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Café
HERMES
heeft het . . . . !

OLD AMSTERDAM CAFE . COFFEE . DRINKS . BILJART

Ceintuurbaan 55 - Tel. 06 55548551
www. cafehermes.nl
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Kom voor kinder- en jeugdboeken voor de leeftijd van
0 tot 18 jaar, leuke cadeautjes, ansichtkaarten en
creatieve kinderworkshops naar Casperle.

Sarphatipark 99 • 020-679 11 01 • www.casperle.nl
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Welke planten groeien er voor jouw deur?
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Tot een groter bewustzijn
en innerlijke vrijheid
Technologie
hoort hand in hand te gaan
Met spirituele evolutie
Vanuit het Hart

Stoepplantjes zijn namelijk ontzettend belangrijk. Ze koelen de stad, ze zorgen
ervoor dat water sneller wegloopt als het regent, ze zijn goed voor schone lucht
en belangrijk voor de natuur.
Kent u het stoepplantjes onderzoek al? Het is een initiatief van de Hortus botanicus Leiden en de vakgroep Science Communication en Society (SCS) binnen
Universiteit Leiden in samenwerking met Weekend van de Wetenschap.
Met het stoepplantjesproject willen ze samen met jou onderzoeken welke planten
er op en langs je stoep groeien en waarom. Ze willen dit samen met zoveel mogelijk mensen in heel Nederland doen. Op de website www.stoepplantjes.nl kun je
invoeren welke stoepplantjes je waar hebt gevonden.
Je kunt heel makkelijk meedoen en je hoeft echt geen tuin te hebben.
Stap 1: Ga naar buiten en kijk bij jou op de stoep wat voor plantjes er groeien. Planten met bladeren én bloemen zijn het makkelijkst te herkennen.
Stap 2: Maak met je telefoon een foto van de plant en zoek op welke soort
het is. Als je stoepplantjes gaat invoeren kan je een plantennaam intypen of een
foto uploaden. Als je een foto upload, dan krijg je vanzelf te zien wat voor
stoepplantje het waarschijnlijk is. Denk je dat de app het fout heeft zoek de
plant dan op in onze fotobieb of op het internet.
Stap 3: Weet je nu welke plant het is of ga je een foto uploaden om erachter
te komen? Dan ben je klaar op stoepplantjes te gaan invoeren! Je mag één of
meer planten invoeren, er zijn ontzettend veel soorten om te ontdekken!

Altijd

Katsongs © 2016

Café Mansro
1e Sweelinckstraat 13

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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Interview met Waldo Weijsenfeld
Hij is 39 jaar en een bevlogen
patissier. In zijn winkel aan de 1e
Sweelinckstraat, vertelt hij hoe het
zover is gekomen.
Hoe word je banketbakker? Is dat
de juiste benaming voor je beroep?
Ik ben echt banketbakker of patissier.
Het laatste is de Franse benaming en
dat klinkt wat chiquer. In principe is
het hetzelfde. De focus ligt op hele
lekkere producten te maken voor
onze klanten, dat vinden wij het
belangrijkste.
Hoe word je patissier?
Ik heb eigenlijk vanaf mijn 15e
gewerkt en naar school gegaan. Daarna heb ik een vervolgopleiding
gedaan, eerst in Wageningen en daarna in Brugge. Ja, in Brugge was het wel
erg leuk en zeer leerzaam.
In wat voor opzicht?
Je had les van mensen die meededen
met wedstrijden en van de beste chocolatier van de wereld. Er waren ex4

Tekst: Uke Veenstra, Foto’s: Menno Oostra
ondernemers, die de klappen van de natuurlijk alleen nog maar kleine
zweep kennen en die met bevlogen- werkzaamheden doen. Het meest verheid les gaven. Dat was fantastisch. En velende was dat ik om 6 uur naar huis
het was echt een grote tree hoger met moest. Ik dacht: “Ja nu begint
betrekking tot de Nederlandse patis- het…..nu ga ik zien waar het om
serie. In Nederland is banket veel gaat….ik wil die mannen in die panmeer gevulde koeken, schuimgebak, nen zien roeren en mooie dingen zien
moorkoppen en dat soort dingen. In maken”, kortom de beleving. Maar
België leerde ik echt Franse patisserie nee, ik mocht alleen uien en paprika
maken. Daar werd mijn hart toch wel snijden. Dat vond ik ook helemaal
echt naar toe getrokken. Ik heb ijs- prima. Ik realiseer me dat het er
kappen gedaan en bijvoorbeeld ijss- gewoon bij hoort. Maar ja, ik had
culpturen gemaakt. Die beleving was graag even op een stoel aan de zijkant
echt enorm.
gezeten.Toen kwam ik in de bakkerij
Begon je in de banketbakkerij nog en daar mocht ik gelijk alles doen. Ja,
vóór je naar school ging?
daar was je natuurlijk als je 15 jaar
Ja, als 14/15 jarige jongen wilde ik bent, wel gevoelig voor.
heel graag werken, maar ik wilde geen Hoe ben je in De Pijp terecht
krantenwijk doen, daar had ik in mijn gekomen?
toekomst niets aan. Ik dacht, ik ga iets Ja dat is wel een leuk verhaal. Ik heb
doen waar ik later ook wat aan heb, altijd heel doelgericht gewerkt. Als ik
iets in mijn hoofd had, dan heb ik er
iets waar ik nu in kan investeren.
Ik wist wel dat het iets met bakken of alles aan gedaan om dat te bereiken.
in de keuken moest zijn. Eigenlijk wil- En zo kwam ik ook bij “de Taart van
de ik kok worden, maar toen ik als 15- mijn Tante” terecht. Ik wilde graag iets
jarige een snuffelstage liep, mocht ik met TV doen en iets met bruidstaarten.

De “Taart van mijn Tante” was booming (in 2007 of 2006). Zij deden het
heel erg goed. Zij maakten voor de
meest mooie en leuke mensen
bruidstaarten. Heel divers, alles kon
daar. Zo heb ik ook borsttaarten
gemaakt of een piemeltaart. Het
gebeurde gewoon. Maar er waren ook
taarten met 20 tinten groen. Die taarten
waren niet te betalen. Maar de mensen
vonden dat prachtig en wilden het
graag. Op een gegeven moment moest
ik iets voor “het Klokhuis” doen.
Daarmee had ik alle doelen behaald en
kon ik weer verder.
Ze hadden de bakkerij in de Jacob van
Campenstraat en ik stond voor een roldeur de hele dag naar iedereen te
zwaaien. De sfeer was zo leuk, ik voelde
me echt thuis. Daar is het idee van een
winkel ontstaan. Ik dacht, als ik ooit een
winkel ga openen, dan wil ik dat in de
Jordaan, maar het is ook onwijs gaaf in
De Pijp. Ik heb zelfs nog gevraagd of ik
daar in kon, maar dat was veel te duur.

Ben je in de Jordaan begonnen?
Nee, ik ben begonnen in Bloemendaal,
in een klein campingkeukentje. Ik had
600 euro als startkapitaal. Van daaruit
ben ik naar Haarlem gegaan en zijn we
op de Grote Markt gaan staan en het is
steeds een stapje meer geworden. Op
een gegeven moment verhuisden we
naar Den Haag met de productieruimte
voor Haarlem. Daar had ik een bedrijfsunit. Het was niet heel sexy, maar wel
lekker functioneel en we konden zeker
wat doen. Toen iemand op de markt
wegging, hebben wij die plek mogen
overnemen. Daarna is het echt heel
hard gegaan.
Ik kreeg best vaak de vraag: “Joh, ga je
niet een winkel openen.” We hadden in
die tijd een foodtruck, we hadden veel
leveringen aan de horeca, we stonden
op de markt en hadden ook nog een
webshop.
Toen is het toch gaan kriebelen. Ik heb
echt wel iets van 30 à 40 winkels gezien.
En dat was het allemaal net niet: te
duur, overname of moeilijk. Ik had het
eigenlijk al een beetje opgegeven. Toen
Lukt dat hier nog wel?
Ja, zeker. We zijn heel erg blij hier. kwam ik op de Elandsgracht. Ik moest
wel een concessie doen, omdat de winAbsoluut.

kel twee verdiepingen had. Dat was iets
minder praktisch. Maar ik werd heel
enthousiast, omdat mijn oom aan de
achterkant woonde. Ik was er vroeger
ook een keer geweest en heb toen tegen
mijn vader gezegd: “In deze straat zou
ik ooit wel een winkel willen hebben”.
En ja, zo geschiedde.
En dan gaat er een hele nieuwe wereld
voor je open. Want een winkel is echt
iets heel anders dan een marktkraam.
Het eerste 1 ½ jaar was heel spannend.
Maar de aanhouder wint. En ik ben echt
wel een doorzetter. Als ik iets voor ogen
heb dan wil ik het ook heel graag bereiken. En dat is zeker gelukt.
Was jouw vader ook banketbakker?
Nee, zeker niet. Mijn ouders hadden een
biologisch/dynamisch bedrijf. Eten was
vroeger altijd een feest, de lekkerste
producten vers van het land. Wij gingen
niet naar de supermarkt. Zo is dat mede
ontstaan. En het ondernemersbloed zit
er al van jongs af aan heel erg in.
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Biologisch/dynamisch, kun je dat
ook zeggen van je eigen producten?
Nee. Ik heb dat heel erg overwogen. Ik
vind bewust kiezen voor hetgeen je
gebruikt, super belangrijk. En als daar
dan biologische producten tussen zitten, vind ik dat helemaal prima.
Ik vind het heerlijk om vrij te zijn in
alles wat ik kan kiezen. Als ik een hele
mooie chocolade uit Frankrijk tegenkom, dan vind ik het fantastisch om er
hele mooie producten mee te maken, of
te verwerken tot heerlijke chocolade
brokken.
Wat is het meest verkochte product
hier?
Het pecan caramel taartje, met als
tweede de lemon pie. De cheese cake
framboos gaat ook heel goed. Voor de
brownies komen de mensen ook graag.
Tegenwoordig hebben we ook een
vegan pecan caramel mousse taartje
(Het Bastaartje) dat gaat heel goed en
zou zomaar eens de nieuwe hit kunnen
worden. Het pecan taartje is onze favoriet. Aan de hand daarvan wilden we
(mede in samenwerking met Bas Smit)
een vegan alternatief maken. Het bevat
geen dierlijke producten en het is ook
gluten arm. (Het wordt wel in dezelfde
ruimte gemaakt en in dezelfde oven
gebakken, maar in het recept zitten
geen gluten). Het is leuk dat we dat nu
kunnen aanbieden.
Ik hoorde dat je dat jonge stel uit
West uit de brand hebt geholpen.
Ja. dat was ook heel bijzonder. Ik kreeg
een vraag van de winnaar van ‘Heel
Holland Bakt’. We zijn wel een beetje
bevriend. Hij had die vraag gekregen,
maar was onderweg naar vakantie. Dus
vroeg hij mij: “Wil jij dat voor me
doen?” Ik ben patissier en ik vind dat er
op een bruiloft gewoon iets lekkers
moet zijn, dan wel een taart. Dit verhaal
vond ik zo aandoenlijk. Zij had alles
ingekocht en er was ook een lactosevrije taart. Dus ze had echt wel moeite
moeten doen om al die ingrediënten bij
6

elkaar te halen. Ja, toen dacht ik hier
moeten we wel even iets doen. Ik heb
nu tijd, het kan. Het was heel kort dag.
Wij werken niet met een vriezer, dus ik
moest alles à la minuut maken en bak-

ken. Eigenlijk vind ik dat ook het allerleukste. Het liefst wil ik kunnen zeggen:
“ 2 of 3 uur geleden was dat taartje er
nog niet”. In dit geval de bruidstaart.
Dat vind ik heerlijk. Deze dingen die
hier liggen, zijn allemaal vanochtend
gebakken. En het geeft mij heel veel
voldoening.

ben we dan nog ‘To-Good-To-Go’. Maar
dat is niet ons doel, hè. Ons doel is om
gewoon leeg te verkopen. En dat gaat
eigenlijk vrij goed.
Wat heb je een prachtige kast in de
winkel staan.
Ja, dat is een warenhuis om precies te
zijn Het kleinste Warenhuis van de
wereld. Er zit een leuk verhaal achter.
Als ondernemer vind je vaak veel te
veel verschillende dingen leuk. Ik ben
daar geen uitzondering in. Na een
brainstormsessie was er één conclusie:
met mijn ambitie en dromen kon ik
beter een warenhuis beginnen. Zo kon
ik allemaal leuke samenwerkingen
starten en was het niet nodig om iets
uit te sluiten. Helaas een groot kapitaal
om een mooi pand te huren had ik niet;
het pand van de Hudson’s bay was
immers net vrij gekomen. De realiteit
was een klein budget, met een mooie
droom. Met de nodige creativiteit
kwam ik op het idee om een kast te
laten maken in de vorm van een
Amsterdams huis. Met de titel ‘Het
kleinste warenhuis van de wereld’ was
dit concept compleet. Elk product wat
erin staat heeft een leuk verhaal. Het
warenhuis staat symbool voor de dromen die ik heb en dat met wat creativiteit alles te bereiken is.

Wat zou je tegen je klanten willen
zeggen hier in De Pijp?
Ik ben heel erg dankbaar, dat we op
Maar als je uiteindelijk niet alles deze plek zo mogen groeien en onze
verkoopt, dan moet het toch wel in taartjes mogen presenteren en verkopen. Het is een lang gekoesterde
de vriezer?
Nee. Als we iets over hebben, dan gaat droom geweest om een eigen winkel
het naar ‘To-Good-To-Go’ of naar de met bakkerij te hebben in Amsterdam.
Dat dit gelukt is, vind ik heel bijzonder.
‘Buurtbuik’ in de Jordaan.
Het succes is mede te danken aan de
Wat is een ‘Buurtbuik’?
Zij maken maaltijden voor mensen die geweldige buurt en de grote klantengeen eten hebben. En daarnaast heb- kring die we in een relatief korte tijd
hebben opgebouwd. Daar geniet ik elke
dag van!
www.waldopatisserie.nl
info@waldopatisserie.nl
tel. 06 21 97 95 18

Wildplukken met Moos
Er groeit Munt voor de muntlikeur.
Samen met de Basilicum en de Anijs
van mijn balkon kun je er hele lekkere
likeur van maken. Het idee is om er volgend jaar een Walnotenboom bij te
plaatsen voor de notencake en de
Walnotenlikeur.
Een takje Boerenwormkruid in de hondenmand verjaagt vlooien, een takje in
de kast verjaagt motten en een takje
aan het plafond verjaagt muggen.

Boerenwormkruid likeur
In de winter is het weer tijd voor de
zelfgemaakte likeurtjes. Conserveren
is het plukken en verwerken van producten zodat ze langer houdbaar
zijn. Eén manier is het op alcohol zetten, bijvoorbeeld van kruiden, zodat
alle heilzame stoffen in de alcohol
trekken.
In het zuiden van Nederland groeit de
Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) volop. Tanacetum betekent langdurig of onsterfelijk kruid. Er zitten o.a.
bitterstoffen, looistoffen, mangaan,
hars en vitamine C in. Ga wel met een
wildplukgids op pad als je het kruid
nog niet goed kent. Het lijkt op Sint
Jacobs Kruiskruid, die aan het einde
van de zomer zijn gele bloemblaadjes
verliest en een geel bloemenhart overhoudt. Sint Jacobs Kruiskruid bevat de
stof pyrrolizidine alkaloïden. Deze stof
stapelt zich op in de lever en is dodelijk.
Boerenwormkruid heeft echter een geel
bloemknopje zonder zijblaadjes en is te
herkennen aan het gaatje in het midden
van elk bloemknopje. Het is net of er
een wormpje uit elk bloemenhartje is
gekropen. Dat geeft ook de heilzame
eigenschap aan. Het kruid is worm
dodend en werd in vroegere tijden in
koekjesdeeg verwerkt tegen darmparasieten.
Toen mijn vriendin me uitnodigde om
naar camping Klein Frankrijk (boven
Eindhoven) te gaan, nam ik me voor
om van daaruit op zoek te gaan naar
Boerenwormkruid. Tot mijn verbazing
groeide het op elke hoek van de camping tussen het Sint Jacobskruiskruid
en het Sint Janskruid door. Het verschil
tussen deze 3 soorten was nu ook duidelijk zichtbaar. Iedereen liet het
Boerenwormkruid groeien en zette zijn
tentje op het stukje vers gemaaide gras
tussen de wildgroei langs het meertje
waar je vanuit een zandstrandje het

water in kon. Van daaruit kwam je tussen de Boerenwormkruid planten door
bij de douches. In gedachten zag ik me
al een Boerenwormkruid likeur fabriek
beginnen.

Ik heb een aantal planten uitgegraven
en nu groeit er in Amsterdam Zuid ook
Boerenwormkruid in de tuin van Freek.
Deze tuin is een van de tuinen waar ik
“onkruid” in de hoofdrol heb gezet. Er
groeit Bijvoet. Als je hiervan een blad in
je schoenen legt kun je uren lopen zonder last van zere voeten te krijgen. Van
Bijvoet kun je ook wierrook bundeltjes
maken. Freek houdt van wandelen,
wierrook branden en van likeur. Het
gaat steeds meer een persoonlijke tuin
worden waar het thema likeurplanten
steeds meer vorm gaat krijgen.

Recept Boerenwormkruid likeur
(De “Jagermeister” van Wildpluk Moos)
Pluk 1/3 hand verse Boerenwormkruid
knopjes en zet deze op 800 cc jenever.
Doe daarbij
- 8 blaadjes Basilicum (bevat o.a. vitamine A en K, magnesium en kalium; is
goed tegen verkoudheid),
- 1 takje Munt (is goed voor de spijsvertering),
- een grote theelepel Anijszaad (bevat
o.a. vitamine B6, de mineralen ijzer,
koper, calcium, fosfor, zink, kalium en
magnesium; het geeft een lekkere
smaak, bevordert de spijsvertering en
helpt tegen maagpijn).
Voor de liefhebber: voeg een Engel wortel stengel en een Kalmoeswortel toe.
- 3 lepels bruine kandijsuiker.
Laat dit minimaal 3 weken trekken met
de dop op de fles of pot tot alle kandijsuiker is opgelost. Doe dit voor het
raam op een zonnige plek.
Na 3 weken is de likeur warm bruin van
kleur geworden. Giet de likeur door een
zeef in schoongemaakte, uitgekookte
flesjes. Bij voorkeur kleine flesjes die in
de vriezer passen. Dit winterse heilzame kruidenlikeurtje is ijskoud het lekkerst.
Wildpluk Moos geeft workshops
likeur maken voor Eigen Krachtvoer
en workshops over de heilzame werking van kruiden.
www.wildpluk-workshop-met-moos.nl
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Plein feest op Dora Tamana
Teksten en foto’s: Stichting Stadstoneel en Menno Oostra
Eind september is zomertheaterproject
HET PLEIN van Stichting Stadstoneel in
samenwerking met HVO-Querido afgesloten met enkele goedbezochte optredens die iedereen - spelers en bezoekers
- hebben verrast, ontroerd en verwonderd.
Joanne Swaan van Stadstoneel - die al
jaren samenlevingstheater met buurtacteurs maakt in De Pijp - en HVOQuerido die twee groepshuizen leidt voor
mensen die nog zonder verblijfspapieren
in de stad zijn, hebben deze zomer een
straattheaterproject uitgevoerd dat 24
en 26 september was te zien op het Dora
Tamanaplein.
HET PLEIN is een bijzonder muzikaal
straattheater geworden, mede door de
grote diversiteit aan spelers en muzikanten. Op het Dora Tamaraplein werden bewoners, bezoekers en toevallige
passanten verrast door een voorstelling
gebaseerd op diverse ontmoetingen,
zowel muzikale als persoonlijke, tussen
mensen van uiteenlopende oorsprong.
Samen vormden zij uiteindelijk de
'Nieuwe Nachtwacht' die al die individuen uit De Pijp met elkaar verbond.
De toegangswegen tot het plein waren
opgesierd met gele 'gemeente'-borden
met teksten als 'Pas Op Vreemdelingen',
‘Vol=Vol’, 'U kunt nog terug', 'Kunstwerk in Uitvoering' en dergelijke. Ook
hielden de spelers een humoristisch bevolken, dwars door de opvoering en passanten deel van het geheel.
(corona)toelatingsbeleid voor de werden zo net als alle andere toevallige
bezoekers van HET PLEIN. Dit gaf enige richting, maar de meeste bezoekers
werden geboeid door het stille en soms
onvoorspelbare spel van gewone mensen, randfiguren en passanten.
Ook de bijzondere live muziek van de
vier muzikanten uit alle windstreken
van de wereld, die over het hele plein
klonk, sprak erg tot de verbeelding. Op
een bepaald moment kruisten spelende kinderen, die het plein normaal
8

In vier maanden hebben ruim 20 mensen uit deze buurt, met en zonder
verblijfsdocumenten, samengewerkt
aan theatraal en fysiek spel en muzikale uitwisseling. De sfeer in de groep
werd steeds hechter en heeft mensen
die elkaar anders nooit zouden ontmoeten bij elkaar gebracht. Er zijn
voorzichtige vriendschappen en nieuwe samenwerkingen ontstaan en de
drempels tot elkanders eigenheden zijn
wat verlaagd. De optredens hebben
meer dan 220 enthousiaste bezoekers
gehad die na afloop werden uitgenodigd met de spelers en musici van HET
PLEIN een drankje te drinken, de voorstelling na te bespreken en nader met
elkaar kennis te maken. Het was zowel
artistiek als sociaal een succes.
05-11-2021 Stichting Stadstoneel.

Joanne’s pleinfeest was een hartverwarmende happening in het zachte
licht van de nazomerzondagmiddag.
Innemend, warm, cohesief en een
beetje chaotisch zoals altijd bij haar.
De groep gebruikte het Plein als openbare ruimte voor spel en kunst, via de
toverkunst om andere rollen op ons te
nemen dan op andere dagen, zowel
publiek als acteurs.
Maar zijn we allemaal geen spelers en
toeschouwers tegelijk, op ieder plein

op een zonnige zondagmiddag? Of een
zaterdagmiddag in de winkelstraat? Of
maandagmorgen op de fiets en tramhalte? Of op vakantie, altijd meer elkaar
bekijkend dan de natuur, zee of kunst?
Altijd kleden we ons aan, sluiten de
deur achter ons en betreden het podium.
Het grootste kunstwerk zijn wij zelf:
iedere mens die loopt, zit, valt, werkt of
zingt.
Menno Oostra
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Een verhaal van de Zuid-Pijp
Het verhaal over de Zuid-Pijp moet haast wel beginnen met de Willibrordus, een Rooms Katholieke kerk waarvan de
bouw in 1871 begon. Een prachtige reus van een neogotische kerk gelegen op de hoek van de Ceintuurbaan en de
Amsteldijk. Jammer genoeg al in 1971 gesloopt.

Afb. 1 Sint Willibrordus kerk buiten de veste. Gebouwd van 1871- 1899, architect Pierre Cuypers. Foto 1964.

Sinds 1848 - de Grondwet van ‘Thorbecke’- schoten de katholieke kerken de
grond uit, niet alleen in het zuiden,
maar ook in de noordelijke streken. De
Grondwet garandeert zowel de godsdienstvrijheid als de vrijheid van
onderwijs. In de grondwet is dat te
lezen in de volgende artikelen:
Art. 6. Ieder heeft recht zijn godsdienst
of levensovertuiging, individueel of in
gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
Art. 23 Het geven van onderwijs is vrij
behoudens het onderzoek naar de
bekwaamheid der onderwijzers en het
toezicht der overheid, beide door de
wet te regelen.
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men. Dit hele gebied ten zuiden van de
Ceintuurbaan behoorde echter tot het
grondgebied van de gemeente Nieuwer
Amstel - met het mooie in neorenaissance stijl uitgevoerde raadhuisje aan
de Amsteldijk. Nog snel gebouwd in
1890-91 om de annexatie door de stad
Amsterdam tegen te gaan. Nu is het
helaas een hotel.
Aan te ontkomen was er echter niet, de
gemeente Amsterdam annexeerde in
Uitbreidingen
Amsterdam wilde heel graag beschik- 1896 het hele gebied met goedkeuring
ken over het terrein, de Binnendijkse van de Tweede Kamer. Amsterdam
Buitenveldertse polder en wat nu de kreeg er nu 1380 hectare bij, wat de
Zuid-Pijp heet. Om uitbreidingen te mogelijkheid gaf voor de broodnodige
kunnen realiseren en zodoende de uitbreidingen.
woningnood zoveel mogelijk in te dam-

Ook de protestantse gemeente kon in
de Zuid-Pijp naar de kerk: de Oranjekerk vlak bij het Sarphatiepark,
gebouwd in de jaren 1902-03. De Inwijding vindt plaats op 1 september 1903.
De architect was C.B. Posthumus Meyes sr. Het slopen van deze kerk kon in
de jaren 90 mede door buurtprotesten
tegen gehouden worden.

door Anneke de Zwart
Wel zijn er een aantal grote problemen:
1.
In Nieuwer Amstel waren ze
gewend om direct op de nattige poldergrond te bouwen, dit heette polderpeil. De terreinen werden dus niet
opgehoogd, terwijl Amsterdam dat wel
deed. Het ophogen zorgde voor het zo
genoemde stadspeil. Op de foto van de
Kuiperstraat is dat goed te zien. Rechts
is opgehoogd, tot stadspeil, links is nog
polderpeil. Het maaiveld in de polder
lag op zo’n 1.40 meter beneden stadspeil (later Amsterdams peil genoemd).

2.
Op het terrein was al veel
bebouwing, de zg. ‘voorstadbebouwing’
die zeer ongewenst was. Amsterdam
had er al vroeg problemen mee en niet
alleen in de Buitenveldertse polder.
Zie Afb. 3 Voorstadbebouwing.

Afb. 2 Kuiperstraat anno 1907

Afb. 3 Voorstadsbebouwing in de Buitenveldertse polder.

Bijvoorbeeld de vlak voor de annexatie gebouwde reeks van arbeiderswoningen (162 in totaal) in opdracht van de N.V.
Woning Maatschappij. Weliswaar kleine woninkjes van 1 of 2 verdiepingen met tuin, maar opvallend door de mooi neorenaissance stijl, net zoals het Raadhuis. En bijzonder omdat de woningen voor één gezin bedoeld waren en daardoor een
‘eigen huis met tuin` gevoel gaven
11

Afb. 4 Diamantstraat nu

Gelukkig zijn deze huizen bewaard
gebleven en nog steeds bewoond; te
zien in de Tolstraat, Lumastraat,
Diamantstraat en Robeinstraten. Door
dezelfde architect- A.L. van Gendtontworpen die ook het Concertgebouw
op zijn naam heeft staan. Naast woningen waren er ook nog een groot aantal
fabrieken en bedrijfjes. Zoals een remise met paardenstallen voor de
Amsterdamse Omnibus Maatschappij
op de hoek van de Amsteldijk en de
Rustenburgerstraat, een kaarsenfabriek en een glasblazerij. Maar ook een
lagere school voor 600 kinderen op de
Amsteldijk. En niet te vergeten , maar
wel later gebouwd (1907), de
Diamantslijperij van de fa. I.J. Asscher
aan de Tolstraat.
3.
Door deze problematiek werd
de hele kwestie van de waterhuishou-

Afb. 6 C.L.M. Lambrechtsen van
Ritthem, Plan van uitbreiding
der Gemeente tussen Amstel en
Schinkel, 1898 (Stadsarchief
Amsterdam)
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Afb.5 en ......... toen

ding, de riolering en de infrastructuur
zeer complex. Lambrechtsen van
Ritthem (1854-1934), directeur van
Publieke Werken van 1895 -1900, is
zich bewust van het lage polderpeil en
zegt: `dat algehele opheffing dezer polderbebouwing met hare plaatselijk
zeer ongunstige toestanden […] toch
binnen korten tijd niet bereikbaar [is]
zonder onteigening op grote schaal der
geheele stadswijk’. Lambrechtsen was
geen voorstander van onteigeningen
die duur waren en ingewikkeld en lang
zouden duren. Het probleem was daarmee natuurlijk niet weg. In tegendeel,
wat absolute prioriteit had bij de
gemeente was de doortrekking van de
Van Woustraat in zuidelijke richting.
Veel noord-zuid lopende hoofdassen
waren er niet. Je had de Amsteldijk,
dan een tijdje niets en pas dan de
Ferdinand Bol, die trouwens ook nog

aangelegd moest worden. De Van
Woustraat ging dwars door de hele
polder met alle voorstadbebouwing
Een gigantische klus. In Amsterdamse
begrippen kon het niet anders dan de
straat op stadspeil aan te leggen en dat
betelende ook weer ontpolderen, onteigenen, en sloop van bestaande panden.

Intussen
Intussen had Lambrechtsen een uitbreidingsplan ontworpen voor het hele
gebied. Zijn Plan was niet alleen voor
de Zuid-Pijp maar liep van de
Amsteldijk tot de Schinkel, zie Afb.6.
Het ontwerp was erg gericht op het
Plan Kalff en de grachtengordel, om in
de historische traditie te blijven, maar
werd nooit officieel vastgesteld. Hij zat
in de gemeenteraad en was politiek
actief.

Zijn opvolger was J. van Hasselt en het
was deze directeur van Publieke
Werken die Berlage in 1900 de
opdracht geeft een uitbreidingsplan
voor Amsterdam-Zuid te ontwerpen.
Berlage werd geconfronteerd met alle
problemen van waterstaatkundige aard
zoals hierboven beschreven. Hoewel
van Hasselt de lijn van zijn voorgangers kiest, is zijn voorkeur om het hele
gebied op te hogen in plaats van steeds
maar bemalen niet in het Plan Berlage
terug te zien. Wel had Berlage rekening
gehouden met riolering e.d. Het Plan
was in 1905 gereed. Hoewel Publieke
Werken het goed keurde, bleef het echter bij een Plan. Toch is er in de
Rustenburgerstraat een aantal blokken

breidingen. Vooral de Pijp vond hij
totaal mislukt in alle opzichten. Hij
vindt het onbegrijpelijk dat zo’n plan
goedgekeurd is. Een en al eentonigheid. Hij had een stedenbouwkundig
uitbreidingsplan ontworpen voor
Amsterdam Zuid en Den Haag en was
zich steeds meer gaan verdiepen in de
stedenbouw. Niet alleen in esthetische
zin maar toegespitst op sociale
woningbouw. Hij zocht nu naar een
verbinding tussen goede woningen en
schoonheid. De stad als kunstwerk.
Word vervolgd
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Afb. 7. Blokken van Berlage in dik zwart, Rustenburgerstraat.

gebouwd zoals Berlage dat had gedacht
in zijn eerste plan, zie Afb. 7. Dit suggereert dat er nog een plan te verwachten is. En ja, dat is het 10 jaar later
ingediende tweede plan Berlage in
1915.
Berlage had intussen ook niet stil gezeten. Hij had al grote bezwaren gemaakt
tegen de huidige manier van stadsuit-

1e van der Helststraat 50
Tel. 020 6712242
www.wijnbar.nl

-Tibbe, Lieske, 1994: R.N. Roland
Holst-Arbeid en Schoonheid vereend.
Opvattingen over gemeenschapskunst.
(Academisch Proefschrift).
-Toelichting gemeente bestemmingsplan De Pijp 2018.

1e v.d. Helststraat hk A. Cuypstraat
Tel: 020 4702500
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Stadsdeelinformatie
Politie Zuid-De Pijp

Hallo 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

Op hallodepijp.nl vindt u alle (non profit) organisaties hier in de
buurt met hun wensen, projecten, locaties, mededelingen en
verdere gegevens.

Huis van de wijk De Pijp
Adres: Tweede van der Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam.
huisvandewijk.depijp@combiwel.nl
Open: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur.
www.combiwel.nl; Info : 020 570 96 40
Het Huis van de wijk De Pijp herbergt onder meer:
Wijkcentrum de Pijp
www.wijkcentrumdepijp.nl; e-mail:info@wijkcentrumdepijp.nl
Telefoon : 020 6764800
Natuur & Milieuteam Zuid
website: https://NMTzuid.nl; e-mail: info@nmtzuid.nl
Tel.: 06-20539406
Stichting Woon! Zuid
De Stichting is actief en behulpzaam op verschillende woonterreinen. Website www.wooninfo.nl; e-mail: zuid@wooninfo.nl
Telelefoon : 020-5230130
Voor Elkaar in Zuid
Vrijwilligers helpen oudere buurtbewoners bij alledaagse zaken.
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)
Telefoon: 020 679 4441; e-mail: info@voor elkaarinzuid.nl
Sociaal loket
Het loket geeft gratis informatie, advies en ondersteuning.
dinsdagochtend 09.00-12.00, woensdagmiddag 13.30-16.30.
Bel 020 255 2916 of maak online een afspraak.
Voedselbank Zuid
Lutmastraat 61-A, 1073 GN Amsterdam. info@voedselbank.org
Bel ons op 020 – 638 44 77 (ma-vr van 9:00 tot 17:00 uur)

Stadsdeelkantoor Zuid
Adres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
Gemeentelijk informatienummer telefoon: 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.)

Sporten in Sporthal De Pijp
Lizzy Ansinghstraat 88 1072 RD Amsterdam
Telefoon: 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 t/m donderdag van 10.00-12.00 uur en donderdag
avond van 20.00 tot 22.00 uur terecht kunt voor informatie over
de activiteiten en inschrijvingen. Informatie tel: 020 470 1460

Dierenambulance 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: 020 626 21 21.
Wij zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor dieren in medische 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: 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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D i t j a a r m e t Ke r s t m i s :

Eve r z w i j n m e t c r a n b e r r y s au s ! ! !
door Geertje Verheijden

Cranberrysaus
Het eerst is, in dit geval, de saus aan de beurt. Deze kun je
gerust één of twee dagen van te voren klaarmaken.
Je hebt nodig:
250 verse cranberries (verkrijgbaar bij de supermarkt),
3 stuks steranijs, 2 kaneelstokjes, 200 gram suiker, 360 ml
verse sinaasappelsap.
Doe alle ingrediënten samen in een steelpan en breng het
aan de kook. Zodra alle suiker is opgelost zet je het vuur
lager. Laat het zachtjes koken tot alle cranberries open zijn
gesprongen. Haal de saus van het vuur en verwijder de steranijs en de kaneelstokjes. Laat het verder afkoelen en doe
het koud in een blender of gebruik een staafmixer en pureer
tot de saus glad is. Haal de saus door een zeef om de velletjes te verwijderen. Verwarm de saus kort, op een laag vuurtje, voor het opdienen.

Everzwijn
Wild zwijn is niet heel gangbaar maar wel erg lekker. Je kunt
het krijgen bij de poelier; bij Chris Kip op de Albert Cuypmarkt of bij poelier Jonker vooraan op de Maasstraat 19.
Maar je kunt het ook online bestellen, bijvoorbeeld bij
www.grutto.com/nl. Dat is een heel pakket en wat veel voor
één persoon. Wanneer je dat bestelt, is het handig om het
met meerdere mensen (familie of vrienden) te doen. Het is
prima vers te houden in de vriezer. Het fijne van wild is dat
het helemaal verantwoord vlees is. We leven nu eenmaal in
een totaal gecultiveerd land. Dat betekent dat het wild in

toom gehouden moet worden. Zonder kundige jagers (vaak
grote natuurliefhebbers) zou het er niet al te best uitzien. In
Limburg hebben ze al vaker overlast van wilde zwijnen, net
als op de Veluwe. Je bent niet blij wanneer er zo’n grote beer
(mannetjes varken) of zeug (vrouwtjes varken) in je tuin
staat. Het zijn indrukwekkende dieren.
Voor Kerst zou ik zeggen koop wild zwijn-medaillons of
-steak. Wanner het vlees bevroren is, haal het een avond van
te voren uit de vriezer en laat op een bord in de koelkast
ontdooien. Haal het vlees een half uur vóór bereiding uit de
koelkast en verwijder de verpakking. Laat op een bord op
kamertemperatuur komen. Bestrooi het met peper en zout.
Doe wat roomboter in een koekenpan en zet op een hoog
vuur. Wanneer het schuim wat is weggetrokken en de boter
een kleurtje krijgt, voeg dan het vlees toe. Zet eventueel het
vuur ietsje lager. Houd het vlees in beweging met een tang
of spatel en prik er niet in met een vork. Dan gaan de lekkere sappen verloren. Bak het vlees (voor medium) in 2 à 3
minuten per kant. Haal het uit de pan en laat het onder aluminiumfolie zo’n vijf minuten tot rust komen. Leg het vlees
op een bord en giet er wat van die overheerlijke warme
cranberrysaus overheen. Serveer met gebakken aardappeltjes en bijvoorbeeld erwtjes (uit de vriezer).
Hopelijk kunnen de meeste mensen dit jaar weer met elkaar
het Kerstdiner verorberen.

Smakelijk eten en een vrolijk, gelukkig en
gezellig Kerstfeest en
ook een fijn Nieuwjaar toegewenst.

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

OnDERSTEUnEn

Al voor € 15
in deze krant?

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

mail naar
redactie@bulletindepijp.nl

voor al uw
dierenvoedsel
Dagelijks geopend
2e Jan Steenstraat 1
Tel: 020- 671 42 64
maandag alleen voor
reserveringen geopend

BULLETIn DE PIjP OUD-ZUID

Bert’s
dierenbenodigheden
Albert Cuypmarkt 163

BLZ
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Al voor € 15
in deze krant?
mail naar
redactie@bulletindepijp.nl

Al voor € 15
in deze krant?
mail naar
redactie@bulletindepijp.nl

Tel: 020 6763247
winkel:
bakkerij/winkel:
Elandsgracht 91 1e Sweelinckstr.14
1016 TS A’dam 1073 CM A’dam

Spaanse delicatessen
Belegde broodjes
Tapas en paella
Spaanse
stoofgerechten
Borrel of feestje?

Pacomer
Traiteur & Catering

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

voor feestjes en
partijen:
tel 06 19423000

www.deduvel.nl

Gerard Doustraat 66
1072 VV Amsterdam
Tel: 020 4711323
Vol enthousiasme presenteren wij onze nieuwe winkel
aan de

www.pacomertraiteur.nl
info@pacomertraiteur.nl

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

Ceintuurbaan 278
hoek Ferd. Bolstraat
tel 020 6621409

Portugese
flame
grilled
chicken

