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nieuws

uit de buurt

Café Mansro

1e Sweelinckstraat 13

Zijn

Hier en nu

Geen gister en geen morgen

Niet daar ver weg en zorgen

De sleutel is zo puur

Leef je dromen

Vol passie en vuur

Katsongs © 2011

Dwalen door Amsterdam. 
Tekeningen van Gerrit Lamberts 1800-1850

Tentoonstelling Stadsarchief Amsterdam 1 april t/m 31 juli 2022

Gerrit Lamberts (1776-1850) is een van de bekendste onbekende tekenaars van
Amsterdam. In elk boek over de geschiedenis van de stad staan één of meer van
zijn tekeningen. Zijn tekenstijl is levensecht en onopgesmukt.

Als in een wandeling neemt Lamberts je mee door het oude Amsterdam en toont
het dagelijkse leven van de Amsterdammers in de vroege 19de eeuw. De tentoon-
stelling “Dwalen door Amsterdam” is extra interessant omdat zijn stadsgezichten
uit een weinig bekende periode in de geschiedenis van de stad dateren, lang na de
buitengewone groei van de 17de eeuw. Het Stadsarchief bewaart de grootste ver-
zameling tekeningen van Lamberts. Aangevuld met tekeningen uit de collecties
van het Rijksmuseum, het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en het
Amsterdam Museum is “Dwalen door Amsterdam” een echte must-see voor de
Amsterdam-liefhebber.

In deze tentoonstelling maakt de bezoeker ook kennis met Lamberts zelf: zijn
leven, de door hem gehanteerde tekentechnieken en de 18de-eeuwse tekenaars die
hem inspireerden. De interieurtekeningen die hij maakte van zijn eigen huis aan
de Bloemgracht geven een sfeervol beeld van de omgeving waarin hij zijn teke-
ningen uitwerkte, waaronder die van zijn zolderatelier waarin we hem door een
openstaande deur aan het werk zien.

Speciale aandacht krijgen opzienbarende historische gebeurtenissen die
Lamberts, een generatie voor de uitvinding van de fotografie, vereeuwigde met
pen en penseel. Zoals de eerste keer dat in Amsterdam de guillotine werd ingezet,
de grote brand in de Ronde Lutherse Kerk en het ingestorte Oost-Indisch
Zeemagazijn op Oostenburg in 1822.



Hugo Kaagman kennen we
allemaal, maar wie hij is
weet bijna niemand. 
Wie schuilt er achter de
vrolijke Amsterdamse friet-
kraam op de Albert Cuyp
en de zwartgallige pande-
mietaferelen aan de
Hemonylaan? 
Deze oude hippie neemt
geen blad voor de mond,
trapt op ieders tenen en
kan er ook altijd om
lachen.

Je hebt een hele specifieke stijl en
techniek van werken. Hoe ben je
daartoe gekomen?

‘Toen ik in 1973 naar Amsterdam
kwam, ben ik aardrijkskunde gaan
studeren: Sociale Geografie. Ik wilde
kunstenaar worden, maar ik mocht
niet naar de kunstacademie van mijn
ouders. Dat was geen beroep, dat was
een hobby. Ik heb mijn studie gedaan
en toen gekeken of ik toch nog kun-
stenaar kon worden. 

In de punktijd kwam graffiti op. Ik
woonde in een voormalig kraakpand
en was met graffiti bezig. Op een dag
sneed ik een sjabloon uit en daar
werd ik helemaal enthousiast van. Die
techniek is al heel oud. Het bestond al
in de oertijd. Ik ben daar fanatiek
mee bezig gegaan tot en met vandaag.

Toentertijd was het een techniek die
niemand snapte. Men was bezig met
spuiten; sjablonen werden door nie-
mand geaccepteerd. Ik was de enige
met spuitmallen. 

Rond 2000 noemde men het stencil-
art. Dat is nu een wereldwijde bewe-
ging. Ik was één van de eersten die
daar kunst in maakte. Op een gegeven
moment is graffiti ‘Street Art’
genoemd of  ‘Urban Art’. Het is nu de
meest spannende stroming van deze
tijd.’

4

Meer dan een plaatjesmaker

Interview met Hugo Kaagman
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Krantjes
‘Van1977 tot 1982 maakte ik punk-
kranten met heel veel paranoia-
achtige dingen. Het was doemdenken.
We gingen ervan uit dat de wereld zou
vergaan in 1984 (zoals voorspeld in de
roman van George Orwell, waarin “Big
Brother” - de allesziende macht van de
staat - altijd iedereen in de gaten hield,
(red.) Of hij zou compleet geautoma-
tiseerd worden. Daar was de neutro-
nenbom, die wel de mensen zou ver-
nietigen, maar niet de gebouwen. Big
Brother is nu een tv-programma.

Ik heb me ook nog verzet tegen de
postcode! We waren antiadministra-
tie en we waren tegen het pinkaartje.
Ik heb nog tot heel lang giro-envelop-
pen op de brievenbus gegooid. Het is
nu zichtbaar waar je overal koopt.
Totale controle. En nu zit je met die
QR-code. Het is verschrikkelijk.

En de vrijheid die er was…. ik heb
een enorme heimwee naar de hippie-
tijd. Ik ben hippie geweest: je steekt je
duim op en je kon overal naar toe, je
kon in een slaapzak slapen en een
stokbroodje bijna gratis eten. Ik heb 

heel Europa en Noord Afrika gezien
en overal lieve mensen. Fantastisch. 
In de Punk-tijd stond heel veel leeg;
ik kon kraken en in Amsterdam kon
je van het ene kraakpand naar het
andere. Je had een eigen bierimport,
eigen keukens, eigen kappers, band-
jes. En die zorgden ervoor dat er niet
zoveel leeg stond. Leegstand was een
misdaad. Nu ook trouwens. Mensen
die panden opkopen en speculeren,
dat is heel raar. Dankzij het kraak-
pand heb ik mijzelf kunnen ontwik-
kelen, dat is mijn Academie geweest.’

door Menno Oostra en Uke Veenstra
foto’s: Hugo Kaagman en Menno Oostra
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Intens articulerend, laat Kaagman ons zijn
recente en zijn oudste creaties zien. Hij verbindt
moeiteloos onderwerpen, tijdperken en wereld-
rampen met het atelier-annex-bakkerij waarin
we zitten. 

‘Dit gaat over corona. We zijn hier in Galerie Arti Kitchen.
Dat bestaat al 30 jaar, dat doet mijn vrouw, zij is kunsthisto-
rica. Verleden jaar is een kunstenaar bakker geworden. Dat
is essentieel, want een bakker mag open zijn. Toen ben ik
weer begonnen. Dat is Bill Gates op de omslag. 

Op een gegeven moment ben ik doosjes gaan maken. Ik heb
een doosje over klimaat, over vluchtelingen en zo verder. En
dit is een virusdoosje. In maart 2020 ging het nog over
vleermuizen, Bacardi en corona. Het mondmasker was nog
niet verplicht. Dr. Norton kwam er bij als grapje. Er zitten
allemaal kleine grapjes in, maar het is niet echt leuk. Zo is
het begonnen.

Er kwam de lockdown en een lege Dam en een lege Albert
Cuyp. Je had dus ook een leeg Mekka en een leeg Vaticaan.
Ik geloof niet dat corona van god of van de duivel is, maar
het gaat niet buiten god om. Voor mij is god de natuur. 

Toen werd het april 2020. We dachten nog: Sommige men-
sen worden beter en dan hebben we het gehad. Op de
binnenkant van het doosje staat de nightnurse. En liedjes,
‘Ja zuster, nee zuster’. Ik heb altijd een arrangement met
humor: Dr. Zhivago, Dr. Bibber, Dr. Kildare. 

In mei 2020 ben ik
begonnen met test-
kits te maken. Ik was
vooruit gelopen op
hoe het nu is. Het is
testen, testen. En dan
hebben we het nieu-
we normaal. 
In juni 2020 begon ik
met allemaal duivels
bij verhalen.

Ik heb ook nog
een plattegrond
van Paradiso
gemaakt: waar je
moet gaan en
staan. Inderdaad,
op stoelen, bij een
punkconcert. 
Big Brother! 
Al mijn voorspel-
lingen uit de
punktijd komen
uit.
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Ik heb op de stoep allemaal dingen met pijlen gemaakt en
ook heel veel weer weggehaald. Maar op een gegeven
moment ben ik moe. Ik heb heel veel sjablonen, maar waar ik
eigenlijk naar toe wil is dit: “Happy” (zie hieronder).

Kunst is altijd al moeilijk, maar nu heeft iedereen het moei-
lijk. Als kunstenaar moet je toch elke dag zelf verzinnen wat
je gaat doen. Dat kan ik als geen ander.’

Heb je nog wat aan de sociale geografie gehad?
‘Ja, ik ben een antropologische kunstenaar, eigenlijk. Ik ben
niet alleen maar een plaatjesmaker, maar ik ben ook concep-
tueel bezig, met ideeën. Sociale geografie was heel breed. In
de Wikipedia - dat is het mooie van deze tijd - kun je blíjven
lezen, over religie, over alles. Ik wil alles weten, ik lees alles.
Ik heb de nieuwe Bijbelvertaling doorgenomen. Zo probeer
ik alles opnieuw te bekijken. Studeren, studeren, studeren. En
ik probeer het te snappen.

Nu heb je het hele corona. Ik ben geen complotdenker, ik
denk,  de overbevolking was een probleem en de Natuur doet
er wat aan. Het is niet anders. 
Maar toch probeer ik alles in de gaten te houden en mee te
denken aan een oplossing. Ik ben een wereldverbeteraar.
Alleen maar mooie dingen maken is niet genoeg.’

Je wilt mensen aan het denken zetten?
‘Ja en dat is riskant. Mijn kunst is collage: ik doe dingen bij
elkaar. In zo’n combinatie kun je iets zeggen, wat meer zegt
dan alleen woorden. Als ik schilder, of ik pak een sjabloon,

ontstaat er iets dat je pas later snapt. Je doet het eigenlijk uit
je onderbewustzijn. Ja, het is een goddelijke inspiratie als je
per ongeluk een nieuwe visie ontwikkelt. Maar dat is dus heel
riskant. Ook ik ben wel eens bedreigd.

Kunst is voor mij gewoon een uiting, een bijdrage aan de cul-
tuur. Maar kunst kan ook iets zijn voor een veiling. En als je
dat spelletje speelt, ben je met geld bezig. Een kunstwerk
wordt geveild en dan hangt het weer ergens en dan wordt het
weer geveild. De kunstenaar doet daar ook aan mee. De prij-
zen verdubbelen in 10 jaar tijd. Maar ja, dat is de gekkigheid
van kunst.
Zoals Banksy, mijn collega in de sjabloonkunst (hij begon 30
jaar na mij). “Het meisje met de rode ballon” gaat op de vei-
ling in de versnipperaar en daarna is het drie keer meer
waard. In plaats van één miljoen is het drie miljoen waard.
Brrr... Ik kan er wel om lachen, maar dat het om zo veel geld
gaat, daar ben ik tegen. Dat is bespottelijk.’

We noemen Vincent van Gogh, Basquiat, Richard
Hamilton (“Shadowman”). Hun kunst is nu mil-
joenen waard, maar zijzelf zijn dood. 

‘Mensen kopen werk op en speculeren met de prijzen.
Gekkigheid! Je wordt steeds duurder met je kunst, maar dan
word je te duur voor de mensen die graag iets van je willen
hebben.
Banksy heeft een pretpark gedaan en een hotel in Palestina,
uitkijkend op de Muur. Allemaal graffiti stuff. Hij is geënga-
geerd en hij heeft humor. Daarna heeft hij het pretpark gedo-
neerd aan Calais, het vluchtelingen kamp. Verpleegsters, een
ziekenhuis heeft hij een tekening gestuurd. Het is gewoon
een linkse gast die goede dingen doet. Deze wereld (de
Straatkunst) is dus interessanter dan de gewone kunst-
wereld. Op de straat heb je wel een boodschap en publiek
nodig.’

Nieuwe kunstenaars
‘De Street Art-beweging is groot. Er komen ook nieuwe
talenten bij. Bijvoorbeeld Judith de Leeuw, een meisje van 24.
Zij schildert heel realistisch en maakt hele grote “murals”. Ze
heeft een heel eigen stijl. Ze werkt van Tsiblisi tot Mexico tot
Korea; overal. Zij was ook op het Leidseplein met een 4 meter
hoge canvas voor Warchild in 2018. 
Dan heb je VHils. Hij boort in de muur portretten en patro-
nen. Hij boort het helemaal uit. Het gebeurde ook met dyna-
miet en zo voor een clip voor You Tube.  
En M-city gaat de hele wereld rond. Dat is een Pool, die een
soort industriële stijl met raderen en machines heeft. Die
gaat in deze Corona-tijd gewoon de hele wereld over. 
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Zo kan ik ook nog uren praten: Shoe,
Dr. Rat, Again, Dr. Smurry, Ottograph.
Nou ja, je hebt heel veel mensen. Met de
sjablonen komen er nieuwe talenten
aan. Sommige mensen stoppen weer. In
Hengelo heb je Nina Paitina. Ze is
eigenlijk verpleegster en maakt mooie
dingen.’

Vroeger en nu
‘Ik vond het vroeger altijd wel interes-
sant dat er ook nog een geldelijke kant
aan zit. Maar ik vind het nu een schijn-
wereld. De waan van de dag. 

In mijn tijd had je geen eens een foto-
toestel, dat was heel duur. Tegenwoor-
dig heeft iedereen een gratis cameraa-
tje op zijn telefoon. En dat is so weird.
Als ik nu iets maak in de steeg, dan
heeft over een half uur de hele wereld
het gezien. 
Vroeger kon je heel gemakkelijk een
beweging maken, want daar kon je lang
mee doorgaan. Nu is het binnen een
maand voorbij, want dan heeft iedereen
het al weer gehad.

En er is de inhaalslag van vrouwen en
mensen van kleur. Dat gaat ver, die
mensen worden tien keer duurder. 

Verzamelaars kopen nu juist dat soort
dingen. En dat uit een soort schaamte-
gevoel. Ik kreeg de vraag bij een
tableau: “Waarom zitten daar geen
zwarte mensen in?”  Die zaten er wel in,
maar ik maak alles in blauw,  dus de
mensen van kleur waren ook blauw. Die
vraag alleen al! Ik heb er niet eens over
nagedacht.’

Is de Hemony een soort wisselten-
toonstelling?
‘Die hele straat was één getto. Er stond
allemaal lelijke graffiti op. Daar heb ik
af en toe iets tussen gezet. 

De reactie van de biljartfabriek is erg
leuk. Die heeft de deuren vervangen en
ze gedoneerd aan het museum “Straat”
in Noord, daar staan ze nu. Toen heb ik
(hun nieuwe deuren) het nog een keer
gemaakt met hun portretten erbij. 

Er was één mevrouw die wilde Jezus
weg hebben. Ja, dat begrijp ik ook wel,
maar het is lullig. 
En er waren mensen van de Chinese
club, die hebben een aanklacht inge-
diend over de schildering hiernaast. Er
staat iemand met spleetogen op en met
sambal erbij. Het is te stereotype. Het

ligt allemaal heel gevoelig.
Maar zodra ik aan het werk ben, krijg
ik allerlei vragen van heel lieve mensen.
En er komen weinig vandalen over-
heen. Ik sta in al die oude boekjes. Als
iemand echt weet waar Street Art over
gaat, kent hij mijn naam. Je kunt er
alleen overheen gaan als je het beter
kan. De meesten hebben dus respect.’

Voor meer informatie en
bezichtiging van de kunst
van Hugo Kaagman: 
ga naar zijn prachtig
vorm gegeven website:
www.kaagman.nl

e-mail: hugo@kaagman.nl

Galerie Art Kitchen
Hemonylaan 33
Amsterdam

Deuren van de Biljartfabriek
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Beste Lezer,

Op deze pagina had uw / je verhaal kunnen staan. Het had over van alles kunnen
gaan, in woord en/of in beeld. Wilde je altijd al je verhaal kwijt aan buurtgenoten?
Wilde je jouw gefundeerde visie en inzichten delen met de buurt? Heb je iets
bijzonders beleefd dat je graag kwijt wilde? Of wat dacht je toen je jouw eerste voet
op Nederlandse bodem of in De Pijp zette? Of misschien wilde je graag iets over
jouw (uit de hand gelopen) hobby vertellen? Of zocht je publiek voor jouw kennis
van muziek - een column misschien? Het kan ook zijn dat je al jaren een cursus
creatief schrijven volgt en nu je kans wil grijpen om te publiceren. 

Stuur je verhaal naar de redactie van dit blad: redactie@bulletindepijp.nl en wij
kijken of we je wensen kunnen vervullen. Wij zien je verhaal met grote
belangstelling tegemoet.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor je moeite !



10

Hoe ik de winter doorkom als er niet
zoveel te wildplukken is? Dat is elk jaar
anders, maar de afgelopen 2 jaar ben ik
bevriend geraakt met Alexander de
Papegaai. Elke ochtend roept hij me
vanuit de Berkenboom in de binnen-
tuin, net zolang totdat ik mijn zolder-
gordijn open doe. Dan loop ik de trap
af naar beneden en wacht hij op me bij
de stok die ik naast de keukendeur voor
hem heb opgehangen. Hij eet pinda’s
uit mijn hand en is gek op stukjes ver-
se appel. Afgelopen jaar nam hij ook
zijn vrouwtje wel eens mee, die een heel
ander geluid maakt. Dat lijkt meer op
het geluid van een fluit waar een rollen-
de knikker in zit. Ook zijn 2 pasgebo-
ren dochters heb ik al ontmoet, maar
meestal komt hij alleen. Vorige week
zag ik hem vliegen in de lucht. Ik deed
zijn geluid na (dit is een soort keelge-
luid). Hij was van plan om rechtdoor te
vliegen, maar toen hij mij hoorde, boog
hij met een grote boog af naar links en
vloog naar me toe. 
Dierenliefde is bijzonder. Maar hele-
maal als je vrienden wordt met een
beestje van buiten. Ik kijk nu heel
anders naar vogels. Ze hebben allemaal
een ander karakter en zijn allemaal
uniek. We kunnen nog een heleboel van
de dieren en de natuur leren. 

De natuur is onze “supermarkt”. Het
geldsysteem heeft ons geleerd om naar
de supermarkt te gaan.

Deze tijd vraagt om inzicht. Als we van-
uit de plant gaan kijken wat deze ons
wil vertellen (signatuurleer) en wat
voor eigenschappen hij heeft (inhouds-
stoffen) kom je tot verrassende ontdek-
kingen. Onze zeep groeit gewoon bui-
ten. Wie had dat ooit gedacht…

Wildplukken met Moos

www.wildpluk-workshop-met-moos.nl
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Van Klimopblad tot zeeppomp.
Klimop (Hedera helix) is met zijn
leerachtige blad winterhard. 
Het is een klimplant die zich in het park
om de bomen heen slingert. Ook muren
van huizen bekleedt hij met een mooi
klimop tapijt. Dit is een natuurlijke
deken (isolatiemateriaal). 
In het blad zit saponine (zeepschuim).
Deze eigenschap laat vet oplossen en is
uiterst geschikt om zeep mee te maken.
Met de zwarte besjes kun je donkere
haren donker kleuren. Voor blonde
haren raad ik Kamille-bloemen aan,
voor rode haren de wortel van de
Ossentong.
Als je de 5 puntige klimopbladeren in
stukjes knipt, in de blender doet met
een beetje water en afzeeft, krijg je een
helder gifgroen plantensap. Als je dit
verder verwerkt tot een vloeibaar was-
middel, strijkt het in de was de vezels
van de zwarte kleding mooi glad en
haalt de zwarte kleur weer op. Een
beetje helder groen Klimop sap
gemengd met 1 deel warm water in een
spuitbusje, kun je over donkere haren
sproeien onder de douche. Je haren
gaan er erg mooi van glanzen.
Wil je je haren sneller laten groeien
gebruik dan liever Brandnetelwater.
Gemengd met takjes Rozemarijn geeft
het ook een lekkere frisse geur.

Vloeibare klimopzeep voor in het
zeeppompje (recept van Moos) 
- Neem een handvol vers geplukte
klimopblaadjes.
- Knip ze in stukjes zodat de inhouds-
stoffen gemakkelijk uit het blad kun-
nen komen.
- Doe de klimop blaadjes in een blen-
der met een beetje water tot de blaad-
jes net onder water staan.
Vul de blender niet verder dan de helft.
Het gaat heel erg schuimen en zal
anders overstromen.
- De klimopblaadjes afzeven met een
kaasdoek. Het gifgroene klimopsap
vang je op in een maatbeker tot je 1 liter
hebt.
De blaadjes kunnen in een waszakje
voor bij de zwarte was. Het sap gaan we
verder verwerken tot vloeibare zeep:
- Rasp 16 gram Marseille zeep of Sun-
light
- Doe 1 liter klimopsap in een pan en
voeg de geraspte zeep toe. 
- Verwarmen en roeren met een houten
lepel net zolang tot de zeep is opgelost.
- Voeg 16 gram soda toe en laat dit 12
tot 24 uur staan.Je hebt nu een dikke
zeep. 
- Doe er naar keuze een paar druppels
etherische olie bij, bijvoorbeeld “Den”
(de boom met de dubbele naalden en
de dubbele werking: desinfecterend en
bacteriedodend). 
- Roer de zeep met je vingers goed door
zodat het weer vloeibaar wordt en vul
er je zeeppompje mee. Gebruik hier-
voor een trechter.
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Een jaar na haar overlijden hebben familie en vrienden
Anke op 21 november 2021 herdacht met een groot feest
in de Oranjekerk. Het was haar eigen uitdrukkelijke
wens. Met een lach en een traan konden we nu samen-
scholen, wat een jaar eerder niet mogelijk was door de
strenge lockdown. Het werd een mooie, waardige herden-
king.
Op die dag hebben we ook het bankje in het Sarphati-
park onthuld. Onno van der Vlerk, voorzitter van de
Vereniging Sarphatipark, vertelt hoe dit tot stand kwam.
‘Met de gemeente hebben we één keer in de zes weken een
overleg, hoe het park mooi, schoon en duurzaam kan zijn.
In het kader van de vernieuwing van het noordelijk deel van
het park, konden er bankjes uit het Vondelpark gerenoveerd
worden. Dat waren mooie stijlbankjes. We hadden daar wel
interesse in. We moesten dan zelf uitzoeken hoe die renova-
tie kon plaatsvinden en ik had dat geregeld met Stadshout.
Het zou nog wel enige voeten in de aarde hebben.
Tegelijkertijd speelde dat Anke voor haar 70ste verjaardag
en het 40 jarig bestaan van haar bladmuziekwinkel een
groot feest zou geven in september 2019. Het werd in de
Oranjekerk gevierd en ze wilde geen cadeaus, maar giften.
Die giften gingen naar een goed doel, namelijk de
Vereniging Sarphatipark. Daar waren we dus echt dankbaar
voor. In een vergadering stelde ik toen voor: “Goh is het
misschien een idee om een bankje in het park te vernoemen
naar zo’n grote donateur?”
Ik heb met Anke besproken of ze dat leuk zou vinden, want
voor hetzelfde geld had ze dat helemaal niet gewild. Maar
dat vond ze een goed idee. En we hadden het dus ook al
over de tekst gehad: “Ankies Muziekie” moest erop, naar
Anke’s column over muziek in het Bulletin De Pijp. 
Met het overlijden van Anke in november 2020 werd ik
benaderd door haar zus Mieke, of het mogelijk was om een
bankje in het park naar Anke te vernoemen. Dat initiatief
liep dus al. We hadden het al tijdens Anke’s leven besproken
en de tekst stond ook al vast. Het was nog alleen het wach-
ten op een bankje. Mieke zei toen: “Zal ik de burgemeester
bellen, om het wat te bespoedigen?”  “Nou laat nog maar

even”, zei ik. Toen heb ik er meer druk op gezet: “Ongeacht
of jullie met een gerenoveerd bankje kunnen komen, ik zoek
een mooi bankje uit en heb een plaatje gekocht dat erop
gaat.”
Even later kreeg ik van de gemeente een aanbod om drie
nieuwe bankjes te kopen tegen een heel andere prijs en al
met een plaatje erop. Dat was niet de afspraak. Ik had, in de
stijl van die er al in het park zijn, een plaatje besteld, dus
dat heb ik doorgezet. Achteraf bleek dat ook geen probleem. 
Ik mocht dus mijn gang gaan en heb samen met Anneke de
Zwart een mooi bankje in het park, met een mooi uitzicht,
uitgezocht. En daar is het schildje opgekomen. Het staat er
prachtig bij.
En het is prettig als je door het park loopt, daar even te gaan
zitten, want dan komen er weer allerlei mooie verhalen
boven. Dan merk je dat ze nog dichtbij is.’

Een Bankie voor Ankie
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1e van der Helststraat 50

Tel. 020 6712242

www.wijnbar.nl

1e v.d. Helststraat hk A. Cuypstraat

Tel: 020 4702500

In dit bulletin besteedden we in nummer 305, eind vorig
jaar, nog aandacht aan het mooie, lange mozaïek dat hij
met leerlingen van de Oscar Carréschool in de Eerste Jan
van der Heijdenstraat maakte. Op 23 augustus 2021 wer-
den de achttien kleurrijke panelen met het thema
'Circus' feestelijk onthuld, ter gelegenheid van het vijfen-
twintigjarig bestaan van de basisschool. Bij vele buurt-
genoten was de schok groot, toen bekend werd dat kun-
stenaar Fabrice geheel onverwacht op oudejaarsdag, 31
december 2021, aan hartfalen is overleden.  

Kleurrijk en sociaal bewogen
Hij was pas 60 jaar jong. Kort voor zijn overlijden werd hij
nog – kleurrijk, flamboyant en enthousiast als altijd –
gezien op de Albert Cuypmarkt, bij het Groen Gemaal in het
Sarphatipark en fietsend door de straten van De Pijp. Aan
ideeën en inspiratie had de kunstenaar, die in 1985 afstu-
deerde aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, toen
nog gevestigd aan de Stadhouderskade, geen gebrek. Hij was
altijd in voor een praatje, met wie dan ook. 
Niet alleen in De Pijp, maar in de hele stad was hij markant
aanwezig. In persoon en met zijn werk. In 1999 beschilder-
de hij een Amsterdamse tram. Hij beschilderde ook zijn
eigen kleding (hoeden incluis) en bakfiets. De werken van
Fabrice sieren onder andere het Marie Heinekenplein ('Het
Kompas'), het Museumplein (een twee meter hoge Nijntje
voor de deur van en in opdracht van Coster Diamonds) en
het Sarphatipark, met het Lies Visser-mozaïek op het naar
haar vernoemde bruggetje. Samen met Lies Visser en vele
anderen, onder wie Ramses Shaffy, streed Fabrice Hünd in
de jaren tachtig met succes tegen het idiote plan om talloze
bomen in het Sarphatipark te kappen. 

Ons Amsterdam
Sociaal bewogen als hij was, voerde hij regelmatig actie.
Onder andere (samen met Lies Visser) vóór sociale woning-
bouw en tegen de sloop van oude panden in De Pijp. Later
ageerde hij tegen de toeristenattractie in de vorm van de
letters 'I AMSTERDAM' op het Museumplein: 
“Dit is niet I Amsterdam, dit is óns Amsterdam!”

Met zijn onverwachte en veel te vroege overlijden moet de
stad en De Pijp (waar hij jarenlang zijn atelier had) in het
bijzonder, een kleurrijk, vrolijk, geëngageerd en markant
mens in het straatbeeld missen. 

Onze redactie wenst de familie en vrienden van Fabrice veel
sterkte toe.

Fabrice  1961-2021
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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
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 woon-
terreinen. 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)

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

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 die-
ren 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

Stadsdeelinformatie

Café Restaurant Gambrinus
Ferd. Bolstraat 180 1072 LV Amsterdam

Tel: 020 67 17389
www. gambrinus.nl

Gambrinus



PPaa ll ii nnggssoo eepp   eenn   mmaakk rree ee ll ss aa ll aaddee

15

Al ons (klein) brood en gebak eigen fabrikaat

Ferdinand Bolstraat 134 tel: 020 6621209

door Geertje Verheijden

In de winter is er weinig zonlicht en
omdat het buiten koud is komen we
ook wat minder in de gezonde bui-
tenlucht. Ik probeer toch iedere dag
minimaal een half uur in de buiten-
lucht door te brengen.
Vitamine D halen we o.a. uit zon-
licht, maar over het algemeen is dit
in de winter niet genoeg . Vitamine
D is onontbeerlijk voor een goede
weerstand en dat is in deze corona-
tijd geen overbodige luxe! Natuurlijk
kun je extra vitamine D-tabletten
slikken, maar de vitamine uit het
eten halen is gewoon de beste
manier. 
Eet eens per week een vette vis. Daar
zitten precies de goede vetten in die
je nodig hebt én vitamine D.
Koop gerookte makreelfilet of
gerookte paling bij de viswinkel of
op de markt. 

Er zijn 3 viswinkels bij de Albert
Cuypmarkt: viswinkel Molenaar
Albert Cuypstraat 93, viswinkel
Koning eerste van der Helststraat 60
en vishandel Albert Cuyp Albert
Cuypstraat 155.

En pak af en toe een lekkere haring
bij Puk op de kop van de Albert
Cuypmarkt bij het metro station.

Makreel salade:

Wat heb je nodig:
- 1 Gerookte makreelfilet,
- een rood uitje zeer fijn gesneden,
- een flinke theelepel (citroen)

mayonaise
- een handvol kappertjes.

Bereiding:
Trek met je handen de makreelfilet in
kleine stukjes. Voeg het uitje toe en de
mayonaise. Roer alles door elkaar en
voeg de kappertjes toe. Heerlijk op een
toastje of een stukje stokbrood.

Palingsoep voor 2 personen:

Wat heb je nodig:
- 1 gerookte palingfilet per persoon,
- 0.5 liter visbouillon,
- vers gemalen peper,
- 1 theelepel tomatenpuree,
- klein scheutje kookroom.

Bereiding:
Zet een pannetje  met 0,5 liter water op
het vuur en verkruimel er een 
visbouillon tablet in. Wanneer de 
bouillon is opgelost, voeg je de toma-
tenpuree en een beetje versgemalen
peper toe. Laat op zacht vuur even
trekken. Snijd ondertussen de paling
in kleine stukjes en leg ze op de voor-
verwarmde soepborden. Voeg nu een
flinke soeplepel bouillon toe en maak
af met een scheutje kookroom.
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www.minicards.com

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 € 20

in deze krant?

mail naar
redactie@bulletindepijp.nl

voor feestjes en
partijen:

tel 06 19423000

Ceintuurbaan 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

winkel:
Elandsgracht 91  

1016 TS A’dam

bakkerij/winkel:
1e Sweelinckstr.14

1073 CM A’dam

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

maandag alleen voor
reserveringen geopend

voor al uw
dierenvoedsel

Bert’s
dierenbenodigheden
Albert Cuypmarkt 163

Tel: 020 6763247

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

Kraam  Kado
open di t/m do 12 - 15 u

2e van der Helststraat 75
1073 AL Amsterdam

Tel: 020 6753239


