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nieuws

in de buurt

Café Mansro

1e Sweelinckstraat 13

Dichtbij mezelf

Belangrijkste is om dicht-

bij mezelf te blijven

Diep in te voelen wat ik 

nodig heb

Alle antwoorden vind ik 

in mijzelf

En van daaruit volg ik nu

mijn weg

Zo creëer ik een nieuwe

aarde

Vanuit uit mijn hart vanuit 

mijn geest 

Ik voel mij een universeel

wezen

Dat ben ik altijd al

geweest

Katsongs © 2021

Het schoonhouden van de straten is een primaire taak van de
gemeente, maar steeds meer vrijwilligers helpen de stad schoon te
houden door “zwerfafval te knijpen” tijdens een ommetje door de
buurt. 

Erik Schmit (Stadsdeelcommissielid, D66) vertelt,  dat steeds meer mensen een
rondje afvalknijpen als een welkome afwisseling zien tijdens de zoom-meetings.
Hij weet uit eigen ervaring dat een rondje afvalknijpen best ontspannend kan
zijn. 
De Schone Pijp organiseert middagen waar vrijwilligers met de afvalknijper de
wijk schoon maken. Zij ontvangen veel positieve feedback. Voor kinderen zijn er
speciale kinder-knijpers. Kinderen hebben enorm veel plezier in het zoeken naar
zwerfafval en zo’n middag afvalknijpen is nog educatief ook. 

D66 kreeg brede support in het stadsdeel voor het voorstel en heeft het dagelijks
bestuur gevraagd dit initiatief te lanceren op de landelijke schoonmaakdag van
zaterdag 20 maart j.l. Zij maken zich ook sterk dat de “knijper en ring” op een
tiental  locaties in de het stadsdeel ter beschikking staan, zodat vrijwilligers
daarvoor niet ver hoeven te reizen. Momenteel moet een “knijper en ring” nog
aangevraagd en opgehaald worden bij de gemeentewerf in Buitenveldert.

Stoort u zich aan zwerfafval of heeft u een idee hoe de stad schoner kan
worden? Mail dan naar fractie@d66amsterdamzuid.nl



Berlage is een van de bekendste en
beroemdste Amsterdammers, afge-
zien van Johan Cruijff, Wibaut en
Aletta Jacobs, om maar een paar
andere befaamde te noemen.
Het is vooral de Beurs die hier debet
aan is. Naast vrijstaande gebouwen
zoals villa’s en kantoren is hij van
groot belang geweest door zijn 
stedenbouwkundige inzichten en het
realiseren daarvan in baksteen.
door Anneke de Zwart

Berlage wordt geboren op 21 februari
1856 in Amsterdam en overlijdt in Den
Haag op 12 augustus 1934.  De geboor-
te vond plaats op de Keizergracht .  Zijn
ouders waren niet onbemiddeld, in
tegendeel en Hendrik Petrus kon een
goede opleiding krijgen. Hij ging naar
de HBS en daarna een jaar naar de
Rijksacademie voor Schoone Kunsten
op de Stadshouderskade. 19 Jaar oud
was hij toen. Maar het beviel hem daar
niet, want hij zag in dat de beeldende
kunsten niks voor hem waren. En nam,
zoals later zou blijken, een zeer belang-
rijke stap. In 1976 ging Berlage archi-
tectuur studeren in Zürich aan het
Polytechnicum opgericht in 1854. Hij
ontmoette daar belangrijke architecten
zoals Gottfried Semper en Viollet-le-
Duc die veel invloed op hem hadden.

Reizen
Na het behalen van zijn diploma  in
1878 maakt hij een reis door Duitsland,
keert even terug in Nederland en gaat
vervolgens voor een grote reis naar Ita-
lië.  Samen met een paar vrienden
namen ze het ervan en bezochten heel
veel prachtige plekken in Italië. Berlage
tekende en keek of liever zag. Dat lijkt
simpel, maar goed kijken is moeilijk,
de gemiddelde toerist kijkt niet echt.
Zoals de architect  Le Corbusier later
zal opmerken, ‘des yeux qui ne voient
pas’, we hebben ogen die niet zien. 

Verder is het van belang dat het niet
alleen om het zien van een geïsoleerd
object gaat,  maar ook het geheel van
betekenis is, zie afbeelding 1, het Plein
bij het Palazzo Pubblico in Siena.
Berlage zelf zegt: ‘Een stadhuis moet op
een plein staan; men moet het in zijn
geheel overzien, er moet zich eene
volksmenigte voor kunnen verzame-
len….’. Berlage is hier duidelijk onder
de invloed van Camillo Sitte, een
Oostenrijks architect die in  hoog aan-
zien stond  in heel Europa.

Maar zover was het nog niet. Eerst nog
de prijsvraag voor het nieuwe
beursgebouw in 1884.

Nieuw elan
Berlage komt terug in 1881, hij is dan
25 jaar en valt als het ware met zijn
neus in de boter. De stad straalt van het
nieuwe elan, dat een nieuwe generatie
jonge ondernemers ten toon spreidt. Er
is van alles aan de hand, zeker op het
terrein van de economie. Sinds het
Noordzeekanaal geopend is, wordt de
verbinding met de Noordzee weer
winstgevend voor Amsterdam. Een
bloeiperiode voor de Amsterdamse
haven. 
Grote veranderingen in het publieke
domein zijn op komst. Rond 1880 is er
elektriciteit, gevolgd door de telefoon

en telegraaf. En in 1900 kwam de elek-
trische tram.
Er gaat flink gebouwd worden, woning-
bouw die hard nodig was. Want de stad
stroomde vol met werkzoekenden van
het platteland.
Maar ook  op het gebied van politiek,
kunst en literatuur is er sprake van
groei en bloei. Grote gebouwen worden
gebouwd voor culturele activiteiten;
allereerst het Rijksmuseum, begonnen
in 1877, naar het ontwerp van P.J.H.
Cuypers. Vanuit de Pijp goed te zien.
Qua stijl is het van alles wat. Eclectisch
noemen we dat. 
In dit geval veel gotisch, ook romaans
en renaissance en als materiaal veel
baksteen. Dezelfde architect was ook
verantwoordelijk voor het Centraal
Station. Iets verder op het Leidse Plein
verrijst de Stadsschouwburg in 1892-
1894. Ontwerpers zijn Van Gendt en
J.B. Springer. Beide gebou-
wen zijn in de neorenais-
sance stijl. 
En als Berlage weer goed en
wel thuis is begint de bouw
van het Concertgebouw, dat
dan nog diep in de modder
staat. Ontworpen door Van
Gendt, in classicistische
stijl, 1881-1888. 
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Afb. 3 Concertgebouw nog in
de modder. 
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Special: Hendrik Petrus Berlage
Arbeid en Schoonheid vereend
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Ook het architectenberoep laat een
opleving zien in de vorm van professio-
nalisering van het beroep. Dat is mede
te verklaren door de oprichting van de
Technische Hogeschool in Delft, waar
bouwkunde op het curriculum stond.
In Amsterdam waren er rond 1850 niet
meer dan 8 architecten werkzaam, in
1887 al 133! In de cultuursector roeren
de 80ers zich, schrijvers zoals Kloos,
Lodewijk van Deyssel en Frederik van
Eeden. Het tijdschrift De Nieuwe Gids
was hun lijfblad. Op muziek gebied is
het Diepenbrock die componeert en
wiens werk ook werd uitgevoerd in het
nieuwe Concertgebouw. En laten we de
schilders niet vergeten, denk aan
Breitner en Israëls die prachtige schil-
derijen maakten met Amsterdam als
thema.

Prijsvraag voor een nieuw
Beursgebouw, 1884  
Berlage doet mee, samen met de archi-
tect Theodorus Sanders bij wie hij na
terugkomst uit Italië compagnon werd. 
Wat een kolossaal gebouw! Van het
gebouw valt niet af te lezen wat de
functie is en wat daarbinnen gedaan
werd. Een museum, een paleis, een 
bibliotheek of misschien een station?
Het ontwerp kreeg het motto
'Mercaturae', voor den Handel. De stijl
die Berlage en Sanders hier hanteren
noemen we neorenaissance, waarmee
bedoeld wordt dat de architecten terug-
vielen op de oorspronkelijke 16de-
eeuwse Hollandse renaissance architec-
tuur, maar dan wel met eigen interpre-
taties. De twee worden vierde in de
competitie, echter het hele plan gaat
niet door.

Socialisme
Rond 1900 heeft Berlage zich losge-
maakt van het liberale milieu waar hij
vandaan kwam, komt in aanraking met
het marxisme en wordt socialist. Hij
was niet de enige in die tijd, vele kun-
stenaars en intellectuelen deden het-
zelfde. In Amsterdam verzamelden zij
zich rond het progressieve, links geori-
ënteerde tijdschrift De Kroniek, waar-
van P.L. Tak hoofdredacteur was.
Mensen als Herman Gorter, Frank van
der Goes, F.M. Wibaut, Jan Veth, Albert
Verwey en vooral niet te vergeten
Henriëtte en Richard Roland Holst,
maakten deel uit van deze kringen.
Ook Berlage had contacten met deze
groep en schreef in De Kroniek over
kunst en architectuur. Hij was bevriend
met Henriëtte en Richard Roland Holst,
vooral met Henriëtte met wie hij het
uitstekend kon vinden op politiek en
cultureel niveau. 

links:
Afb. 1 Siena, Piazzo del Campo en 

Palazzo Pubblico

Vergelijk de twee
afbeeldingen!

rechts:
Afb. 2 Beurs van Berlage met plein in

1903.

Afb. 4 Tekening voor een beursgebouw. Berlage en Sanders 



6

Berlage ontwierp ook een huis voor de
twee in Laren, Villa De Heidreef in
1902. Henriëtte werd op een gegeven
moment lid van de SDAP, maar Berlage
niet. Berlage zal later, in 1929 commu-
nist worden en een reis naar de Sovjet
Unie maken. Intussen was hij ook al in
Amerika geweest.

De Beurs van Berlage
Intussen is Berlage naarstig op zoek
naar een stijl. Hij zoekt naar nieuwe
vormen, niet meer de neorenaissance
of het classicisme , zoals het eerste ont-
werp voor de beurs, die ontleend  zijn
aan het verleden; dat is achterhaald.

Het gaat om artistieke vernieuwing, om
schoonheid en om een nieuw geluid.
Zoals Herman Gorter al dichtte:

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht... 

Begunstigd door wethouder Treub
krijgt Berlage in 1896 de opdracht voor
het nieuwe beursgebouw. Zeven jaar
later is het klaar. Wat een groot verschil
tussen de prijsvraag voor het eerste
ontwerp en de daadwerkelijke gebouw-
de beurs! Berlage heeft een grote stap
gemaakt. Een totaal andere stijl.

Berlage heeft een paar uitgangspunten
ontwikkeld. Stijl is eenvoud in veelheid
en ook rust en eerlijkheid. Dus geen
frutsels en onnodige versierselen. Het
gebouw heeft een zakelijke sfeer en een
streng uiterlijk. Symbool voor een
democratische samenleving: 

‘Als enkeling nietig, 
als massa een macht’

Berlage vroeg Albert Verwey een deco-
ratie programma op te stellen.
Meerdere gelijk gezinde kunstenaars
werden bij de inrichting betrokken
waaronder Richard Roland Holst.
‘Gemeenschapskunst’ is het sleutelbe-
grip voor deze vernieuwers. En dat slaat
niet alleen op de kunsten maar ook op
de maatschappij. Beiden dienden het-
zelfde doel: een nieuwe maatschappe-
lijke orde en een nieuwe kunstvorm die
in dienst van de maatschappij staat. 

Henri Polak was vakbondsleider van
de Algemeene Nederlandsche
Diamantbewerkers Bond (ANDB) en
vroeg Berlage een verenigingsgebouw
te ontwerpen. Dat zou de beroemde
‘Burcht’ worden op de Henri
Polaklaan. Ook hier zijn de decoraties
van Roland Holst bedoeld om het
zware werk van de arbeiders te laten
zien en een ontwikkeling naar het
socialisme.

Het verhaal is: de arbeidersstrijd is
gestreden, de toortsdrager is moe en
werpt de toorts naar het verleden, dat
wegbrandt. Dan komt de jonge vrouw
die de schoonheid symboliseert naar
hem toe. Arbeid en schoonheid zijn
verenigd.

Volgende keer over de Zuid-Pijp en hoe
Berlage een groot stedenbouwkundig
project bedenkt.

Afb. 5 Thema Industrie: boven metaalarbeiders en onder mijnwerkers. 
Richard Roland Holst

Afb. 6 Eens zal de dag opgaand vinden Arbeid en Schoonheid vereend. 
Richard Roland Holst 
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De Grenzen van de Pijp 3: West (vervolg)

Zes bruggen overspannen de Wetering, een duur kanaal dus eigenlijk. 
De Boerenwetering- of Leidsebrug, ter hoogte van de Vredeskerk, is rijkelijk getooid met het humanistisch beeldhouwwerk
van Hildo Krop.  Aan het andere uiteinde ligt.....

....de brug bij het Rijksmuseum, sinds
kort vernoemd naar Gouden Eeuw-
schilderes Judith Leyster. De brug wordt
door toeristen beladen met liefdesslotjes. 

Een torenhoge
reiger verwel-
komt hier de
reizigers in De
Pijp,verwijzend
naar zijn grijze
soortgenoten,
die leven van
de viskramen
op de markt en
verder hun
roerloze leven
slijten in de
anonimiteit, stil
en versmolten
met het grijs
van muren en
daken.

Ertussen staan onder meer de Brandweerbrug en de Ceintuurbrug.  Laatstgenoemde is een paar jaar geleden gerenoveerd
en sindsdien zonder tramhalte. 

Foto’s en tekst Menno Oostra
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Bezuiden de Albert Cuypstraat
bevinden zich de rode, warme
ramen. Hebben die meisjes nog
een binding met de Pijp, anders
dan het uitzicht? Is het goed wer-
ken hier, beter dan elders? En hun
klanten, komen die eigenlijk ook
uit de wijk? We kunnen ze het niet
vragen; Corona maakte hen brode-
loos. 

Joost Zwagerman situeerde hier
zijn verhaal ‘Vals Licht’. Maar ook
hij is er niet meer. Wat zouden ze
ons bij café Biergriet op de hoek
kunnen vertellen? Ooit, als ze weer
opengaan... Tot dan weerspiegelen
lege ruiten slechts de pracht van de
Museumzijde.

De oevers zelf zijn minder noemens-
waardig. Slechts een paar woonboten aan
de zuiderzijde, waaronder de stoere
‘OUD’. Verder hier en daar wat sloepjes en
lange open kades, en niet te vergeten de
Bloemenboot.

Maar de Boerenwetering is ook de
gracht van de drijvende tuintjes, die
met veel passie en inzet door vrij-
willigers worden uitgezet langs de
verder kale oevers.
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‘

Opvallend is de gitaren-
winkel, gedecoreerd door
de onvolprezen Fabrice:
méér dan een straathoek,
een totaalkunstwerk.  

Als in de lentezon een
man zit te tokkelen, staat
er een grote rode leeuw
vóór hem op de stoep.

De N-W hoek van De Pijp, de ingang vanuit
het Rijks en de dure Spiegelstraat, lijkt nog
nauwelijks op De Pijp. Een vredig plantsoen
met het beeld van schilder Carel Willink
(1900-1983), die aan de Ruysdaelkade
woonde. Een magisch-realistisch kunste-
naar, gevormd in de tumultueuze jaren
twintig, die zich verdiepte in mysterieuze
portretten en mythologische landschappen.
De bronzen kop van de ziener werd gemaakt
door beeldhouwster Sylvia Willink-Quiël, de
echtgenote van zijn laatste jaren. 

Langs het water is het
goed toeven in de
middagzon, die altijd
pal op de Ruysdael-
kade slaat. Vooral het
noordelijke stuk, in
het zicht van het
Rijksmuseum, zit dan
vol als een park, met
relaxte buurtbewo-
ners en flanerende
toeristen. Dit gedeelte
is de afgelopen jaren
geheel omvergehaald
door de bouw van een
parkeergarage onder
het water. Nu ziet het
er mooi en weids uit. 
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En dan hebben we het niet alleen
over de bezoekers die bij mooi weer
met drommen tegelijk het park in
zwermen. (De gemeente heeft voor
hen weer die handige cirkels in het
gras gespoten.) We doelen met de
kop 'Drukte van belang in het
Sarphatipark' ook niet per se op de
talloze hondenbezitters op het
hondenveld – en helaas ook in
andere delen van het park waar
honden niet zijn toegestaan. Of op
de fanatieke sporters, of op de
kinderen die maar al te graag in het
nieuwe natuur speelbos komen
ravotten. 
Achter en deels ook vóór de
schermen (en hekken) van het
drukstbezochte park van Nederland,
gebeurt ook van alles.
Een update.

door Marieke van Gessel
Coördinator Groen Gemaal

Plaquette Samuel Sarphati
Op initiatief van de Vereniging Sarpha-
tipark is bij het monument van Samuel
Sarphati, net buiten het hek rond het
monument, pal in het gezichtsveld van
de buste van Sarphati, een plaquette
geplaatst met informatie over deze
invloedrijke en veelzijdige man. 
Samuel Sarphati (1813-1866) was een
joodse arts, ondernemer en weldoener
in Amsterdam. Hij verspreidde medi-
cijnen onder de armen, richtte de eer-
ste broodfabriek in Nederland op en
bedacht een methode voor hergebruik
van afval. Hij richtte een handelsschool
en een kredietbank op, maar het meest
bekend is hij waarschijnlijk als de man
achter de bouw van het Paleis voor
Volksvlijt.
Op 22 april kwam stadsdeelvoorzitter
Sebastiaan Capel in kleine, corona 
proof kring de plaquette feestelijk ont-
hullen. Hierop staan afsluitend de
mooie woorden: 

'Door samenwerking met de
rijke burgerij en bestuurders
van de stad verbeterde hij de
leefomstandigheden van de
armen. Volg het voorbeeld
van dr. Sarphati, ga zo met
het park om dat iedereen
ervan kan blijven genieten.' 

Wij zeggen: 'Hear, hear!'

Historisch erfgoed
Na afloop van de onthulling van de
plaquette troonde Stefanie Jansen - de
nieuwe algemeen coördinator van
Wijkcentrum De Pijp - de stadsdeel-
voorzitter en twee bestuursleden van
de Vereniging Sarphatipark mee naar
het Groen Gemaal. Daar zijn sinds
kort voor de bezoekers zeventiende-
eeuwse bouwfragmenten te bewonde-
ren. Zij zijn afkomstig uit het overvol-
le depot van de gemeente, afdeling

Monumenten en Archeologie.
Amsterdammers konden eind 2019
een aanvraag hiervoor indienen.
Natuurlijk kozen we voor het Groen
Gemaal voor elementen met bloem-
en bladmotieven. 

Drukte van belang in het Sarphatipark

Daar zijn sinds kort
zeventiende-eeuwse
bouwfragmenten te

bewonderen.
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De vier bouwfragmenten, waarvan er
één uit een tweedelige rozet bestaat,
hebben allemaal een mooi plekje ach-
ter de hekken van het Groen Gemaal
gekregen. Kom vooral kijken!

Paleisje vlijtige watervogels
Nog even terug naar Sarphati en zijn
Paleis voor Volksvlijt dat velen blijft
inspireren. Op de plek waar nu De
Nederlandsche Bank staat, stond van
1864 tot 1929 een glazen paleis naar
voorbeeld van het Crystal Palace in
Londen. Sarphati vond dat Amsterdam
ook zoiets verdiende en richtte de
‘Maatschappij het Paleis voor Volksvlijt
NV’ op.  Binnen een week haalde die
een miljoen gulden op voor de bouw
van dit paleis, ontworpen door archi-
tect Cornelis Outshoorn. *) 

Helaas brandde in 1929 het imposante
paleis van glas en gietijzer vrijwel
geheel af en het is nooit herbouwd. 
Buurtbewoner Ben Kremer stuurde
vorig jaar een voorstel in voor een
kunstwerk in de vorm van het Paleis
voor Volksvlijt, voor op het betonnen
plateau in de vijver bij 'het liefdesbrug-
getje'. Zijn idee haalde het net niet om
te kunnen worden gerealiseerd uit de
ter beschikking gestelde buurtbudget-
ten. Hij is dus nu een originele actie
crowdfunding gestart: voor een 'volks-
aandeel' van 50 euro per stuk krijg je
een uitnodiging voor de onthulling van
het 'Paleisbeeld' en voor de Sarphati
lezing over stadsontwikkeling en volks-
gezondheid. Daarnaast is stadsdeel
Zuid bereid bij te dragen aan de tot-
standkoming van het beeld. Het ont-
werp van kunstenaar Marjet Wessels
Boer voor 'Sarphati's Visioen'**) houdt
rekening met eenden en andere vogels
die het plateau willen en kunnen bestij-
gen. Liefst zien wij dat ze er een riant
en comfortabel eendenhotel met een-
dentrappetje van maakt en dat er ook
nog plek is voor de aalscholver die daar
vaak in de zon zijn vleugels spreidt om
ze te laten drogen. Wie weet kan via het
eendentrappetje ook een van de schild-
padden in de vijver dan inchecken als
hotelgast.

Vrijwilligers gezocht
Wie wil helpen het park mooi en
schoon te houden, wat natuurlijk een
immense klus is met al die verschillen-
de en vele bezoekers, kan zich melden
bij de Vereniging Sarphatipark. Deze
komt om de week op vrijdagmiddag
om 14.00 uur bijeen bij de kast in de
hoek van de kinderspeeltuin met zand-
bakken, schuin tegenover het Groen
Gemaal. Elke week met een even week-
nummer wordt er dan tot 16.00 uur
vuil geprikt, gesnoeid, gewied en nog
veel meer. Fijn als je je komst van tevo-
ren laat weten via:
ver.sarphatipark@gmail.com.

Het Groen Gemaal heeft ook altijd vrij-
willigers nodig, maar helaas kunnen we
in coronatijd geen nieuwe mensen
inwerken, omdat we met maximaal
twee vrijwilligers tegelijk op onze werf
aanwezig kunnen zijn. Wel zijn we drin-
gend op zoek naar iemand die de coör-
dinator van het Groen Gemaal kan ver-
vangen en ondersteunen. Hiervoor stelt
Wijkcentrum De Pijp een vrijwilligers-
vergoeding beschikbaar. Heb je een
groen hart en zwarte nagels en een
sociale, behulpzame instelling? Ben je
beschikbaar op dinsdag, woensdag
en/of donderdag van 13.00 tot 16.00
uur? Stuur dan een mailtje naar 
m.vangessel@wijkcentrumdepijp.nl 
of kom op een rustig moment langs bij
het Groen Gemaal in het Sarphatipark.

Last but not least
Het Groen Gemaal heeft op vrijdag 28
mei voor NLdoet het Vlinderplantsoen
flink op de schop genomen en voorbe-
reid voor een fleurige nieuwe start, aan-
trekkelijk voor vlinders, bijen en men-
sen. En we zijn Groene Vriend van het
sapjesmerk Innocent geworden! Hier-
mee hopen we geld in te zamelen, zodat
het Groen Gemaal kan blijven bestaan,
want we krijgen alleen dit jaar nog sub-
sidie. Volg hoe je ons kunt helpen via
facebook.com/GroenGemaalDe Pijp/ en
innocentgreenfriends.com

Noten
*) zie ook Bulletin de Pijp 2020 nr.
295; Anneke de Zwart: “De Nieuwe
Stad”.
**) Meer info: Kleine expo “Sarphati’s
Visoen”,  t/m 16 augustus in de
raamgalerie van Franjo Studio en
Stichting Het Nieuwe Zuiden, Tweede
van der Helststraat 41 en op
hetnieuwezuiden.nl 
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De Paardenbloem (Taraxacum officinale).
Mijn grote wens is: wie geeft mij een veld met Paardenbloemen?
Dan maak ik er een goudmijn van. Paardenbloemen zijn op vele
plekken in de Pijp te vinden. Tegen een boomstam, tegen de gevel
van een huis of in het Sarphatipark. Ze doen me denken aan gou-
den munten die in het gras liggen.
De Paardenbloem bloeit in maart/april/mei 3 weken, maar ook in
augustus laat hij zijn bloem nog even zien. Hij houdt van uitsla-
pen en doet pas na elf uur zijn bloemenhoofdje open. Als het gras
gemaaid wordt, legt hij zijn sten-
gel plat op de grond en staat
daarna weer op. Zijn stengel is
hol als een rietje en kan wel 20
cm lang worden. Als er een steen
onder zijn wortel ligt, groeit hij
daar met een boog omheen. Hij
waait met alle winden mee. Het
is een composietenfamilie, wat
betekent dat hij zichzelf kan ver-
meerderen door middel van zijn
pluisbol.
De pluisbol lijkt op een troebel
oog. Dat is precies wat hij je vertellen wil. Het is de genezer van
oogziektes. Via de lever en de nieren werkt hij gunstig bij bij-
ziendheid, vermoeide ogen en bij staar. In zijn wortel zit insuline,
een stof die het bloedsuikergehalte helpt verlagen. De
Paardenbloem helpt je als je weinig levenslust hebt en bij depres-
sie. Verder helpt hij vocht en nierstenen afvoeren. Als er
“Officinale” achter een kruidennaam staat verwijst dit naar zijn
veelzijdige geneeskracht en naar zijn aanwezigheid in de middel-
eeuwse kruidenapotheek.
De hele plant is eetbaar en bevat allerlei belangrijke stoffen zoals
bitterstoffen, looistof, vitamines A,B,C en D en mineralen als kali-
um en ijzer.
– Van de wortel, die vele jaren oud kan worden, kun je surrogaat
koffie maken (Dandelion coffee) of geneeskrachtige tinctuur.
– Van de bladeren thee of salade. Leg je een emmer op een
Paardenbloem bij het begin van zijn groei dan blijft zijn bladro-
zet licht van kleur en noem je het molsla.
– Van de holle steeltjes kun je rietjes maken. Knip de stengels aan
de onderkant 2x in en leg ze in een glas met water. De steeltjes
krullen om. 

– Met het witte melksap kun je wratten aanstippen. 
– Je kunt de steeltjes eten als voorjaarsreiniger (1e dag 1 steeltje,
2e dag 2, tot 7 dagen en dan weer terug naar 1.
– Van de bloem maak je gelei, siroop of Paardenbloemenwijn. 
– Als je de bloemknopjes op zoet-zuur zet krijg je kappertjes.
– Van de bloemenpulp die overblijft na het maken van gelei, wijn
of siroop maak ik Paardenbloemenpapier. Hierop kun je dan
weer je favoriete Paardenbloemenrecept schrijven.

Mijn favoriete recept is Paardenbloemenhoning
Benodigdheden: 
– Een handvol Paardenbloemenhoofdjes vers geplukt vanaf 11.00
uur; – 1,5 liter water; – 200 cc Diksap; – sap van 2 sinaasappels
en 1 citroen (natuurlijke smaakversterker); – 32 gram Pectine
(natuurlijk verdikkingsmiddel van citrusvruchten).
Werkwijze: 
Leg de vers geplukte Paardenbloemen in een vergiet, zodat mie-
ren en beestjes eruit kunnen kruipen.
Doe 1,5 liter water in een pan. Kook hier 20 minuten de bloemen
in tot het bloemenwater geelbruin kleurt.  Zeef de bloemen en
bewaar het kookvocht.
Pers vervolgens 2 sinaasappelen en 1 citroen uit. Doe die bij het
kookvocht. Je zult zien dat het nu goudgeel kleurt. Ook de smaak
wordt versterkt door toevoeging van het citrussap. Voeg de 200
gram diksap en de 32 gram pectine toe en kook het sap 4 minu-
ten. Giet de honing in uitgekookte potjes. Doe er een deksel op en
zet de potjes 10 minuten op zijn kop.
De kleur is nu als goudbruine heldere honing. Daarom noem ik
deze gezonde gelei Paardenbloemenhoning.
De Pulp, die je in de zeef hebt overgehouden, meng je met stukjes
krantenpapier en water. Blender dit tot een fijne massa. Dompel
een stukje vliegergaas met daarop de Paardenbloemen papier-
maché massa in een bak water zodat de pulp zich goed kan ver-
spreiden. Laat het daarna drogen en….. je hebt je eigen zelfge-
maakte Paardenbloemenpapier.
Ik hoop dat door het lezen van deze pagina je anders naar de
‘onkruiden’ in de Pijp gaat kijken.

www.wildpluk-work-
shop-met-moos.nl       

Wildplukken met Moos

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
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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

Café Restaurant Gambrinus
Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam

Tel: 020 67 17389
www. gambrinus.nl

Gambrinus
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‘Zolang het druk was, bleef Falafelkoning Sonny open’, 
kopte het Parool op 23 maart j.l. 

Het artikel uit het Parool hangt in een plasticje aan het rolluik. Zo ook een over-
lijdensbericht (2 april 1965  -  12 maart 2021).

In de stille tijd van het jaar
ging hij een paar weken op
vakantie en dan was de zaak
dicht. Ik denk dat iedereen
geschrokken is, toen men de
berichten van zijn overlijden
aan de winkel zagen hangen en
de boeketten zich voor zijn
winkel opstapelden.
Sonny Falafel heette Gurman
Singh. Sinds 2008 was hij een
trouwe ondersteuner van ons
blad. Hij was altijd opgewekt
als je langs kwam en vol
belangstelling hoe het met je
ging. We zullen hem missen
deze vertrouwde ondernemer
uit de buurt.

1e van der Helststraat 50

Tel. 020 6712242

www.wijnbar.nl

1e v.d. Helststraat hk A. Cuypstraat

Tel: 020 4702500

FALAFELFALAFEL

&&

VlaamseVlaamse

FritesFrites

1e vd Helststraat 43

Tel:020 6767612

www.sonnyfalafel.nl

Spaanse delicatessen

Belegde broodjes

Tapas en paella

Spaanse stoofgerechten

Borrel of feestje?

Pacomer
Traiteur & Catering

Gerard Doustraat 66
1072 VV Amsterdam

Tel: 020 4711323
www.pacomertraiteur.nl
info@pacomertraiteur.nl
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Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat

Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209

door Geertje Verheijden

Tsarina Catharina de Grote had als favoriete gerecht een
gepofte aardappel leeggehaald, geprakt met ui, ei en room
en een royale hoeveelheid kaviaar.
Bekend als Pomme Tsarine.

Dit is een smakelijke variant:
Benodigheden:
4 kleine aardappelen in de schil (b.v.) Amandis 
1 ei
1 stevige sjalot
1 flinke eetlepel crème fraîche
Een royale hoeveelheid zalm eitjes.
Bereiding:
Kook de aardappelen in een ruime hoeveelheid water
samen met het ei. Verwijder na 8 minuten koken het ei en
laat de aardappelen nog 12 min. doorgaren.
Snijd een stevige sjalot in kleine stukjes, doe ze in een zeef
en laat ze 5 min. meekoken.
Schil de gare aardappelen en pel het ei. Druk aardappelen
en ei door een zeer grove zeef, of snijd ze in hele kleine
stukjes. Meng met de sjalot en voeg een flinke hoeveelheid
crème fraîche toe. Breng op smaak met wat peper en zout.
Neem een rond taartvormpje en steek mooie ronde 
vormpjes uit het mengsel. Je kunt ook een kopje nemen met
een plasticje erin. Draai om, verwijder het plasticje en druk
het een beetje plat.
Voeg nu een echt royale hoeveelheid zalmeitjes toe. 

Priyatnogo appetita 
(Smakelijk eten)

Asperges met zalmeitjes
Wanneer je nu zalmeitjes over hebt, kun je ze momenteel
heel lekker eten met asperges. Meng de zalmeitjes met een
ruime hoeveelheid mayonaise. Kook de asperges (afhanke-
lijk van de dikte) in ongeveer 15 minuten gaar. De asperges
mogen niet al te gaar zijn. Maak een inkeping in de lengte
maar snijd ze niet helemaal door. Vul ze met het zalmeitjes
mayonaise-mengsel en smullen maar.

Приятного аппетита  
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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


