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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

Fijne Kerstdagen en een Gezond 2021
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nieuws

in de buurt

Nieuwe aarde

Licht straalde uit je ogen

Ik werd zo blij van binnen

Ik kreeg goeie ideeën 

En was bevlogen

Ik had zin om je te beminnen

Om de wereld te omhelzen

Licht straalde door mij heen 

Raakte ieder wezen

Om vanuit het hart te leven

Goed en slecht bestond niet meer

Het is allemaal energie

Ik verschoof mijn visie

Ja gewoon

Hoe ik de wereld zie

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

e igen gemaakte  
VLAAMSE FRITES

Kinder en Jeugdboekwinkel Casperle: 
altijd een passend verhaal en het leukste kinderboek

Voor niet alleen de nieuwste kinderboeken voor 0 t/m 15 jaar kunt u
terecht bij Casperle aan het Sarphatipark…
Ook de mooiste klassiekers kunt u bij hen vinden. Daarnaast hebben
ze leuke spelletjes, stickers en knutselpakketten. En ze hebben
prachtige nieuwe puzzels in hun assortiment van de merken
Mudpuppy en Crocodile Creek.

Cadeautips voor Sinterklaas of Kerst:

In hun webshop staat een kleine selectie van wat ze in huis hebben. 
Boeken worden vanaf € 20,00 kosteloos verzonden. Binnen de Pijp
en Rivierenbuurt brengen ze de boeken kosteloos aan huis. 
Koopzondagen 30 november 12:00-17:00 uur en 20 december 12:00-
17:00 uur. 
Open di t/m vrij 10:00-18:00 uur, zaterdag 10:00-17:00 uur
e-mail: info@casperle.nl - website: www.casperle.nl.
Zie ook de advertentie rechtsonder op deze bladzijde.

Russische Sprookjes 
Thé Thjong-Khing € 19,90

Carnaval der Dieren
Jessica Courtney Tickle € 19,95



Vandaag schijnt het zonnetje, het is prachtig herfstweer. 
Ik ben op de Albert Cuypmarkt op weg naar Anke
Kuijpers. Iedereen kent Anke van Opus 391,  haar winkel
in tweedehands bladmuziek en muziekliteratuur. Anke
is een begrip in deze buurt.
Als ik aankom zit ze achter de computer voor het raam,
zoals ze altijd zit. Iedereen die langs het raam loopt
zwaait naar Anke.

Inmiddels zit ik in haar winkel. Het ruikt naar oud
papier, overal staan dozen en kasten met bladmuziek.
Mensen van over de hele wereld bestellen bladmuziek
via internet. Ook komen er dagelijks mensen langs de
winkel om rond te snuffelen op zoek naar bladmuziek, of
wippen ze langs voor een praatje.

Anke vertelt: 
‘Ik ben in 1949 geboren op de Baarsjesweg in Amsterdam.
Ik wist vroeger niet wat ik wilde worden, het is een beetje
toeval dat ik in de bladmuziek terecht ben gekomen. 
Op vijf à zes jarige leeftijd ben ik begonnen met toeteren, ik
heb nauwelijks les gehad. Later ben ik piano gaan spelen. Ik
maakte zelf liedjes en speelde liedjes van anderen.
Eerst heb ik gymnasium gedaan in 1962 en in 1969 had ik
mijn diploma. Toen ik muziekwetenschappen studeerde,
was ik al met de winkel bezig. Ik zat toen op een halve
woning. Ik dacht: “Ik kan een winkel huren, dan kan ik er
wat bladmuziek bij verkopen.” Want er werd heel veel
bladmuziek aangeboden. Er was heel weinig belangstelling
voor, helemaal niks. Toen ben ik zo begonnen. 
Met veel plezier heb ik altijd de winkel gerund. Ik hoefde
geen stap te doen om aan bladmuziek te komen, want
mensen kwamen dan langs die nog wat hadden liggen. 

Zeker nu. Iedereen is aan het opruimen en ze willen er
vanaf. 

Ik ben begonnen in 1978 in de Rustenburgerstraat. Daarna
ben ik na vijfentwintig jaar verkast naar de Govert
Flinckstraat, waar ikzelf ook boven woon. Ik heb de winkel
tweeënveertig jaar. 
Ook heb ik vijfentwintig jaar met bladmuziek op de Albert
Cuypmarkt gestaan. Daar ben ik tien jaar geleden mee
gestopt. 
Ik sta ook nog wel een enkele keer in De Hallen, daar is dan
ook soms een boekenmarkt. Daar sta ik dan met
bladmuziek.”

Op jouw feest in de Oranjekerk, september 2019, heb ik
zo genoten van jouw band.
Het was heel sfeervol. De bezetting van jouw orkest was
een pianist, drummer met wasbord, strijkers, en jij die
trompet speelde. Jullie begeleidden de stomme film met
livemuziek. 
En het was zo leuk dat de drummer ouderwetse
muziekinstrumentjes* uitdeelde in het publiek, zodat
het publiek ook mee kon doen met het muzikaal
begeleiden van de stomme film met Laurel and Hardy.

Anke vertelt: 
‘We hadden dertig jaar niet samen gespeeld, het was of we
elkaar gister voor het laatst gezien hadden.’

Jullie hadden niet gerepeteerd? 
‘Nee, maar we zijn allemaal doorgewinterde muzikanten.
We speelden door het hele land. En we deden heel veel thea-
ter optredens, speelden bij allerlei stomme films. We heb-
ben dat tien tot vijftien jaar gedaan. Het was een groot suc-
ces!’

4

Interview met Anke Kuijpers

foto Katja Elsas
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Hoe ben je bij deze krant gekomen? 
‘Door Jan van Overveld** ben ik bij de krant gekomen. Ik
ontmoette hem op straat. En ik ergerde me dat er in
Bulletin De Pijp zo ontzettend veel taalfouten stonden. Ik
had tegen Jan gezegd: “Anders geef je het mij, dan verbeter
ik het wel even.” Op een gegeven moment ben ik ook voor
dit krantje gaan schrijven. Dat doe ik nu ruim tien jaar voor
deze krant. Ik ben begonnen met interviews en daarna
schreef ik over muziek. Dat werd de rubriek  ‘Ankie's muzie-
kie’. Ik heb altijd wel wat te melden.’

Heb je verder nog hobby's? 
‘Sowieso ben ik heel veelzijdig, ik houd veel van lezen en
muziek maken. Ik houd ook van koken en heel veel van
Indonesisch,Thais en Indiaas eten. Tot nu toe kook ik voor
mezelf. Soms komen er mensen eten.
Nu probeer ik de winkel over te dragen, omdat ik er mee ga
stoppen. Maar dat lukt niet erg tot nu toe. Dus als mensen
geïnteresseerd zijn om de winkel voort te zetten kunnen ze
contact met me opnemen.’

Ankie is een lief mens. Ik ga altijd met veel plezier langs
Ankie's winkel voor een kopje thee en een praatje. Dank
je voor je verhaal, Ankie!

Website: www.opus 391.nl
Adres: muziekmagazijn Opus 391
Govert Flinckstraat 249
1073BX Amsterdam
T 020 6766415 of  06 22584752
E mail@opus391.nl

* Om akoestische effecten te verkrijgen en om de emoties
van de acteurs te benadrukken, werden er instrumentjes 
gebruikt, zoals het draaien van een ratel om het geluid
van een motor na te bootsen of een claxon voor een auto. 
Andere instrumenten zijn shakers, rainmakers, ratels, 
klapperaars, toeters, bellen, percussie en diverse fluitjes.

** Jan van Overveld is mede oprichter van Bulletin de Pijp. 
Jan is in 2017 overleden.

tekst: Katja Elsas (Katsongs)

foto’s: Renée vd Heide en Katja Elsas

Na zes jaar moedig volhouden tegen een vernietigende
ziekte,  is Anke op donderdagmiddag 12 november 2020

heel rustig overleden.

De winkel wordt voortgezet door 2 enthousiaste mensen.

Lieve Anke, bedankt voor alles wat je voor het Bulletin
gedaan hebt. Wij zullen je erg missen.

De medewerkers van het Bulletin De Pijp

foto Renée vd Heide
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‘Bij de toenemende bevolking, de steeds klimmende behoeft
aan goede woningen (…..), wordt allengs het gemis aan een
plan van regelmatige uitbreiding der stad dermate gevoeld,
dat wij gemeend hebben U kennis te moeten doen nemen van
een plan door den stadsingenieur ontworpen  (….)’. Aldus
het college van B en W van Amsterdam in het jaarverslag
1867.

Die ingenieur is van Niftrik. B en W vinden zijn plan ruim
en groots van opzet met veel groen,  en sluit bovendien
mooi aan bij de bestaande grachtengordel. Het is dan ook
een echt stedenbouwkundig ontwerp volgens van der
Cammen en de Klerk, maar is zoals we al gezien hebben in
Bulletin 298 uiteindelijk afgekeurd door de gemeenteraad
vanwege gebrek aan financiële middelen.
Het uitbreidingplan van Kalff , de opvolger, is niet meer dan
een uitgeklede versie van Van Niftrik. Niets anders dan een
armoedig stratenplan. 
Ook is er geen sprake van wat we nu ruimtelijke ordening
noemen. Dus geen planmatige aanpak, geen functionele
analyse. Het verbaast niet dat er veel kritiek los kwam toen
het plan Kalff in 1877 goed werd gekeurd door de raad en
bekendheid kreeg. 
Volgens de critici mist het Plan elke grandeur zoals
bijvoorbeeld Sarphati die voor ogen stond. De ideeën van
de City Beautiful, een uit Amerika overgewaaide
idealistische beweging die probeerde een tegenwicht te
bieden aan de belabberde woning- en hoogbouw door het
introduceren van schoonheid en menselijke maat,  zijn
geheel aan de  gemeente voorbij gegaan. Niet alleen aan
Amsterdam, maar aan heel Nederland. A. van der Woud
heeft het over een ‘stedenbouwkunst’ die in de 19de eeuw
helemaal ontbreekt. Oorzaken: geen kapitaalkrachtige vraag
en geen traditie waarin de overheid kan ingrijpen in
kwesties van mooi of niet mooi. En als laatste het gebrek
aan een architectonische cultuur. Er is maar een gebouw in
het verleden dat voldoet aan stedenbouwkunst: het stadhuis
van Amsterdam, nu Paleis op de Dam. Maar er doemt licht
op, in 1898 wordt er een schoonheidscommissie ingesteld
vooralsnog voor de luxe bebouwing op het
Rijksmuseumterrein.

P.N. Muller, wereldreiziger, ondernemer en stukjes schrijver
heeft problemen met de eindeloos langgerekte straten
zonder open ruimtes  en bomen die voor wat afwisseling
gezorgd zouden hebben. Ook heeft hij, avant la lettre, oog
voor het weinige groen en het gebrek aan zon en licht en

lucht. Hij schrijft in 1877: “Breek die eindelooze straten in
de nieuwe stad af door overal waar ge kunt groene plekken
aan te brengen”.
Ook het blad De Amsterdammer doet in 1880 een duit in het
zakje. Van de plattegrond van het plan Kalff is al te lezen
hoe smakeloos al die rechte en nauwe straten zijn. Het plan
is een doods plan. Ze vragen zich af: waar blijven onze
bouwkundigen, architecten en kunstenaars die toch
esthetisch onderricht zijn?
Berlage heeft ook bezwaren, in een lezing in 1895 uit hij
kritiek op de huidige stadsuitbreidingen vooral vanuit een
esthetische blik. Intussen is er al heel wat gebouwd, zijn
kritiek is dus niet meer gebaseerd op de plattegrond.
Berlage beoordeelt de nieuwe uitbreidingen als zeer lelijk:
de straten zijn te lang en te recht en de zijstraten zorgen er
voor dat er veel te grote huizenblokken ontstaan. Een en al
eentonigheid.

Vooral de Pijp vindt hij totaal mislukt in alle opzichten. Hij
vindt het onbegrijpelijk dat zo’n plan goedgekeurd is. Er is
geen sprake van monumentaliteit, laat staan van
schilderachtigheid, twee belangrijke criteria in die tijd om
architectuur te beoordelen. Hij verwijst ook nog naar het
plan van Sarphati.
Ondanks al deze kritiek van zowel  raadsleden, weten-
schappers en ook de architect Gosschalk die we al eerder
tegenkwamen, gaat het Plan Kalff door. De gemeenteraad
geeft in 1877  het groene licht. 

De gemeente als stratenmaker.
De gemeente Amsterdam, evenals de meeste gemeenten in
Nederland speelden nauwelijks een rol van betekenis in de
19de -eeuwse stadsuitbreidingen. De gemeenten kozen zelf 

De Nieuwe Stad 3
door Anneke de Zwart

Berlage achter
zijn tekentafel.
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voor die rol van afzijdigheid en wilden geen bemoeienis
met de uitbreidingen. Het particuliere initiatief kon niet in
de wielen gereden worden.
Wat de gemeenten wel deden was een stratenplan maken.
Weliswaar in overleg met de particuliere initiatiefnemers
bepaalden zij het stratenplan c.q. wegennet. Het bouwen
zelf lieten de gemeenten aan de markt over, aan de
zogenaamde eigenbouwers en revolutiebouwers.
Eigenbouwers zijn vooral timmerbazen en aannemers die
voor eigen rekening bouwden. Revolutiebouwers zijn
timmerlieden, knechts en kantoorklerken die geld leenden
bij o.a. hypotheek banken. Doel van deze lieden was geld
verdienen en zoveel mogelijk winst maken. 
De enige richtlijnen voor deze bouwers zijn de rooilijnen,
de straatbreedte, de bestaande grenzen en rioleringen. 
De gemeenten hadden nauwelijks oog voor de mogelijkheid
van onteigeningen, dat was te omslachtig.  Dat zal wel per
gemeente verschillend zijn geweest. 
In Amsterdam bijvoorbeeld vroegen B en W aan de
regering  om een wet die  onteigening van de nodige
gronden voor de aanleg van een stratenplan mogelijk zou
maken.
Ook stelde de gemeenten vaak geen  eisen aan de bouw
zoals zaken van technische aard, wederom om de particu-
liere rechten niet aan te tasten. Het gevolg was dat er vele
huizen gebouwd werden die technisch en veiligheidshalve
beslist niet door de beugel konden. Huizen storten vaak na
enige tijd gewoon in. In Amsterdam vielen er zelfs doden.
Twee arbeiders die op 21 september 1876 bezig waren in
twee huizen in aanbouw aan de Ferdinand Bolstraat kwa-
men om het leven toen de huizen ineens in elkaar storten.
Dit was ook niet de enige gebeurtenis. Zelfs in 1900 zakken
er nog huizen ineen. Zoals in de Willibrordusstraat op 18
januari waar 3 huizen opeens in elkaar storten met als
gevolg een dode en na lang in het puin zoeken 15 gewonde
arbeiders. De oorzaak was: doormetselen bij vorst.
Schandalig, vindt iedereen!!!

Met het bouwen in de Driehoek was al in 1870 begonnen,
nadat de straten waren aangelegd. Wat later krijgen de
straten namen van de bekende 17de -eeuwse schilders,
beeldhouwers, architecten en twee Franse klokkengieters.
Die namen bestaan nog steeds, evenals de straten. De
Driehoek wordt nog enigszins volgens het plan van van
Niftrik gebouwd. Op de linkse afbeelding hieronder is de
ruime opzet van de straten in 1875 goed te zien. Het zou
echter financieel te weinig opleveren omdat de
grondprijzen omlaag gingen. Dus de gemeente geeft
toestemming voor twee extra straten; de Quellijnstraat en
de Saenredamstraat werden toegevoegd in 1877 (zie rechtse
tekening hieronder). Nu konden er meer woningen

gebouwd worden en stegen dus de grondprijzen weer.
Voor de rest van de Pijp was het plan Kalff min of meer de
leidraad. De Pijp werd vol gebouwd. Niet uitsluitend door
revolutiebouwers, maar ook door diverse Woningbouw
Verenigingen, zie Bulletin nr. 295. 
Ook de Zaagmolensloot moest eraan geloven. De gemeente
wilde een deel van de Zaagmolensloot- het stuk tussen
Amstel en de latere Hemonystraat- ruilen (sic) voor een
stuk grond aan de Amstel en de Govert Flinckstraat.  Een
ander deel zou dan verkocht worden aan de houthandelaar
J.T. Vooren van der Naaten e.a. Deze houthandelaar kreeg
bovendien het recht om het deel van de sloot dat ze gekocht
hadden te dempen en te bebouwen. Dit werd afgesproken in
de raad in 1880. Zo werd de Zaagmolensloot stukje bij
stukje gedempt en kwamen de Hemonylaan en de Albert
Cuypstraat tevoorschijn. En daarmee de Pijp, althans de
Noord Pijp. 

Bronnen
-Cammen, H. van der, Klerk, L.A. de, 1993: Ruimtelijke
ordening.
-Eck, J. van, 1948: De Amsterdamse Schans & De
Buitensingel.
-Smid, R. 2019: Speculanten en revolutiebouwers.
-Woud, A. van der,1998: Het lege land.
-Keers, G.P., 1989 :Het Rijksgrondbeleid voor de
woningbouw sinds 1900.

Volgende keer over de Zuid Pijp, die wat later tot stand
kwam. Maar ook de Woningwet komt aan de orde.Quellijnstraat rond 1900
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Mijn naam is Moos. In 2012 verhuisde ik van mijn apparte-
ment 3 hoog achter in Amsterdam naar Brabant. Voor het
eerst van mijn leven had ik een tuin. Mijn wens was om
alles wat eetbaar is om me heen te hebben. Ik nam kippen
voor de eitjes, een kampvuurplek, een vijver, een Juttershut
en een opblaasbare jacuzzi, zodat ik 's avonds na het harde
werken vanuit het bubbelende water naar de sterrenhemel
kon kijken. Alle nietszeggende planten die alleen maar mooi
waren verving ik door van alles wat eetbaar of genees-
krachtig was. Mijn liefde voor onkruid was geboren. Mede
dankzij de Kruidenvakopleiding leerde ik (on)kruiden een
naam geven. Eigenlijk zijn onkruiden super geneeskrachtige
en bijzondere planten en er ging een nieuwe wereld voor me
open. Al snel werd de tuin te klein en ging ik de hele stad op
eetbaarheid onderzoeken. De Paardenbloem werd mijn 1e
favoriet. Hier kom ik in het voorjaar op terug. 
Mijn relatie ging stuk en ik verhuisde terug naar
Amsterdam. Ik sloot me aan bij een buurtmoestuinproject
en kwam er al snel achter dat ik “onkruid” ging redden. Een
journalist raadde de moestuinbeheerder aan om me een
stukje tuin te geven om te kijken wat er zou gebeuren. Ik
kreeg een eigen “onkruid” plek.
Ik sloot me aan bij een wildplukclub in Amsterdam Zuid
(Eigen Krachtvoer). Voor hen mocht ik koken in hun wild-
plukrestaurant. Nu ben ik ook wildplukgids en workshop
ontwikkelaar, heb een onkruidtuin en onderzoek (on)kruid
op eetbaarheid en geneeskracht. 

Elk nummer ga ik een ander kruid of onkruid in het dag-
licht zetten. In december als de meeste kruiden onder
de grond verdwijnen en hun winterslaap houden, blijft de
Laurier groen. Hier een winters recept  met een beetje
geneeskrachtige werking: 

Slush puppy van verse sneeuw met Lauriersiroop.
Je kunt Laurier Nobilis (Lauraceae)
drinken als thee en gebruiken in het eten. De leerachtige

blaadjes haal je er dan weer uit. Ze zijn te hard om op te
eten. Laurier krijgt kleine witte bloemetjes als hij bloeit.
Deze lijken op kleine sneeuwvlokjes. 
Laurier werkt goed bij darmproblemen en bij diarree (anti-
bacterieel), heeft een antidepressie-werking, maakt rustig
en helpt je van een rook of snoepverslaving af. Het is ook
een goed middel tegen bronchitis en reumatiek. Slush puppy
is een typisch winterdrankje om de donkere dagen voor
Kerst vrolijk door te komen.

Het recept:
Benodigheden: 250 cc water, 8 laurierblaadjes, 175 gr. suiker
en1 schijfje citroen uitgeknepen of 5 gram citroenzuur. 
Knip de laurierblaadjes door midden en kook de blaadjes
20 minuten in een pan met 250 cc water. Zeef de laurier-
blaadjes eruit. Voeg de suiker en de citroen of citroenzuur
aan het laurierkookvocht toe en verwarm dit tot de suiker
gesmolten is tot een siroop. 
Vul een glas met vers geraapte sneeuw. Giet hier een scheut-
je lauriersiroop bovenop en roer met een ijspegel.

(Remember: “Don't eat the yellow snow” Frank Zappa).

Als je nog wat Laurierblaadjes
over hebt kun je deze branden
als wierook. Ze hebben een
rustgevende werking. Goed
voor slapeloosheid en chroni-
sche stress.

www.wildpluk-workshop-
met-moos.nl

Wildplukken met Moos

Spaans Restaurant

Vamos A Ver

Govert Flinckstraat 308

Telefoon 020 673 69 92

Dinsdag gesloten

Cerrados los martes

www.vamosaver.nl

1e v.d.

Helststraat

hoek

Albert Cuyp

markt

Tel:

020

4702500
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De Pijp vormt een vierhoekig eiland, misschien 2 vierkante kilometer groot, omsloten door vier wateren: drie grachten en de
rivier. De randen van onze wijk zijn oevers, steigers, kades en bruggen. Hier vinden we natuurgebieden, markante architectuur
en bijzondere personages. In het Oosten de Amstel langs de Amsteldijk, in het Zuiden de Jozef Israëlskade aan het
Amstelkanaal, ten Westen de Boerenwetering aan de Ruysdaelkade en Noordwaarts de Singelgracht langs de
Stadhouderskade. 
Langs deze grenzen ligt de ketting van bruggen, die de wijk verbinden met de wereld. Drie naar het Noorden, twee over de
Amstel, zes maar liefst over de Wetering, in westelijke richting, vijf  zuidwaarts naar de Rivierenbuurt. Zestien bruggen die we
niet neerhalen, zelfs in tijden van Corona. Dag en nacht, vanuit alle werelddelen en windrichtingen, stroomt over deze brug-
gen een onafzienbare stoet mensen de Pijp in en uit. 
In de serie “De Grenzen van De Pijp” laat fotograaf Menno Oostra alle aspecten van deze grensgebieden zien. We lopen met de
klok mee in  vier afleveringen, te beginnen in dit nummer met onze Oostelijke oever: de Amsteldijk.

De Grenzen van De Pijp 1: Oost

De Amstel, de rivier van Amsterdam, is langszij De Pijp op
zijn allermooist: breed en imponerend. 
Het water, niet echt stromend, slechts kabbelend in de wind,
maar wel altijd veranderend, soms spiegelstil, soms in
storm. Schitterende kleuren in alle tinten grijs, wit en zwart,
blauw en roze. Duizenden bootjes zwevend op het blauwe
licht...
We kunnen starten op de Torontobrug, een stedelijke snel-
weg, met wijdse uitzichten stroomopwaarts en -afwaarts. De
Stopera, Carré, de Magere Brug, het trotse hotel, tot aan de
Philipstorens, we zien het allemaal. Deze brug werd geopend
in 1969 en is genoemd naar de zusterstad van Amsterdam
in Canada (waar dan ook een Amsterdam Bridge is).

De Nieuwe Amstelbrug, met tram 3, is van 1902
(en helemaal herbouwd in 1986) en heeft dan
ook een heel andere stijl. 

De Noord-Oost hoek van De Pijp wordt gemar-
keerd door een sierlijk herenhuis, en van daaraf
kijken pronkerige Amstelgevels uitwaarts, met
de rug naar de wijk. Bewonder deze skyline
vanaf de rivier, bij voorkeur in het zonlicht, vóór
het middaguur. ’s Middags is vanaf deze kant
juist het stralende lichtspel van de Weesperzijde
te aanschouwen.

tekst en foto’s: Menno Oostra

Torontobrug

Nieuwe Amstelbrug
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In het midden is dat lint onderbroken door een open rij bankjes waar je het Amstelzicht kunt beleven, de duiven voeren,
met je laptop spelen, het familieleven van de zwanen en de eenden meemaken, de kreten van de watervogels herkennen, je
liefste kussen, of een eenzaam biertje drinken, starend over de grijze vlakte.
Woonschepen, bloemrijk en origineel, elk met een eigen karakter. Alles wat kan drijven op het water, drijft er ook, en je
hebt de ruimte... Hoe anders dan in de strakke, nauwgeplande straten. De creativiteit en de geschiedenis achter elk schip is
uniek. 

Er wonen vriendelijke mensen, verknocht aan hun stek op het eindeloos golvende water. Oeverbewoners met de rug naar
de wijk, het uitzicht op “ergens anders”. Zelf gewend aan het drukke midden van de wijk, vragen we ons af hoe zij leven.
Wat is er bijzonder aan het wonen op het water? Wat is dan nog je binding met De Pijp? En niet te vergeten, hoe is de staat
van de oever, is er dreiging vanuit het water?
Daar komt een dame aan op de fiets, bloemen in de hand. Zij woont al 20 jaar op het water. Binding met de Pijp? Ze komt
er wel, natuurlijk, maar het is hier meer gericht op de rivier. Er is vooral contact met de andere woonschepen: “Het is hier
net een dorp”. 

En natuurlijk het monumentale Stadsarchief, tegenwoordig
geprivatiseerd tot luxe hotel, en nog verder de brede bouw
van de Ansterdamse School.

Langs de Amstel liggen woonschepen en zij vormen een
eigen, aparte wereld. Die begint al bij het smalle fietspad,
geliefd bij joggers, met nauwelijks een stoep. De grens tus-
sen straatstenen en waterspiegel, stadsnatuur en stadsbe-
heer. Een rommelig lint van tuintjes, struikgewas en vage
bouwsels. Daartussendoor zie je glimpen van stoer ijzer-
werk, boegen, kettingtrossen, ankergaten, sloepen, vlotten,
en de lieflijke loopbruggetjes naar de schepen.

Stadsarchief
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Tegenover het Stadsarchief wonen Andre (85) en Gerda (79), nu al 45 jaar.
Eerst hadden ze een tjalk (“Die bewoog veel sterker op het water”), nu een
woonark.
Ze beamen hun nauwe band met de andere woonschepen. Daar komt net
de buurman, die een ledlamp voor hen gehaald heeft. Maar zij voelen zich
wel degelijk deel van de Pijp, met name de Diamantbuurt. Komen altijd in
de Tolbar, zijn goede bekenden bij de nabije klusjeswinkels. 
Je bent hier veel vrijer dan in de wijk; je hebt je eigen ruimte, je hebt geen
buren. Toch kwamen zij hier niet uit romantiek, maar op zoek naar betaal-
bare woonruimte. “In het begin werden woonbootbewoners wel anders
aangekeken. Voor de wet waren we gelijkgesteld aan woonwagenbewoners.
We waren nergens op aangesloten: we gebruikten olielampen voor licht, en
hadden een tank voor 500 liter drinkwater, die af en toe bijgevuld werd, tot
het weer op was. Douchen deden we in het badhuis.”

Op het middaguur van een prachtige zaterdag ontmoeten we Reina. Zij
woont op de Amstel sinds 1976 en de lichte, eeuwige deining van de rivier
zit in haar lichaam. Haar boot is een oude aak uit 1909 van de binnenvaart.
Ze heeft nooit meer willen verhuizen, en ook geen andere ligplek gezocht.
“Je kocht toen nog gewoon een boot, zonder papieren of notaris. Ik was 25,
het was heerlijk.” 
Reina is juf, al 50 jaar, en ze staat nog altijd voor de klas. In al die tijd heeft
zij nóóit in de Amstel gezwommen. Maar ze heeft er wél op geschaatst: in
de loop van al die winters, is hij drie keer helemaal bevroren.
Ook zij voelt zich nauw betrokken bij de wijk: “Natuurlijk! Mijn dochter is
hier opgegroeid, ik doe hier alle boodschappen, de school, de dierenboerde-
rij... Maar je leeft toch eigenlijk meer naar de rivier toe, bijvoorbeeld als je
buiten wil gaan zitten. Ook had ik niet veel met de overkant, ik ging nooit
naar Oost voor boodschappen.”

Maar zij benadrukt de onderlinge band met de rivierbewoners. 
“Vroeger hadden we nog de Woonbootkrant:  het ABC (Amsterdams Boten Courant). 
Dat is nu waarschijnlijk digitaal, maar daar doe ik niet meer aan mee.”
Nu gaat ze aan de wal wonen, bij haar dochter in Weesp. Ze gaat heel veel missen, heeft
ook wel heimwee, maar ze heeft het goed voor zichzelf besloten. Afscheid van de
Amstel.....

Van alle bewoners krijgen we het goede bericht, dat de laatste jaren het Amstelwater opvallend schoner is geworden, en dat
er minder drijfvuil op ligt. En de oever ligt er stevig bij. Vroeger was er geen vaste walkant, de schepen werden met houten
balken van de oever afgehouden. Zo’n vijftien jaar geleden zijn basaltblokken aangelegd, die er nog keurig bijliggen. De
bewoners letten erop en maken ze regelmatig schoon van plantengroei, zodat er geen wortels tussen komen die ze kunnen
loswrikken. De Pijp zal van deze kant niet onder water komen! 

Reina
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Dit is een “upstairs -  downstairs” verhaaltje en het is
echt gebeurd.
Het speelt in het jaar 1898 op het landgoed van de
graaf van Aefferden in Limburg. De graaf, Jhr Charles
Albert Marie Ernest van Aefferden, was getrouwd met
Marie Josephine Guillamette Hubertine Leurs.                                              
Ze hadden 8 kinderen, 5 meisjes en 3 jongens. Zij
woonden op het Landgoed Schöndeln in Roermond. 
De graaf had dit landgoed in 1893 zelf laten bouwen.
Ze hadden 8 mensen in dienst. Het personeel was
inwonend. De chef was Gerard Storms (mijn grootva-
der) en in de keuken zwaaide Dora Glaudemans (mijn
grootmoeder) de scepter. Zij was de kok.
Nu was het gebruikelijk dat het personeel met Kerstmis
andijvie stamppot met een hele braadworst per per-
soon kreeg. 

Maar nu……….
De oogsten waren wat tegengevallen en ook de beleg-
gingen van de graaf hadden minder opgebracht dan
waarop was gehoopt.  Er moest dus bezuinigd worden.
De graaf besloot dat er dit jaar met Kerstmis geen
braadworst zou zijn voor het personeel.
Dat was pas echt een tegenvaller en er werd dan ook 

“downstairs” flink gemopperd. Na veel overleg werd er
een besluit genomen.
Dora stapte naar de graaf en zei: “Meneer de graaf wij
hebben beneden,  in samenspraak met Gerard,  beslo-
ten dit jaar wel een braadworst te eten met kerst. Wij
betalen het zelf!”
De graaf,  die helemaal geen onaardige man was, ging
daarop spontaan flink blozen. “Nee Dora”, reageerde hij
“Jullie krijgen gewoon een hele braadworst en dat hoe-
ven jullie uiteraard niet zelf te betalen.”
En zo kwam alles toch nog goed!

Fijne feestdagen gewenst
voor iedereen.

Braadworst met Kerstmis

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 Geertje Verheijden
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Wat je nodig hebt voor 2 personen:
- 4 kruimige of vastkokende aardappelen per persoon.
- 500 gram gesneden en gewassen andijvie
- 250 gram spekjes
- 2 braadworsten,  biologisch of van de slager
- roomboter (het is tenslotte voor Kerst)
- 2 theelepeltjes milde of scherpe mosterd
- 250 ml water
- beetje maïzena
- zout, peper en nootmuskaat.

Bereiding
Zet een koekenpan op het vuur en doe er meteen de
braadworsten bij, zodat die tegelijk met de pan heet
worden. Op die manier gaan de worsten niet stuk en
blijven de sappen, die het zo lekker maken,  goed
bewaard. Doe er een flinke klont roomboter bij en laat
de braadworsten op een hoog vuur rondom een mooi
kleurtje krijgen. Zet vervolgens het vuur laag en een
deksel op de pan.
Schil ondertussen de aardappels en breng ze in een
ruime hoeveelheid water met zout aan de kook. 

Laat niet langer dan 10 tot 15 minuten koken. 
Ze moeten net gaar zijn, anders worden de aardappels
te waterig en dat is voor stamppot niet lekker.
Bak nu de spekjes in een hete koekenpan in hun eigen
vet op hoog vuur, knapperig en krokant. 
Stamp de aardappels met een flinke klont boter .
Voeg langzaam de andijvie en de spekjes toe. Roer
door elkaar met een beetje nootmuskaat.
Haal de worst uit de pan en bewaar deze even in alu-
miniumfolie. 
Zet de pan met braadvet op een hoog vuur en voeg het
water met de mosterd toe.
Doe 1 theelepel maïzena in een glas of kommetje.
Maak er met een klein beetje water een papje van en
roer het door de jus in de koekenpan. Laat het even
koken om de saus een beetje te binden. 

Zo, de stamppot met baadworst en jus is klaar.
Heerlijk met een glaasje rode wijn erbij.

Eet smakelijk !!!

Andijvie stampot met braadworst en jus
door Geertje Verheijden.

Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat
Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209
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SS tt aaddssddee ee ll ccoommmmii ss ss ii ee MMii nnddWWaa ll kkee rr

Wandel mindful het oude jaar uit 
en het nieuwe jaar in!

Wandelen wordt steeds populairder. Zeker door de corona-
crisis hebben veel mensen de kracht van wandelen ontdekt.
Je komt tot rust, je spanning vermindert en je voelt weer
nieuwe energie stromen. Wandelen werkt behoorlijk stress
verlagend. Nog mooier is het om mindful te wandelen.
Tijdens het Mindful wandelen richt je je bewuste aandacht
op het hier en het nu. Weg met die afdwalende gedachten,
het piekeren en de stress. Klinkt heerlijk toch?

MindWalker biedt regelmatig wandelingen aan waarin er
verschillende oefeningen worden gedaan die je kunnen hel-
pen om bewust te worden van het hier en nu.

23 december 10.00 uur Mindful Kerstwandeling
27 december 10.00 uur Mindful Oudjaarswandeling
30 december 19.30 uur Mindful Stiltewandeling
3 januari 10.00 uur Mindful Nieuwjaarswandeling

Meer informatie: https://www.mindwalker.nl/
groepscoaching/losse-wandelingen/  

Of bel met Jolanda Hogenbirk op 06-20837846

Jolanda Hogenbirk

tel. 06 20837846 

www.mindwalker.nl

Meer fietsparkeerplekken
in de Pijp

De stadsdeelcommissie heeft het plan van D66, om het aan-
tal fietsparkeerplekken in Amsterdam Zuid versneld uit te
breiden, aangenomen. Het gaat om buurten met een lage
parkeerdruk. Een meerderheid van de stadsdeelcommissie
steunde het plan dat ook namens GroenLinks en de PvdA is
ingediend.

D66 Amsterdam Zuid ziet in het stadsdeel graag meer
ruimte voor fietsers en voetgangers. Zeker in buurten waar
de parkeerdruk afneemt. “Bewoners ervaren veel overlast
van geparkeerde fietsen op de stoepen”,  legt stadsdeelcom-
missielid Erik Schmit (D66) uit. “Ook ten tijde van Corona
is er juist behoefte aan meer ruimte op de stoepen”.

D66 vraagt het stadsdeelbestuur het aantal fietsparkeer-
plekken versneld uit te breiden in buurten waar de parkeer-
druk lager is dan 90%,  zoals bijvoorbeeld in de
Willibrordusbuurt Noord of Marathonbuurt Oost. Eén van
de mogelijkheden om fietsparkeerplekken versneld uit te
breiden is door het plaatsen van zogenaamde fietsvlonders.
De partij vindt het belangrijk dat bewoners en onderne-
mers betrokken worden bij het bepalen van de nieuwe fiets-
parkeerplekken.

Heeft u een idee om de leefbaarheid in uw
buurt te verbeteren? Wij horen dat graag!

Mail dan naar Erik Schmit: 
fractie@d66amsterdamzuid.nl
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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
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


