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ANKIE’S MUZIEKIE
Nee, deze rubriek zal niet meer verschijnen in het Bulletin de Pijp.
Jammer, want Anke had altijd prachtige verhalen over muziek, het ontstaan en de componisten.
En zo nam ze ons mee in de wereld die haar zo lief was.
Veel van Anke’s vrienden wisten dat ze erg ziek was, alhoewel ze dat niet
wilde laten merken, kwam toch nog voor velen onverwacht het bericht dat
Anke op 12 november rustig was ingeslapen.
Geheel volgens de wensen van Anke is ze in kleine kring begraven (dat
had niets met de Corona te doen) en hebben we haar naar haar laatste
rustplaats begeleid op Driehuis Westerveld, waar ze in het graf van onze
ouders is bijgezet.

Donkere Dagen
Donkere dagen vragen licht
naar zonnestralen
in mijn gezicht

Heel veel kaarten, telefoontjes en mailberichten hebben mij opnieuw
bevestigd hoe geliefd Anke is geweest en wat ze betekend heeft voor de
mensen om haar heen. Dit alles heeft ook mij getroost en bemoedigd.
43 Jaar heeft Anke met hart en ziel gewerkt in haar muziekmagazijn Opus
391, waarbij ze ook 25 jaar op de Albert Cuypmarkt heeft gestaan. Het was
haar grote verdriet dat ze geen opvolgers voor haar winkel heeft kunnen
vinden, maar momenteel zijn we druk bezig om verschillende partijen
onder te brengen bij diverse instanties, zodat een deel van haar nalatenschap behouden kan worden.
Het was Anke’s wens dat haar leven met familie en vrienden gevierd zou
worden na haar overlijden, maar gezien de coronamaatregelen wordt dat
uitgesteld tot het najaar van 2021.
Ook dan hoopt het salonorkest Max Tak weer op te treden, evenals het
ensemble Opus 391 en zal ik, mijn zusje op een waardige wijze vervangen,
door cornet te spelen in de orkesten.

Koude nachten
vragen naar warmte
een omhelzing
kan niet wachten

Katsongs © 2015

Dank voor het meeleven en de zorgen die, zeker in de laatste periode van
haar leven, aan haar zijn besteed.
Met een hartelijke groet,
Mieke Kuijpers

Sonny

FALAFEL
1e vd Helststraat 43
Tel:020 6767612
www.sonnyfalafel.nl

eigen gemaaktet
VLAAMSE FRITES

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
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Woningwet
Wij kunnen niet in abstracto zeggen: dit of dat is een
goede woning; dat hangt geheel af van den toestand in
een bepaalde gemeente. Wanneer men bij voorbeeld
hoort dat er menschen wonen in een woning van turf,
dan klinkt dit voor een stedeling heel armzalig, maar ik
heb van die turfwoningen gezien, die ik verre zou verkiezen boven sommige kamers in een van de groote kazernegebouwen in de groote steden, waar men wel leeft tussen steenen muren, maar waar men overigens alle vrijheid mist, waar men buiten zijn kamer op geen enkel
punt zijn eigen baas is. In een woning op de hei, al is die
dan ook van turf, is men evengoed beveiligd tegen kou of
warmte; men is er zijn eigen baas en heeft er ook geen
last van buren, pianisten en dergelijke.’

de hengsels; men is er aan weer en wind blootgesteld –
Revolutiebouw!’ Iedereen zal dat destijds begrepen hebben,
want ‘revolutiebouw’ was alom bekend en stond voor alles
wat absoluut niet deugde.

P.J.Troelstra. Grote demonstratie op het huidige
Museumplein ca. 40.000 mensen 17 sept. 1916
De Savornin Lohman blijkt totaal geen besef te hebben van
het leven van de arbeidersklasse, van de abominabele
woonomstandigheden, de krotten en sloppen waar de
armen in de steden nog steeds woonden. Van iemand die de
christelijk leer omarmt, zou je toch op zijn minst enig
begrip verwachten. Nee, dan in Drenthe in een hutje op de
hei...
De Savornin Lohman1837 - 1924

Deze woorden werden uitgesproken door jonkheer en
Tweede Kamer lid A. J. de Savornin Lohman. Opgetekend in
de Handelingen van de Algemene Beraadslaging in de
Tweede Kamer. Onderwerp was het wetsontwerp van de
Woningwet. De wet werd in 1901 aangenomen door het
parlement. De jonkheer stemde tegen.
In 1906 hield Pieter Jelle Troelstra ( 1860-1930) een rede in
de Tweede Kamer. Aan de orde was de Staatsbegroting,
maar Troelstra haalt uit tegen het nieuwe kabinet-De
Meester. De gevallen regering vergelijkt hij met een kasteel
dat gesloopt is en hij vraagt zich af wat er voor in de plaats
is gekomen. Hij blijft bij zijn architectuur metafoor: ‘Een
gebouw zonder stijl, licht en luchtig, opgetrokken met
halve-steens-muurtjes; de deuren hangen niet eens goed in
4

Rond 1900 was de “sociale kwestie” - de door de industriële
revolutie veroorzaakte armoede, lange werkdagen, slechte
huisvesting en massawerkeloosheid, om niet te vergeten de
klassentegenstellingen, - nog niet opgelost.
In een cynisch straatliedje wordt de harde ellende van
armoede en gebrek verwoord:

We hadden een zolderkamer
Een stuk of zeven hoog,
En als het buiten regende
Was 't binnen ook niet droog.
We leefden met ons ouders
En zestien kind'ren thuis,
Wie zal het ooit vergeten
Ons dierbaar ouderhuis.

door Anneke de Zwart

Plaggenhut in Drenthe 1906
Terwijl ook in de hogere kringen de toestanden intussen
min of meer bekend waren, stonden de liberalen voor een
dilemma: overlaten aan de markt of aan liefdadigheid of
toch de staat wat ruimte geven om in te grijpen. Niet alleen
de slechte huizen, maar ook de werkomstandigheden waren
niet verbeterd. Integendeel, arbeiders werkten 14 uur per
dag in vaak onhygiënische en onveilige fabrieken waar ook
de vrouwen en kinderen meewerkten.
Het Kinderwetje van Van Houten 1874 was dan ook een
grote stap voorwaarts. De wet bepaalt dat kinderen onder
de twaalf jaar niet in fabrieken mogen werken. Helaas
wordt de uitvoering van de wet slecht gecontroleerd,
waardoor het inzetten van jonge kinderen in de fabrieken
heel vaak gewoon doorgaat.

Troelstra, anders dan de Savornin Lohman was veel beter
op de hoogte, heeft kennis van zaken en hekelt de revolutiebouw. Hij weet hoe de nieuwbouw vaak slechte huizen oplevert en zeker in Amsterdam. Troelstra schrijft in 1905 in de
Gids o.a. over de Pijp, die dan voor een groot deel al vol
gebouwd is. Hij is zeer kritisch en vindt het onbegrijpelijk
dat de autoriteiten een geweldige kans gemist hebben om
fatsoenlijke woningen te bouwen. Zij, de bestuurders, hadden daar op maagdelijke grond een soort modelstad in het
leven kunnen roepen, hygiënisch, soliede, geriefelijk, vriendelijk van inrichting en niet te vergeten betaalbaar voor de
arbeiders. Over Buurt YY schrijft hij: ‘Bij het oudste gedeelte
van dit nieuwe, bij den afschuwelijken uitwas, die in de
wandeling ‘De Pijp’ wordt genoemd, behoef ik niet lang stil
te staan. Dit gedeelte is reeds sedert lang wegens zijn karakterlooze leelijkheid door de openbare meening veroordeeld
en is daarbij ook niet speciaal volksbuurt te noemen’.

Adolph Menzel, Fabriek
voor ijzer walsen, ca. 1875
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Eindelijk de Woningwet
De onvermijdelijkheid van een planmatige aanpak in de
stedenbouw, zo laat Van der Woud zien, was een langzaam
groeiend besef. Een notie die pas kon ontstaan toen in de
tweede helft van de negentiende eeuw de betekenis van het
algemeen belang veranderde. Het stadsbestuur kreeg een
eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen in de
stad. ‘Het denken over de stad vanuit de positie van het
bestuur werd vanouds bepaald door compromissen en
afhankelijkheden. Maar het veranderde in de richting van
planning – een denk- en werkwijze die belangen op korte
termijn durft te schaden om ze op de langere termijn des te
beter te kunnen dienen.’
De Woningwet is in de eerste plaats bedoeld om de volkshuisvesting en de volksgezondheid te reglementeren op
nationaal niveau. De overheid heeft ingezien dat gezondheid
en wonen in elkaars verlengde liggen. Doel is het verbeteren
van kwaliteit en kwantiteit van de volkshuisvesting. De uitvoering van de Wet lag bij de gemeenten, maar het Rijk
hield toezicht, en kon ingrijpen indien nodig.
De Wet legt het initiatief tot deze verbetering dus bij de
gemeenten, die een aantal instrumenten in handen krijgen
om slechte panden en wijken te saneren, grond en opstallen
in het belang van de volkshuisvesting te onteigenen en
nieuwe woningen te bouwen. Een belangrijk instrument is
de verplichte bouwverordening waarin voorschriften opgenomen moeten worden over sanitaire voorzieningen, de
grootte van de vertrekken, de licht- en luchttoevoer en de
afvoer van water, rook en vuil. De bouwverordening was al
vanaf 1851 vast gelegd in de Gemeentewet, maar er werd
door gemeenten nauwelijks gebruik van gemaakt. Een verordening wordt nu dus verplicht en moet de goedkeuring
krijgen van Gedeputeerde Staten. Een ander belangrijk
instrument is de mogelijkheid tot onteigening van grond en
opstallen. Particulier initiatief gericht op winst werd flink
aan banden gelegd, woningbouw door Verenigingen gestimuleerd.
Van groot belang is uiteraard de financiële paragraaf, waarin vastgelegd is dat het Rijk kan bijdragen aan de financiering van de (woningwet)bouw als die wordt geïnitieerd en
geëxploiteerd door erkende woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven. Zwaarwegend is ook het in de Wet
verplichte uitbreidingsplan. Nu is het uitbreidingplan geen
nieuw fenomeen, zoals we al eerder gezien hebben.
Amsterdam liep hierin voorop. Ook Utrecht had al heel
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vroeg een prachtig plan van de Commissie van Uitbreiding
en Verfraaijing (1828), in dit geval geëntameerd door de
burgemeester jonkheer Van Asch van Wijck. Net zo als het
plan Van Niftrik gaat ook dit plan niet door, maar het laat
zien dat er wel bestuurders waren die oog hadden voor het
tweeledige element van de ‘ruimtelijke ordening’: inhoud en
vorm. Of: stedenbouwkunde en stedenbouwkunst. Allebei
noodzakelijk voor een goede ruimtelijke ordening. ‘Een
goede stad is een mooie stad, een mooie goede stad’.

Het kabinet Pierson bij zijn aantreden in 1898. Minister
President Pierson zit tweede van rechts. Naast hem in
het midden Goeman Borgesius, verantwoordelijk voor
de Woningwet. Staande uiterst rechts Cort van der
Linden.

Bronnen
-Cammen, H. van der, Klerk, L.A. de, 1993: Ruimtelijke
Ordening
-Keers, G.P., 1989: Het rijksgrondgebied voor de woningbouw sinds 1900.
-Stuurman, S., 1991:Het einde van de productieve deugd
-Woud, A. van der, 1998: Het Lege Land.
-Woud, A. van der, 2006: Een Nieuwe Wereld. Het ontstaan
van het moderne Nederland.

Interview met Moos
Moos heeft me op een dag meegenomen naar het
Amsterdamse bos en ze heeft me heel veel verteld over
“onkruid” en de medicinale werking ervan. Toen heb ik
Moos geïntroduceerd bij Bulletin de Pijp, om een stukje
te schrijven over eetbare planten. Ik heb een workshop
bonbons maken met eetbare bloemen erop bij haar
gedaan. Ze geeft ook nog workshops in het maken van
zeep, kaas, wasmiddel, likeur, jam, limonade siroop en
meer. De ingrediënten haalt ze grotendeels uit de
natuur. Moos is veelzijdig, enthousiast en positief.
Waar ben je geboren?
‘Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam en ben in 1967
geboren.’
Wat heeft jou geïnspireerd om met eetbare planten
bezig te zijn?
‘Op mijn zevende ging ik paprika zaadjes planten. De paprika was net geïntroduceerd in Nederland in de jaren zeventig. Bij het zien van de zaadjes in de paprika, vroeg ik me af
waar dat voor was. Het lukte me om er mooie paprika planten uit te krijgen. Ze gingen zelfs bloeien en de bloemen
werden paprika's, zij het wel iets kleiner dan in de winkel.
Ik ging er helemaal in op. Het plantje stond in een bloempotje in mijn kamer op zolder voor het raam.’
Ben je toen verder gegaan met het experimenteren met
andere zaadjes?
‘We hadden wel een tuin, maar die was niet voor mij
bedoeld. In die tijd leerde mijn moeder mij breien en naaien achter de naaimachine. Vrouwen moesten het huishouden doen. Koken vond ik wel heel leuk. Ik pakte altijd het
kookboek en ging dan exclusieve recepten uitwerken.
Onder groot protest van mijn vader, want die zei altijd:
“Doe maar normaal, want dat is goed genoeg.” Ik wist al
een knolselderij gerecht op tafel te zetten. Iedereen vond het
geweldig. Zo spitte ik het hele kookboek uit, het was mijn
favoriete leesboek.’

tekst: Katja Elsas (Katsongs)
foto’s: Moos

ik ook naar Hollywood geweest om te kijken of ik daar verder kon leren. Daarna ben ik met bodypainting begonnen.’
Wanneer ben je daarmee begonnen?
‘In 1996. Het vak bodypainting was toen te min voor de grimeurs. Het was er nog niet echt en het werd geassocieerd
met de Playboy.
Ik heb er iets bijzonders van gemaakt. Ik heb mijn vriendin
bijvoorbeeld als kerstvrouw gebodypaint. Gewoon een rood
topje, een kerstmuts op en witte pluisjes op haar borsten.
De bovenkant van haar lichaam op de foto werd haar kerstkaart. Iedereen vond het geweldig. Mijn vriendin zei: “Hier
moet je mee doorgaan.”
Ik heb toen mijn naam in de Gouden Gids laten opnemen.
Het lukte in eerste instantie niet, omdat de rubriek ‘bodypainting’ nog niet bestond. Het was niet duidelijk of het
onder ‘tatoeëerders’ of ‘grimeurs’ moest staan. Uiteindelijk
kwam er een linkje onder met ‘bodypainters’. Toen ging het
lopen. Het stond er net een dag in en ik werd al gebeld door
een vrijgezellen groep die bij mij thuis een ‘bellypaint’ als
verrassing voor een vriendin wilde hebben.
Het overviel me want ze wilden met twintig man komen.
Eerst heb ik vijf keer “nee” gezegd, maar ze bleven terug
bellen, want niemand anders wilde het doen. Toen heb ik
“ja” gezegd. Op zolder heb ik een zwart fotodoekje opgehangen met twee spotjes erop, want mijn anderhalf kamer
appartementje was veel te klein voor twintig man. De helft
van de mensen zat in het trappenhuis.

Wat heb je voor opleiding gedaan?
‘De special effects grime opleiding ‘Alles of niets’ van
Willem van Droffelaar in Amsterdam. Er kwamen ook
beroemde mensen op bezoek op die school zoals Werner
Kepler, een top grimeur die in Hollywood werkte. In Berlijn
heb ik een seminar gevolgd en daar kwam ik Werner Kepler
weer tegen. Hij gaf mij een hand en dan zat er een nep neus
in zijn hand, die ik vervolgens mocht meenemen. Zelf ben
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Vanuit deze groep kwam er elke week
een nieuwe groep. Ze maakten mond
tot mond reclame. Toen hoorde een
opdrachtgever dat het bij mij thuis
met de opdrachten uit de hand liep en
die bood zijn winkel aan. In de
Kerkstraat in Amsterdam tegenover
Carré werd de eerste bodypaint winkel van Nederland. Ik was in die tijd
dertig jaar. De natuur stond altijd in
de hoofdrol in mijn bodypaint. Ik verzamelde takken en attributen die met
de natuur te maken hadden om een
sprookjes effect te creëren. Mensen uit
het hele land tot België aan toe wisten
me te vinden. Bekend en onbekend
Nederland kwam bij me. Ik beschilderde eerst alleen bovenlichamen
maar later ook het onderlichaam.
In 1999 heb ik in de Jaarbeurs van
Utrecht met de Nederlandse
Bodypaint kampioenschappen meegedaan. Je moest een heel lichaam
beschilderen. De opdracht was ‘Queen
of the Jungle’. Ik had een model meegenomen, die ik helemaal heb beschilderd en daarbij heb ik ook allerlei
attributen gebruikt. De pruik bestond
uit spinrag met boomtakken en herfst
bladeren. Ze had een grote lizard
staart en ook hele lange nagels van
nep bladeren. Alles was in natuurtinten. Dit was allemaal om mijn grenzen te verleggen, om te
kijken wat ik allemaal kon.
Ik had een fles champagne in de auto liggen en zei tegen
haar: “Als we dit durven, gaan we na dit alles champagne
drinken.” Ik werd kampioen van Nederland en stond te trillen op het podium, want ik had het totaal niet verwacht. Ze
hebben me doorgestuurd naar de wereldkampioenschappen.
Ik werd jurylid bij de Nederlandse Jaarbeurs en Belgische
kampioenschappen en deed in 2003 ook mee aan de
wereldkampioenschappen. Dat heeft ongeveer geduurd tot
2008.
Eerst voelde ik me een klein meisje op dat hele grote festival
waar allemaal bodypaint fans van over de hele wereld bij
elkaar kwamen. Je had drie categorieën: kwast en spons, airbrush en special effects. Ik deed special effects, omdat ik 3D
dingen op lichamen aanbreng en gebruik maak van prothe8

ses zoals hoorntjes of een staart. We hadden heel veel pers.
Vroeger heb ik heel even op de kunstacademie gezeten maar
werd weggestuurd bij tekenen omdat ik dingen op het
papier plakte.’

Doe je nu nog Bodypaint opdrachten?
‘Ik doe bellypainting en ‘daten in het donker’ (‘glow in the
dark’). Dan beschilder ik mensen met fluoriserende verf.
Gordon heeft er de naam ‘daten in het donker’ aan gegeven.
Uiteindelijk voer ik opdrachten uit voor anderen.’
Gebruik je daar speciale verf voor?
‘Ik ben begonnen met vette schmink, maar dat kreeg je er
bijna niet meer af. Nu gebruik ik huidvriendelijke verf op
waterbasis met extra kleurpigmenten. Vroeger toen ik jong
was, had ik een barbiepop Cindy. Die wilde ik al met waterverf beschilderen, maar dat lukte niet.’
Wanneer ben je begonnen met ‘onkruid’?
‘In 2009 was ik getrouwd met een man die in Brabant
woonde. Toen heb ik mijn bodypaint atelier naar Brabant
verhuisd. Zijn huis werd atelier. Hij had een tuin. Ik had
mijn man een kruidenboek cadeau gedaan om hem te
inspireren. Maar eigenlijk wilde ik zelf met kruiden bezig
zijn, nieuwe dingen leren. Wel miste ik opleiding en training. Ik wilde weten hoe de bomen en de planten om mij
heen heten. Daarom ging ik naar de kruidenvakopleiding in
Haren. Er ging een wereld voor me open en het maakte me
zo blij. Ik kende alleen de Paardenbloem, Brandnetel en het
Madeliefje.
Zodoende kreeg ik andere inzichten over de natuur en heb
geleerd planten te determineren.Toen begon het. Ik wilde
meer namen van wilde planten weten; de planten die men
onkruid noemt.’

Hoe zie jij het liefst moeder aarde?
‘Voedselbossen creëren, dat we als mens zelfvoorzienend
zijn en weer van de natuur leven.’
Is er nog iets wat je de lezers wil meegeven?
‘Volg je hart, dit is een tijd om naar je hart te luisteren. Al
staat de hele wereld op zijn kop, tune toch in op wat je het
aller leukste vindt. Probeer daar een formule van te maken
of een levensdoel.’
Dank je wel Lieve Moos voor
dit interview.
Je bent een inspiratie voor
iedereen!

Voor meer Info over Moos:
www.wildpluk-workshopmet-moos.nl
www.bodypaint-bodart.nl
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De Grenzen van De Pijp 2: Zuid
Over de Zuidelijke oever van De Pijp zweven
altijd vage herinneringen. De strakke, tegelijk sobere en luxueuze lijnen van de
Amsterdamse School strekken zich uit. Altijd
in het licht, zonder woonschepen en vrachtverkeer, open naar beide zijden, is het
Amstelkanaal de pleziersloot van
Amsterdam-Zuid. Aan weerszijden de statige architectuur van de Nieuwe Pijp en de
Rivierenbuurt, die hier weinig van elkaar
verschillen. De langgerekte, open oevers liggen vol met bootjes, sloepen en schuiten achter elkaar, soms diep in het water verzonken.
Overal staan bankjes en zitjes. In de zonnige
maanden zijn de buurtfeestjes en barbecues
niet van de lucht, wanneer het blauwe water
volloopt met vlotte, drijvende feestjes, en de
opvarenden met bier en wiet.
Vijf bruggen sieren het kanaal en verbinden De Pijp met Zuid, waaronder de voetgangersbrug voor het Berlage Lyceum.
Mijn favoriet is de eerste, die aan de Amstel, de P.L. Kramerbrug. Wie was Piet Kramer? Begin vorige eeuw bouwde hij niet
alleen deze brug, maar nog veel andere in onze stad. Op Monumentendag - ach ja, een paar jaar geleden - ontmoetten we
bruggenbouwer Kramer in de figuur van een Amsterdamse acteur. Hij begroette de passanten en vertelde over het
Amsterdam van zijn tijd, onderwijl genietend van een goed glas in het kader van een gezellig cultureel buurtfeestje.

Piet Kramerbrug
Vrijwilligers uit de buurt hebben op de brug bloembakken geplaatst, om wat meer bloemen, zuurstof en biodiversiteit
te brengen. “Tot op zekere hoogte heeft het gewerkt”, vertelt Marc, die het onkruid eruit trekt, “maar veel wil er toch
niet groeien.” Andere buren vinden die bakken van gerecycled Stadshout maar lelijk, of ze staan in de weg. Voorlopig
houden sommige plantjes nog taai vast aan hun winderige honkje.
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foto’s en tekst: Menno Oostra
De Cohn en Kahnbrug, waar de Van Woustraat eindigt, heet zo naar de twee
Joodse eigenaars van IJssalon Coco. Verderop aan de Van Wou werd in de
jaren 40 verzet gepleegd tegen de nazi’s, die Coh en Kahn later wegvoerden
en vermoordden.
Net zo dichtbij, in de Rivierenbuurt, woonde Anne Frank vóór haar onderduiken. De voormalige ijssalon, later een Zuid-Amerikaans restaurant en
nu weer iets anders, is nog elk jaar de plaats van de 4 mei herdenking in De
Pijp.

Dit is ook het landschap van de schrijver Gerard Reve, die hier als puber
woonde tijdens de Duitse bezetting. Op aanraden van zijn psychiater
schreef hij De Avonden, de naoorlogse klassieker waarin hij zich verveelt en
zijn ouders pest, met deze toen nog nieuwe wijk als decor. Hoewel Reve
later de stad ontvluchtte, wordt hij hier nog altijd geëerd met een brug, en
een plaquette op een huisnummer dat nu niet meer bestaat: 116 in zijn tijd,
één hoog. Zijn staatsieportret in urban art-stijl hangt bij de bloemenstal
aan de overkant.

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
11

Een ander slag kunstenaars waren bouwmeester Berlage, die het Plan Zuid ontwierp, en stadsbeeldhouwer Hildo Krop. Was
Kramer de bouwer, Krop versierde de bruggen met zijn zandstenen beelden: dieren, mensen uit het volk, legendes. Zijn
grootste werken aan de Josef Israëlskade hangen hoog bovenop de gevels van het Berlage Lyceum. Ze zijn moeilijk te zien,
maar ze dragen prachtige namen: De geboorte van de daad, Menselijke energie, De greep naar het schone en Markttafereel.
Symbolen van zijn geloof in het goede in de mens.

Iets verderop staat het markante Okura Hotel van 23 verdiepingen, ooit het hoogste gebouw in Amsterdam. Het werd geopend in 1971 op het oude RAI-terrein, waaromheen ook nog een operagebouw en een luxe winkelcentrum moesten verrijzen. Dankzij de sociale strijd van de buurtbewoners, moesten de internationale investeerders de aftocht blazen en kwamen
daar het zorgcentrum, de kinderboerderij en het sportcentrum, die nog altijd ten dienste staan van de gewone
Pijpbewoner.
De Barbiersbrug, waarover tram 12 de wijk binnenrijdt, is gesierd met vier originele bruggenhuisjes, waaronder zelfs een Venetiaanse pizzeria. In het rustige, westelijk gedeelte van het
Kanaal liggen toch nog een paar woonboten.

En aan het eind zien we De Kom, een kalm binnenmeer van Amsterdam waar vijf waterwegen
samenkomen. Aan de overkant, in de avondrust de Apollohal en nog verderop de toren van het
Vossius gymnasium, waar Reve destijds dagelijks naar toe fietste. Het is niet onopgemerkt
gebleven.
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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: 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.

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, 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

Gambrinus
Café Restaurant Gambrinus
Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam
Tel: 020 67 17389
www. gambrinus.nl
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C a r n av a l
Tja, over Carnaval zou ik een boek kunnen schrijven, maar
dat gaat nu niet gebeuren. Er zijn nogal wat vooroordelen
en misverstanden over dit katholieke feest. Het wordt op
verschillende manieren gevierd. In Duitsland, van Keulen
tot en met Mainz, is Fasnacht een groots gebeuren. Verder
wordt er ook in Oostenrijk, Zwitserland en Noord Italië
Carnaval gevierd. Een ieder kent wel het Carnaval van
Venetië. Maar ook het Carnaval in het Caribische gebied en
in Brazilië zijn bij ons wel bekend. In Nederland speelt dit
spektakel zich vooral in Brabant en Limburg af.
In Brabant wordt er met Vastenavond gefeest met hoempapa muziek en polonaise. Maar er wordt daar toch minder
massaal feest gevierd dan in Limburg. De hele provincie
viert Vastenavond. Er is geen ontkomen aan. Maar dat wil je
ook niet. Want de saamhorigheid, gezelligheid en de warmte
zijn ongekend!

Er is veel muziek, heel veel muziek. Niet alleen in kroegen
en feestzalen, maar ook op straat. Er zijn nu eenmaal veel
muzikanten in Limburg. Dus vormen nogal wat mensen een
klein orkest. De zogenaamde ‘joekskepelle’ (pretkapel), je
kunt het een beetje vergelijken met een dweilorkest. Ze spelen buiten op straat de sterren van de hemel.

di t/m vrij van 16.00-21.00 uur en za14.0018.00 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
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door Geertje Verheijden

caf é Mansro
E e r st e S we e li nc k s t r 13

Ha r i n g s a l a d e
De mensen zien er over het algemeen mooi uit. Men is
prachtig geschminkt en draagt kleurrijke kleding. En er
wordt - weer of geen weer - gezongen, gezongen, gezongen
en nog eens gezongen en gedanst natuurlijk. Veel romantische, dan wel melancholieke walsen, al zitten er ook wel de
nodige hoempapa up tempo liedjes bij. En hoewel het ‘gerstenat’ rijkelijk vloeit (de kelen moeten gesmeerd niet
waar) drinkt men over het algemeen niet al te veel. Dat
heeft zeker ook een praktische reden. Wanneer je veel bier
zou drinken, moet je vaak naar de w.c. en de rijen voor de
toiletten zijn aanzienlijk, dat kan ik je wel vertellen.
Traditioneel wordt er met carnaval in ongeveer alle huishoudens stevige soep gegeten en haringsalade. Of dat nog
zo is weet ik niet. Tegenwoordig wordt er veelal ook ‘oet de
maor’ (uit de muur, de automatiek dus) gegeten. Maar op
Aswoensdag (eerste dag van de Vasten na Vastenavond)
wordt er nog altijd veelal haringsalade gegeten. De salade
helpt bij het overwinnen van de eventueel wat teveel genuttigde alcoholische drankjes. De gezonde vetten van de
haring helpen bij het overwinnen van een ‘kater’ en de rode
bieten zijn bloedzuiverend en helpen bij het verwijderen
van de negatieve stoffen die zich in de lever verzamelen bij
het nuttigen van alcohol. Dus, heb je een feestje en vermoed je dat je wat diep in het glaasje zult kijken, maak een
dag van te voren deze heerlijke salade en bewaar hem in de
koelkast. Ook zonder ‘kater’ is ie gewoon erg lekker.
Helaas gaat het grootse carnaval feest dit jaar niet door,
maar toch eindig ik nu met de alom bekende Vastelaoves
groet:

Alaaf

door Geertje Verheijden

Voor 2 personen.
Wat heb je nodig:
1 grote of 2 kleine rode bieten (niet uit een pot)
1 rolmops
1 ui
1 (zoet) appeltje
1 flinke eetlepel mayonaise.
Eventueel augurken zoet/zuur.
Bereiding:
Haal het blad van de biet en doe hem in een pan met ruim
water. Breng aan de kook en laat ongeveer 30 tot 45 minuten koken afhankelijk van de grote van de biet. Prik met een
vork. De biet moet goed zacht zijn. Giet af en laat helemaal
afkoelen. De schil valt er na het koken vanzelf af. Bij menige
groentezaak of supermarkt kun je de bieten ook al gekookt
kopen.
Haal de zure haring uit de pot en laat deze even uitlekken.
Snijd het geheel (behalve het houtje natuurlijk) in kleine
stukjes.
Pel de ui en schil de appel. Haal het klokhuis eruit. Snijd
biet, appel, ui en eventueel augurkjes in kleine stukjes.
Meng in een kom alles door elkaar en doe er een flinke lepel
mayonaise bij.
Maak er een mooi bordje van door de salade met een vormpje leuk rond te maken bijvoorbeeld.
Garneer met kleine stukjes lente ui of wat bieslook.

En smullen maar!!!!

Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat
Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209
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Huiskamer

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

Al voor € 15
in deze krant?

voor al uw
dierenvoedsel

mail naar
redactie@bulletindepijp.nl
Kraam Kado
open di t/m do 12 - 15 u
2e van der Helststraat 75
1073 AL Amsterdam
Tel: 020 6753239

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

voor feestjes en
partijen:
tel 06 19423000

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
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

