krotten en sloppen en het ontstaan van
achterbuurten, vooral in de Jordaan. Kortom verloedering
met alle gevolgen van dien: ziektes zoals cholera, tyfus, en
allerlei epidemieën. En dan nog de ongelooflijke smerigheid
en stank; er was geen riolering, geen wc`s in de woningen,
alle afval werd gedumpt in de grachten, of opgehaald door
de ‘Boldootkar’ zie afb. 1
Ook niet te vergeten de kelderwoningen, onmenselijker kan
het haast niet. Om even een idee te krijgen van de aantallen
kelderwoningen en de mensen die er woonden, hoewel er
eigenlijk niet gesproken kan worden van ‘wonen’ maar van
mensonwaardige situaties. In 1858 waren er in Amsterdam
5104 kelderwoningen met 22.655 bewoners zo’n 8 % van de
bevolking.

Het woningen tekort, mede ontstaan door de trek van het
platteland naar de steden, werd aangegrepen door de zo
genaamde eigenbouwers, kleine aannemers die veel geld
wilden verdienen met de bouw van woningen. Vaak storten
deze woningen na een paar jaar al in elkaar, anderen waren
slecht gebouwd met nogal wat mankementen zoals slecht
geheid, bezuinigingen op het materiaal. Toch waren deze
woningen voor de echte armen niet betaalbaar en voor een
geschoolde arbeider, nauwelijks.
De glorie van de Gouden Eeuw is definitief voorbij. De stad
groeide niet maar bleef zoals ze was. Nu kunnen we zeggen
dat deze stagnatie ook een goede kant had: de
grachtengordel heeft voor een (groot) deel nog zijn 17de eeuwse aanzien, en is dan ook vanuit stedenbouwkundig en
esthetisch oogpunt zeer bijzonder en niet voor niets
uitgeroepen tot Werelderfgoed.
Politiek gezien hebben de liberalen het in deze periode
voor het zeggen, ze doen niets, nemen geen initiatief tot
verbetering van de woonomstandigheden van het gewone
volk.
Dit wordt ook wel de ‘Nachtwakerstaat’ genoemd. Het zijn
dezelfde opvattingen die we nu bij de VVD zien: een sterk
geloof in marktwerking en particulier initiatief. We zullen
straks zien hoe dat uitpakte: er zijn prachtige plannen
bedacht door verschillende particulieren, maar rijk en
gemeente zeggen geen geld te hebben en keuren de meeste
plannen af.

Kelderwoning
Zeedijk 58. Het plafond van de woning
ligt onder het straatoppervlak.
Foto: archief van de
Dienst
Volkshuisvesting.
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door Anneke de Zwart
Liefdadigheid
Heel veel mensen waren dus aangewezen op liefdadigheid.
Vrouwen zoals Aletta Jacobs, Helene Mercier. Johanna ter
Meulen en Louise van der Pek trokken zich het lot van de
arbeiders zeer aan. Aletta is het meest bekend, maar de
andere vrouwen deden ook ongelooflijk werk. Zij hadden
daadwerkelijk inzicht in de situatie en toestand waarin de
meeste mensen leefden, zij schroomden niet om de sloppen
en krotten binnen te gaan en te helpen waar dat mogelijk
was.
Ook de eerste Woningbouw Verenigingen kwamen tot stand
door liefdadige gevers. Het particulier initiatief begint als
liefdadigheid, hoewel daar zeker ook wordt gedacht aan het
verhogen van de productie. Maar vele initiatieven zijn
gesneuveld omdat ze te duur waren voor de eigenbouwers.
De volgende woningbouw verenigingen kwamen tot stand
en bouwden een gering aantal woningen in verhouding tot
de behoefte.
1852 Vereeniging ten behoeve van de arbeidersklasse (VAK)
- 710 woningen
1854 Vereeniging tot verbetering der huisvesting
van de mingegoede klasse ‘Salerno’
- 88 woningen
1865 Bouwmaatschappij Concordia
- 400 woningen
1868 Bouwmaatschappij tot verkrijging van Eigen
Woningen
- 780 woningen
1875 Amsterdamse Vereeniging tot het bouwen van
arbeiderswoningen
- 774 woningen

In 1872 bouwde Leliman, een bekend architect, het blok op
de Tweede Jacob van Campenstraat 87-95.
Leliman bouwde ook het Prinsengrachtziekenhuis en kunstsociëteit Arti et Amicitiae op het Rokin.
In 1876 verrees een woningblok van Pieter Hamer en zijn
zoon W. Hamer aan de Eerste Jacob van Campenstraat 1-21
In 1888 bouwde de Vereeniging(VAK) 144 huizen in de
Tweede Jan van der Heijdenstraat met de architect
P.J.Hamer.
Al deze genoemde woningblokken zijn intussen tot monument verklaard.
Doorzetters
Toch waren er twee doordouwers zo in het midden van de
eeuw die het lukte hun plannen te verwezenlijken. Jacob van
Lennep (1802-1868) schrijver en politicus, en Samuel
Sarphati (1813.1866) arts.
Van Lennep heeft gezorgd voor het transport van schoon
duinwater naar de stad en zo werd de cholera terugdrongen.
Sarphati wilde de stad verfraaien door middel van schitterende gebouwen met belangrijke functies, maar wilde ook
een betere huisvesting van de arbeiders voor elkaar krijgen.
Tot ver in de 19de eeuw werd drinkwater opgepompt uit de
grond. In de stad stonden overal pompen, maar de rijke lieden konden een eigen pomp of waterput laten aanleggen,
tegen betaling uiteraard. Amsterdam had in 1853 al een
waterleiding, Den Haag pas in 1874 en Rotterdam kreeg in
dat zelfde jaar gefilterd water uit Maas.
De achterbuurten werden als laatste aangesloten als dat al
gebeurde. Het ging allemaal niet vanzelf. De hoge heren
vonden het niet belangrijk of nodig en hielpen financieel
dan ook niet mee.

Zie hier:
‘‘Wat? nog meer pijpen onder den grond, naast die der gasfabrieken? De straten en grachten zouden verzakken. - Wat?
water en dan nog wel drinkbaar water uit de duinen? Welk
een dwaasheid te meenen, dat die ooit genoeg water zouden
kunnen opleveren. Geld geven voor zulk een onderneming?
Geen der rijke Amsterdammers bijna die er aan dacht. Het
was dan ook met een gevoel van diepe teleurstelling, dat de
Commissie in Maart 1851 verklaren moest, dat zij door de
zeer geringe medewerking van stad- en landgenooten, zich
genoopt zag hare bemoeiingen in deze te eindigen.”
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Maar gelukkig is van Lennep een doorzetter. Hij weet in
Engeland investeerders voor zijn plan te interesseren die
2,5 miljoen gulden neertellen. In Londen speelde hetzelfde
probleem van de cholera en had ene John Snow aangetoond
dat schoon drinkwater die vermaledijde cholera op grote
afstand hield. De Engelsen hadden so wie so een voortrekkers positie als het om gezondheidsaspecten en preventie
van ziekten gaat. Al in 1848 hadden de Engelsen een
gezondheidswet, in Nederland pas begin 20ste eeuw, in 1901
tegelijk met de Woningwet.
Nu er geldschieters gevonden zijn richt Van Lennep de
(Amsterdamse) Drinkwatermaat-schappij op. Ondanks alle
kritiek en scepsis van de Amsterdamse elite is de hele
onderneming zeer geslaagd. Al in 1853 is het eerste duindrinkwater te koop bij de Haarlemmerpoort voor 1 cent per
emmer.
De gietijzeren transportleiding, door de Maatschappij in
1853 aangelegd van Vogelenzang naar Amsterdam, bleef in
gebruik tot november 2017!!!

tie. Die werd snel gevonden: een terrein buiten de grachtengordel bij de Utrechtse poort, dat nu het Frederiksplein is.
Het terrein was echter bezet; een veemarkt, een exercitieterrein, twee molens op de bolwerken en een gasfabriek in
aanbouw. Veel sloopwerk dus om dit plan te realiseren. Maar
het lukt.
Gemakkelijk was het allemaal niet. De wethouder van
Publieke Werken was fel tegen het plan. De gemeente moest
akkoord gaan om het terrein vrij te geven. De intussen
opgerichte Maatschappij het Paleis voor Volksvlijt NV, kreeg
snel het startkapitaal bijeen, maar diende in 1862 een nieuw
plan in: Voorstel voor het Paleis: Ontwerp tot Uitbreiding en
Verfraaing der Stad Amsterdam. De Gemeenteraad was
geestdriftig zodat in juni 1862 de concessie goedgekeurd en
uitgevoerd kon worden.
Nu gaat het snel. Cornelis Outshoorn, architect en vriend
van Sarphati voltooide het gebouw of liever het Paleis met
een hoofdletter, in 1864. Iedereen was enthousiast, een
schitterend resultaat.
Het plan van Sarphati voor
verfraaiing van
Amsterdam. De gebieden
met de zwarte contouren
hebben nummers en geven
de plannen aan.
I is het paleis en de parken
er om heen.
II de Weesper Barrière
III de Weesperbelt
IV Amstel Hotel
V is de toekomstige Pijp
waar Sarphati luxe
woningbouw gepland
heeft !!!
We komen hier nog op
terug.

Sarphati is vooral bekend geworden door het Paleis van
Volksvlijt, maar ook hij werd door de gemeente in de wielen
gereden. In 1860 kwam hij met een Adres aan de gemeente
Amsterdam ‘tot het bebouwen en verfraaijen van genoemd
Paleis voor Volksvlijt, den Buiten-Amstel en de Hoogesluis’.
Evenals Van Lennep was Sarphati in Londen geweest voor
de Grote Tentoonstelling in het Chrystal Palace. Hij vond dat
Nederland ver achter liep bij de andere volken die daar aanwezig waren. Daarom kwam hij op het idee dat het uitwisselen van kennis door tentoonstellingen en congressen zeer
belangrijk was. Een nieuw permanent gebouw voor deze
activiteiten was absoluut nodig. En dus een geschikte loca8
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Verhalen van de zeeman
Buurtbewoner Raymond Heinemeijer is een kleurrijk
persoon met een markant verleden, onder andere bij de
Koninklijke Marine. Zijn vrouw, kunstenares Geertje
Verheijden, tekende in dit bulletin zijn verhalen op. Hier
het (voorlopig) laatste verslag.
Inmiddels zijn we jaren verder. Prinses Beatrix is nu koningin, Prins Claus nog in volle gezondheid en de drie prinsen
Willem-Alexander, Friso en Constantijn beleven hun tienerjaren.
Zoals eerder vermeld, vaart de familie met De Groene
Draeck meestal op het IJsselmeer, maar soms ook in de
Zeeuwse wateren. 'Hein', zoals Raymond in zijn tijd bij de
marine werd genoemd, is inmiddels gezagvoerder van het
schip. Hij krijgt de opdracht om in de loop van de week

(slot)

door Geertje Verheijden
Bijna, want door het snelle en kordate handelen van koningin Beatrix en prins Claus liep alles met een sisser af. Hein,
aan dek druk bezig met een tros, raakt namelijk verstrikt.
De tros draait zich om zijn enkel en trekt de arme zeeman
overboord. Door de snelheid van het schip kan hij zichzelf
niet bevrijden en wordt hij onder water getrokken. De
koningin gooit direct het roer om zodat het schip draait en
tegen de wind in vrijwel stil komt te liggen. Prins Claus
bedenkt zich geen seconde en springt gekleed en al overboord. Hij bevrijdt Hein uit de tros en hoestend en
proestend klimmen beide mannen weer aan boord. Zo, dat
was even niet niks. Iedereen is erg geschrokken en de lol is
er die dag wel een beetje af. Maar ’s avonds, na een goede
maaltijd en een stevige borrel, ziet het leven er weer vrolijk
uit.
Mooi afscheid
De band tussen prins Claus en Hein is altijd al erg goed
geweest, maar nu was hij zelfs echt bijzonder geworden.
Dat bleek zeker toen Hein, na nog wat jaren met veel plezier gezagvoerder te zijn geweest, afscheid nam van De
Groene Draeck. Hij werd bevorderd en zou zijn carrière bij
de marine vervolgen.

naar het Veerse Meer te varen. Dus maakt kapitein Hein De
Groene Draeck klaar voor vertrek. De mast wordt gestreken
en de motor gestart. Hein vaart samen met zijn collega via
de Oranjesluizen eerst naar het Amsterdam-Rijnkanaal.
Dan bij Vianen door de sluizen de Lek op en dan 'stuurboord uit' richting Rotterdam. Bij IJsselmonde 'bakboord
uit' naar Alblasserdam en via de Dordtsche Kil naar het
Hollands Diep. Bij Willemstad de sluizen door naar het
Volkerak, de Krammer en zo naar Bruinisse. Door het
Mastgat over de Oosterschelde naar het Veerse Meer. Zo, dat
was een hele reis.
Koninklijke helden
Bij Veere wordt voor anker gegaan. De koningin, prins Claus
en de kinderen gaan die zondag de Deltawerken bekijken.
De grote en belangrijke verdedigingslinie tegen hoogwater
bij de Oosterschelde was net klaar. Zaterdag komt de familie aan boord en is er nog tijd om een fijne pleziertocht op
het Veerse Meer te maken. Maar die pleziertocht zou bijna
eindigen in een drama.

Het afscheid viel niet mee natuurlijk, maar het koninklijk
paar had een verrassing voor Hein. Hij kreeg een onderscheiding in de Huisorde van Oranje.
Prins Claus speldde deze persoonlijk
bij hem op. Een erg mooi einde van
jarenlang trouwe dienst.
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Ankie’s Muziekie
Wie is het?
Soms borrelen discussies weer op. Waar je je al niet druk
om kunt maken. Hier in de buurt is dat de eeuwige vraag:
de 1e en 2e Sweelinckstraat, naar wie zijn deze vernoemd?
Gemakzuchtig kun je zeggen dat het de bekende musicus
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) is. Ook het
Gemeentearchief vermeldt dat in hun stratenboek. Maar
dan zijn er toch eigenwijze bijna-buren zoals ik, die
verwijzen naar zijn jongere broer, de schilder Gerrit
Pieterszoon Sweelinck (1566- ±1622). Wat moet een
musicus in een schildersbuurt? Hij was beroemd als
organist van de Oude Kerk, kon uitstekend improviseren en
schreef veel muziek voor orgel en klavecimbel. Maar
schilderen? Zijn broer maakte vele schilderijen en etsen en
werkte een groot deel van zijn leven in Rome. Hij heeft ook
zijn broer geschilderd, het meest bekende portret van de
musicus dat in het Haags Gemeentemuseum hangt.
Het leven van Jan Pieterszoon Sweelinck is geen open boek.
Hij werd in Deventer geboren en kwam uit een redelijk

welgestelde familie. Zijn moeder Else was de dochter van de
stadschirurgijn Johan Sweelinck en Marie Snoick. Dat haar
vier kinderen haar naam kregen, kwam omdat haar man
Peter Swibberts een bastaard was van een priester Swibbert
van Keyserswerth. Niet zo ongebruikelijk voor die tijd
hielden priesters er nogal eens een concubine op na. Peter
was niet het enige kind. Er kwamen er zeven! Swibbert was
organist in Deventer en die post werd daarna ook door
Peter en een andere zoon Gerrit vervuld. Voor Jan
Pieterszoon waren er dus al drie organisten in zijn familie.
In 1564 verhuisde Peter Swibberts met vrouw en kleine Jan
naar Amsterdam waar hij organist werd van de Oude of
Sint Nicolaaskerk. Er wordt aangenomen dat Jan het eerste
onderricht in orgel- en klavecimbelspel van zijn vader heeft
gehad. Toen zijn vader stierf in 1573 werd Cornelis Boskoop
aangesteld om deze belangrijke positie te bekleden.
Waarschijnlijk heeft Boskoop de opleiding van Jan nog
voortgezet. Zeker is dat Jan in 1580 tot vaste organist is
benoemd.

Het is onduidelijk waar en van wie Sweelinck zijn lessen
heeft gehad om te componeren. Waarschijnlijk is dat voor
een deel door zelfstudie tot stand gekomen. Hij heeft nooit
veel gereisd. Musici uit die tijd gingen nogal eens naar
Italië, met name naar Venetië, om daar door beroemde
componisten uit die tijd onderricht te worden. In 1590
trouwde Sweelinck met Claesgen Puyner en ze kregen zes
kinderen. Ze woonden in de Koestraat, waar ook een
plaquette van hem hangt.

Sweelinck kreeg in Amsterdam de bijnaam “de
Amsterdamse Orpheus”. Hij verkeerde in gegoede kringen.
Zijn faam als musicus op orgel, zowel als componist en
improvisator, maakte dat hij veel jonge bewonderaars kreeg
die bij hem kwamen studeren. Vooral uit Duisland kwamen
veel musici en compositieleerlingen waardoor Sweelinck
veel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van orgel- en
klavecimbelmuziek. Ook op het gebied van orgelbouw werd
hij vaak geraadpleegd. Jan stierf in 1621. Het is niet
duidelijk of hij allang ziek was. Hij werd als organist
opgevolgd door zijn zoon Dirck (1591-1652).

George Bizet
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door Anke Kuijpers
www.opus391.nl

Hij werd begraven in de oostelijke kerkomgang van de Oude Kerk terwijl de
grote kerkklok luid beierde. Joost van de Vondel schreef een grafschrift voor
hem:
“Dits Sweelinck's sterfelyk deel, ten troost ons nagebleven
't Ontsterfelyk hout de maet by Godt in 't eeuwig leven
Daer streckt hy, meer dan hier omvatten ons gehoor
Een goddlycke galm in aller Enghlen oor.”
Stel dat de straten echt naar zijn broer zijn vernoemd, komt hij er dan karig
vanaf? Het valt wel mee. We hebben in Amsterdam het Sweelinck conservatorium. Het oudste orkest in Amsterdam, een studentenorkest, heet J. Pzn
Sweelinck. En Sweelinck is de enige componist die op geld heeft gestaan, op
een 25 guldenbriefje. Ook is hij al eens afgebeeld op een postzegel en is er
een prijs naar hem vernoemd. Er is zelfs een Cafe (!) Sweelinck in de 1e
Sweelinckstraat, maar wie is dat nou?
Op Youtube staan veel composities van Sweelinck. Van zijn broer zijn op
internet afbeeldingen te vinden.
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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Interview met Emmah
Voor het recept nemen wij U dit keer mee naar Afrika en wel
naar de in Centraal Kenya wonende Kikuyu. De Kikuyu zijn
het grootste volk in Kenya. Meer dan 4,5 miljoen Kenianen
(ongeveer 20% van de totale bevolking van het land) behoren
ertoe. De Kikuyu wonen voornamelijk in de vruchtbare centrale hooglanden van het land.
Belangrijke Kikuyu waren bijvoorbeeld de eerste president
van Kenia, Jomo Kenyatta (1893-1978) en de vierde president, zijn zoon Uhuru Kenyatta.
Een andere belangrijke Kikuyu was de milieu- en politiek
activiste Wangari Maathai (1940-2011). Ze richtte de
milieuorganisatie Green Belt Movement op, was in 20032005 parlementslid en was onderminister van Milieuzaken
en Natuurlijke Hulpbronnen. In 2004 kreeg ze als eerste

Wangari Maathai

Jomo Kenyatta

Afrikaanse vrouw de Nobelprijs voor de Vrede voor haar
bijdrage aan duurzame ontwikkeling, democratie en vrede.
Emmah, die ons het recept van Githeri geeft, is ook een
Kikuyu. Ze herinnert zich het klaarmaken van dit eten vroeger op de boerderij van haar familie. Het werd gekookt in
een grote pot van aardewerk en het stond heel lang op het
vuur te pruttelen. Het gerecht bestaat uit rode uien, bonen
en maïs. Ze vertelt dat de maïs in Kenya wit is; gele maïs
wordt aan de dieren gevoerd.

door Uke Veenstra

Kook je graag, Emmah?
‘Ja, heel graag. Voor mij is koken een meditatie. En het is
ook een creatieve bezigheid, vind ik.’
Kook je nog steeds veel Afrikaans?
‘Ik doe mijn best. Maar we hebben hier niet zo veel ingrediënten uit Kenya. Die zijn heel moeilijk te vinden. Maar ik
kook ook wel Nederlands. Afrikaans kook ik ongeveer twee
keer per maand.’
Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
‘Ik ben nu 47 jaar en ik ben 21 jaar geleden met een vriend
naar Nederland gekomen. Ik heb Nederlands geleerd en na
11/2 jaar heb ik een baan gevonden in het Rembrandhuis.’
Wat vond je van Nederland, toen je hier pas kwam?
‘Plat. Ik dacht dat ik allemaal blonde mensen met blauwe
ogen zou aantreffen, maar dat was niet zo. In Kenya heb ik
iets over Nederland geleerd, over melkkoeien. Dat was interessant. Ik ben namelijk opgegroeid op een boerderij, met
koeien, kippen, varkens, alles. Wij verbouwden zelf ook
maïs, bonen en heel veel groente, pepers.’
Bezoek je je familie nog wel eens?
‘Ik ga elke 3 tot 5 jaar op bezoek bij mijn familie. Het is
duur en soms ook ingewikkeld in verband met mijn werk.
Ik blijf meestal 3 weken. Dan kom ik arm terug, omdat ik
een hele grote familie heb.’
Wat vind je leuk aan je werk in het Rembrandhuis?
‘Ik vind de mensen heel verschillend. De hele wereld komt
daar binnen lopen en dat vind ik interessant. Sacherijnige
mensen soms ook. Met Kerst was het heel erg druk. Soms
kwamen er wel over de duizend mensen binnen.’
Welke gerechten maak je nog meer klaar?
‘Katjung Bari (salade), dat kun je heel goed bij de Githeri
eten. En ook stoofvlees. Wij koken ook veel cassave of zoete
aardappel. We eten dat vaak in plaats van brood, met een
kopje thee. Gewoon gekookte cassave met zout. Dan ben je
de hele dag lekker vol. En met zoete aardappel hetzelfde.
Brood is erg duur in Kenya. We hebben het wel, maar niet
iedereen kan het kopen.’door

Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat
Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209
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Githeri
Heb je ook in Kenya gereisd?
‘Niet veel. Ik ben bij de Mount Kenya geweest. En in
Zanzibar en Tanzania.
Ik woon hier lekker in Nederland, maar na 21 jaar is het tijd
voor iets anders. Ik weet nog niet wat. Maar mijn plan is om
in Amerika een vriendin in Boston te bezoeken en daar
even rond te kijken. Ik heb haar in Japan ontmoet. Daar heb
ik 2 jaar gewoond en in een restaurant gewerkt. Dat was in

door Emmah

Maar nu Githeri. Het is een zeer eiwitrijk gerecht.
Ingrediënten voor 4 personen:
2 koppen maïs (vers of uit diepvries)
2 koppen gekookte bruine bonen (uit blik of pot)
1 rode ui
water
zout en peper naar smaak
Bereiding:
Doe de maïs en de bonen in een grote pan en voeg water toe
zodat het net onder staat. Voeg zout en peper toe en breng
het aan de kook. Zet het gas of de electra op een zacht pitje
en kook het gerecht ca. 8 tot 10 minuten.
Voeg vervolgens de zachtjes gefruite uien toe en roer het
door elkaar.
U kunt natuurlijk ook gedroogde bonen en maïs nemen,
maar dan wordt de kooktijd ca. 3 uur. En U kunt voor dit
gerecht alle soorten bonen nemen.
Smakelijk eten

1990. Ik houd van rond kijken in de wereld. Ik heb ook 5
jaar in Thailand gewoond. Daar heb ik geprobeerd de taal te
leren, maar dat was erg moeilijk. Ik werkte toen in een
onderdelengarage voor Toyota en Suzuki. Ik moest
onderdelen inpakken. In die tijd ben ik ook op vakantie
geweest in Cambodja en in India (Bombay en Goa). Ik ben
al sinds mijn 18e weg uit Kenya.’

Githeri variaties: men kan ook gesneden groente
toevoegen of blokjes aardappels of cassave.
U kunt ook stukjes aardappels en groente toevoegen en het
geheel pureren.

di t/m vrij van 16.00-21.00 uur en za 14.0018.00 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
www.ratatouille-traiteur.nl

Al voor 15 euro
in deze krant?
mail naar
redactie@bulletindepijp.nl
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Stadsdeelinformatie
Politie Zuid-De Pijp

Wijksteunpunt Wonen

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

(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
Huis van de wijk De Pijp
Adres: 2e 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.

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 dieren in nood! (tussen 23:00 en 08:00 uur alleen voor spoedgevallen)
Vogels en andere kleine (huis)dieren
Hebt u een jonge, zieke, gewonde vogel of ander klein dier zoals
een fretje, konijn etc. gevonden,

lees dan eerst onze website verder voor u ons belt.
Huisdier kwijt Wat doen wij wel en wat doen wij niet?
Kijk op de website:
www.dierenambulance-amsterdam.nl

Gambrinus
Café Restaurant Gambrinus
Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam
Tel: 020 67 17389
www. gambrinus.nl
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Ni e u w e

B o e ke n

Onder de rook van de Heineken

Sigaretslaaf

een literair debuut van (wijnschrijver) Harold Hamersma.
Harold is al jaren de wijnschrijver bij Het Parool en NRC
Handelsblad en is geregeld te zien op 24 kitchen en is
bekend van wijnbijbel De Grote Hamersma en de kookboekhandel van zijn vrouw. Daarnaast heeft hij in verschillende grote bladen columns gehad.
Onder de rook van de Heineken gaat over opgroeien in De
Pijp in de jaren ’60. En over de veranderingen die zowel de
wijk als hun inwoners doormaken.
Prachtig schrijft hij over de vroege uren waarop hij met zijn
vader ging vissen, en zijn levenslange weerzin tegen water
door verplichte zwemlessen. We lezen over zijn moeder, die
haar zoon een heel vrije opvoeding gaf, over rivaliteit met de
jongens van aangrenzende straten, en bovendien over het
verleden van de kleurrijke familie van zijn vader en zijn
moeder.
Een eerste stuk is te lezen op:
http://amboanthos.pr.co/182868-harold-hamersma-onderde-rook-van-de-heineken
Het boek verschijnt op 20 februari in gebonden uitvoering
bij uitgeverij Ambo/Anthos en kost 21,99 euro.

4 G’s van tabak
Een debuut van Alex W. Pole.
Dit blad interviewde Alex Pole in augustus 2018. Het interview staat in nr. 286, 2018, jaargang 30. Van harte gefeliciteerd met de uitgave van je boek.
Twijfel jij al langer aan je verslaafdheid aan roken? Denk je er
steeds vaker aan om te stoppen? In dit boek vertelt de schrijver Alex W. Pole over de geschiedenis en de achtergronden
van de tabaksindustrie, de gevolgen van roken voor je
gezondheid, zijn eigen ervaringen met roken, en vooral over
zijn pogingen te stoppen. Wellicht neem je na het lezen van
dit boek de stap om echt en definitief af te rekenen met je
verslaafdheid. Stoppen met Roken: er is niet één manier voor
iedereen, maar... er is voor iedereen een manier.
Uitgeverij : Alex W. Pole
ISBN : 9789090327747
Datum publicatie : 12-2019
Te bestellen zowel in paperback versie als digitaal, resp.
voor 21,95 of 13,95 euro op:
https://www.boekenbestellen.nl/
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Huiskamer

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

voor al uw
dierenvoedsel

HEROPEND

Kraam Kado
open di t/m do 12 - 15 u
2e van der Helststraat 75
1073 AL Amsterdam
Tel: 020 6753239

DINER
DRANK

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

www.deduvel.nl

Bert’s
dierenbenodigheden
Albert Cuypmarkt 163
Tel: 020 6763247
winkel:
bakkerij/winkel:
Elandsgracht 91 1e Sweelinckstr.14
1016 TS A’dam 1073 CM A’dam

Dagelijks geopend
2e Jan Steenstraat 1
Tel: 020- 671 42 64

Gerard Douplein 14
tel: 020 6646483
www.pilsvogel.nl

Vol enthousiasme presenteren wij onze nieuwe winkel
aan de

maandag alleen voor
reserveringen geopend

Eerste Sweelinckstraat 14
We vinden het geweldig om
te bakken, of het nou taartjes, scones, vers belegde
broodjes, koffie of brownies
zijn, niets is ons te gek!
Open: dinsdag t/m zaterdag
Tel. 06 - 10607634
www.waldopatisserie.nl

www.minicards.com

Eerste Sweelinckstr 9
1073 CK
Amsterdam
www.franggo.nl
Info@franggo.nl
Tel: 020 3031046
Ceintuurbaan 212 -1072 GD Amsterdam
Tel: 020 66 203 20
Website: www.bvanerve.nl

Centuurbaan 278
hoek Ferd. Bolstraat
tel 020 6621409

Portugese
flame
grilled
chicken

