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wgezondenbrief:
zoeken. Daar worden mensen 
niet gelukkig van.
En de jeugd deugt best.
Als ze maar de juiste aan
dacht krijgen en opge
vangen worden, en als ze 
maar ergens door geboeid 
worden of bij betrokken 
zijn. Dan komt er heel 
wat goeds uit de jeugd.
Dat geloof ik vast en 
zeker. Laten we er alle
maal aan meewerken.
Veel sukses en goeds toe
gewenst voor onze buurt.

Hartelijke groeten,
F. J. Werner 
Frederik Hendrik
straat 104.

Redaktie,
Hiermee zou ik willen in
haken op het intervieuw 
"Vrouwen", van de laatste 
buurtkrant. Als ik m*n 
mening zou mogen zeggen, 
dan zeg ik ook: Inderdaad 
de wereld is -rot, maar la
ten we er iets aan proberen 
te veranderen. Er ons best 
voor proberen te doen om 
iets goeds op te bouwen, 
door bijv. gewoon aardig 
voor elkaar te zijn. Wat 
voor elkaar over te hebben. 
Iets voor een ander te 
doen, en het ëens niet ١ 
achter de televisie, in de 
drank, sex of in de over
matige consumptiezucht te

m
De volgende buurt

krant is wederom een the
manummer. Dan echter ge
heel in het teken van de 
strip.
Getekende strips, beeld- 
strips en andere stripza- 
ken. Als u een bijdrage 
wilt leveren graag in de 
bus bij:
2e Hugo de Grootstraat 
Telefoon 863136

Alles in 't groen, vogel- 
■•■tjes.. fluiten en zo nu en 
dan wat zon.
De meisjes lopen reeds met 
ontloken blote benen. De 
Lente, een pril begin, een 
liefde.:
kleuren ^'orden lichter en 
feller.
Ook de buurtkrant zag de 
zón in het water schij- 
nen.
Voelde het kloppen, in de 
borst.....
Éen buurtkrant vol met 
liefde - interviews, 
verhalen èn artikelen.

redaktie:
TINEKE BONGAERTZ. MARIAN V. 
GELLEKOM, HANS HARTMAN.
DICK V.D. HEYDEN, WIM DE ; 
JONG, DAVID LUFF RONALD ة 
SONJA TE RIETMOLEN. FENNY 
SCHOUWINK, HR. SPEYER,
WIM STEVENHAGEN, STRUIK & 
SERRE, MIEKE TIMMERS

LIEFDE is:
Hans :
He^ zout in de pap '
Dick:
Een paasei 
Wim de Jong:
Kort geknipt en warm van 
hart
David: ؛
Vriendschap en lust (elkaar 
èn overlappende èn over- 
treffende)
Ronald:
Open staan
Sonj a:
Kwetsbaar zijn 
Fenny:
"Waar men vrij en onge- 
dwongen, alles voor 
elkander doet"
Speyer:
Dat weet ik wel, dat schrijf 
i^ niet op
Wim Stevenhagen:
Die zoek i^ op
Struik:
Een moeder met haar kind 
Serré:
Je hart vasthouden 
Mieke:
Vrouw en kameraad tegelijk
zijn
Tineke:
Breekbaar 
Marian:
Jij en ik

LIEFDES 
KRANT
Hèt leek wel of we dit iaar 
langer dan normaal moesten 
wachten، Maar nu dan toch 
de belóning: ٠ t voorj aar is 
er.



de idylle zou eindigen zander het verwacht؛ 
slot. Dit betekende, dat alles geheim moesi 
blijven. Immers, de positixe van haar die 
eens koningin der Nederlanden zou ziin als 
alles normaal verliep, gedoogde niet dat 
bijeen ongewenste ontwikkeling der vcrhou- 
ding het volk precies zou weten wat er ge- 
schied was.
Dus moest er op allerlei geheinzinnige ma- 
nieren gepoogd worden nader teimis te ma- 
ken.
In de. periode van de kennismaking zijn er 
twee hoogtepunten geweest. Ja, en dan het 
slot, vlak voor de verloving, maar daarover 
s^a^؟  ̂ ^et ene hoogtepunt Viel tijdens hét 
verblijf van prins Bernhard ظ  een pension 
in Overijssel. In de gemeente Zwollerker- 
spel ligt het landgoed van de familie De 
Vos van ^teenwijk: Frisia State. In mei 36ا 
werd het niet meer door de familie bewoond, 
maar was het huis ingericht als pension. 
Welnu, hier nam op 28 mei .’36'pr^s 
Bernhard zijn intrek. Hij kwam per auto en 
maakte onmiddellijk in het hotel een voor-إ 
treffelijke indruk. Het trof de hotelier و 
dat de؟e gast zelf zijn koffers oppakte enl 
ermee de trap Oüliep naar ziin kamer. ١
Het gebeurt heel dikwijls dat jongemannen 
in de periode voor hun publieke verloving, 
door een achteringang van de tuin probe- 
ren het huis van hun aangebedene binnen te 
komen. Op het Loo MOEST het wel zo. Immers, 
het bezoek van de prins moest verborgen 
blijven voor het publiek, maar het moest 
zelfs verborgeh blijven voor een deel van 
het personeel; men kon immers؛؛ nooit weten, 
hoe gepraat zou worden. Maar dan ging 
het س  niet, dat voor de achteringang een 
auto stond met een buitenlands nummerbord. 
Wélnu, de auto kon ergens geparkeerd 
worde^, en het laatste ein^ wel , dat kon 
te voet word©n afgelegd, en er warenden- 
slotte ook nog altijd fietsen. Elk bezoek 
van prins Bernhard aan het Loo bracht 
nieuwe spanningen؛ En ondertussen leerden 
de beide ^ g e  mens©n. elkander hoe langer 
hoe beter kennen. En.....h©t geheim lekte 
niet uit'.
Een nieuwe mogelijkheid om elkaar bèter tc• 
leren kennen, kon een ver.blijf in het 
b.uitenland zijn.
In de laatste helft van juli '36 vertrok 
de koningin met prinses Juliana. ي 
De koningin en haar kohinklijke dochter 
vertoefden in Bad Weissenburg. Hier, en 
vooral van hieruit, zou er contact komen 
tussen de prinses en prins Bernhard.
Vier dagen na de aankomst van de 
koninklijke familie zal de prins arrive- 
ren. Maar dan heeft de prinses pech; op de 
dag na de aankomst gaat H.K.H. een zonne- 
bad nemen, doch geniet een beetje ^eyeel 
van het goede, met als gevolg, ط  zij 
koorts Nog maar twee dagen, 'dan
zal de prins komen. Het zijn twee spannen- 
de dagen. Er worden middeltjes geslikt, er 
wordt streng gekuurd....en ^elu^kig, twee 
dagen later is de prin؟es weer bete؛. Dan 
wordt er een ^ocht gemaakt met de auto 
naar Lauterbrunnen: van daaruit met de 
trein via Wengen en Wengeralp naar de

HET BEGIN VAN 
EENROMANiME 
WERKEUJKHEID 
WERD
In februari 1936 vertoefde prinses Juliana 
voor een vakantieverblijf in Igls, in hotel 
Iglerhof.
En toen begon het. Het begon, zoals het 
voor miljoenen mensen begint. Zij zagen 
elkaar. Er was een jonge man die bekoord 
werd door een jonge vrouw. Die jonge vrouw 
was prinses Juliana. En die jonge man was 
prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld.
En wat doet een jonge man in zo'n geval?
Hij vraagt beleefd nader kennis te mogen 
maken. En daartoe brengt hij dan ook.een 
bezoek aan het meisje. Zo begon het, als 
een idylle in de bergen.
Welnu, wii moeten niet denken dat deze 
eerste tijd vodr het koninklijk paar minder 
spannend was dan voor andere jonge mensen. 
Het spreekt vanzelf dat het volk van de 
verhouding, die begon te groeien, geen 
kennis mocht dragen in deze fase. Immers, 
theoretisch was .het denkbaar, en praktisch 
. ،tfa ĥet tenslotte altijd nog mögelijk, dat



’ PRINSES JULIANA BEZOEKT GRINDELWALD 
’s-Gravenhage, 19-8-٠36.---Naar wij 
vernemen, heeft H.K.H. prinses Juli
ana met gevolg zaterdag een bezoek 
gebracht aan Grindelwald, waar H.K.H. 
het prachtige berglandschap heeft be
wonderd. Het zou in het voornemen 
van de koningin liggen, het glet- 
scherdorp eveneens met een bezoek te 
vereren. Prinses Juliana heeft na 
afloop van haar bezoek aan het berg
gebied de thee gebruikt in hotel 
Baer, waar het orkest ter ere van 
het hoge bezoek Nederlandse vol-ks- . 
liederen ten gehore bracht, waarover 
de prinses haar tevredenheid betuig
de. In het gevolg van de prinses be
vond zich ook de Duitse Prins von 
Schaumburg-Lippe.

Die betuiging van tevredenheid was door de 
journalist verzonnen, maar wat een geluk, 
dat de dirigent van het strijkje zich ook 
een beetje had vergist. Natuurlijk zochten

Kleine Scheidegg en Jungfrau-Joch.
Hier op de Jungfrau-Joch wordt een foto 
gemaakt, deze foto treedt later in de ge
schiedenis nog weer een keer op de voor
grond. Natuurlijk moet het Nederlandse 
volk onwetend blijven, en wat is dus 
beter, dan om bij de wandelingen één
richtingsverkeer te kiezen? Op die manier 
kon men immers nooit iemand twee keer te
gen komen en was dus de kans om herkend te 
worden geringer.
Van de Kleine Scheidegg ,gaat de tocht naar 
Grindelwald, waar .,s-middags in hotel Baer 
thee zal worden gedronken. Dat kon natuur
lijk veilig, want al zou men de prinses 
herkennen, dan was dat nog niet erg; de 
prinses bevond zich in een gezelschap, dat 
mocht iedereen zien; immers, men maakt nu 
eenmaal niet alleen een bergtoer. Het kwam 
er maar op aan, dat eventuele Nederlanders 
die er waren, niet wisten WIE er bij de 
prinses was. En zo komt op 15 augustus *36

 het؛ gezelschap hotel Baer binnen. De prins
، ٠، ٩

nu vele mensen nai in de "almanach de Gotha", 
wie deze prins kon zijn. Nederland leefde 
immers met zijn prinses mee, en Nederland 
was nieuwsgierig. Maar het klopte niet, er ١ 
was geen prins von Schaumbur-Lippe, die in 
dit verband iets kon betekenen en de iour- 
nalist die hem gezien had, schudde het 
hoofd. Dat was een strop.
De prinses en de prins hadden later het ge
voel nèt precies door het oog van de naald 
gekropen te zijn.
Ieder begrijpt, hoe door een dergelijke ge
beurtenis het geluk van deze twee mensen, 
en in feite het geluk van een geheel volk, 
aan een zijden draad kori hangen.
Inmiddels hadden de jonge mensen elkaar, 
door al deze ontmoetingen veel beter leren 
kennen.•Er was tussen hen een oprechte 
liefde gegroeid. Liefde, die, verdiept en 
verrijkt door de j aren, tot vandaag toe 
haar triomfen viert.
Toen werd er een afspraak gemaakt dat def■^ 

vervolg op caaina n  ٢ ٦ ،

wordt herkend. Het orkest speelt. Er waren 
klaarblijkelijk Nederlanders in het hotel. 
Dat is gevaarloos. Maar dan komt de schrik'. 
Want de dirigent van het orkest, die de 
prins en de prinses ziet naderen, draait 
zich plotseling om en groet beleefd......
.de PRINSI Dat is op zichzelf nog niet zo 
erg, als er nu maar geen contact komt . 
tussen de Nederlanders en de ؛dirigent. Maar 
laat één Nederlander nu toevallig een foto- 
graaf-journalist zijii, naar later bleek, 
dezelfde die op de Jungfrau-Joch een foto 
had gemaakt. هء journalisten hebben gewoon- 
lijk niet hun ogen in hun ^ak. Natuurlijk 
ging deze journalist naar de dirigent toe 
en zei: "Kijk eens meneer, u hebt daarnet 
 beleefd die heer gegroet, die zojuist هء
met de prinses binnenkwam. Kunt u zeggen 
wie die heer is?" "Zeker", antwoordde de 
dirigent,^ "dat is een prins von Schaumburg- 
Lippé". ه  op 19 augustus '36 stond in Ne^ 
derland in het avon^lad het volgende be- 
richt:
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ongewone 
wijze in hun 

kassen. Bij slui_ 
ti^suur verlieten wij 

de pub en mijn gelegenheids 
kennis laveerde met mij naar een ta 

xi toe. Hij bracht mij naar '
kamer waar hij * een kast
nog een fles whisky op en vulde twee glazei 
Toen ik express wat - van
glas 0؟ de grond morste,bracht hij zijn gl 
naar mijn lippen, '١
greep mij daarna ط  de taille beet en wil- 
de mij al dadelijk beginnen uit te kleden.
Ik sloeg hem hard op de handen, gooide hem 
een hoop uitlatingen naar het hoofd die ik; 
maar liever niet 0م papier zal zetten en ! 
toen begon hij waarachtig te huilen. Ik أ 
wist niet of ik medelij den met hem■moest 
hebben of hem een duchtige afkamming ge- 
ven. Met schokkende schouders, de ellebo- 
gen op het blad van de kamertafel 
gesteund, begon hij mij dan een en ander 
te vertellen. Hij was sedert .zijn prilste i 
jeugd iemand ge^'eest die door de anderen 
als een minderwaardig, schepsel werd be- 
schouwd. Eens volwassen, was hij er niets ا 
op verbeterd en bij de Meisjes kende hij 
niet het minste sukses. Zijn eerste 
liefdesavontuur had hij met een prosti- 
tuée uit Soho beleefd en die had hem na 
afloop van het "geval" aan de deur ge- 
zet. ^ij was op straat tot de bevinding 
gekomen dat de prostituee hem de inhoud 
van zijn portefeuille afhandig had ge- 
maakt. Na dit voorval, hij zou het nooit 
vergeten, besloot hij eén soo؛rt' wraak■ te.' 
nemen. Hij werkte in een modezaak waar 
men ^onfektiepakjes verkocht, ging zich 
met een zekere smaak kleden en 's-avonds 
trok hij naar buurten waar dagmeisjes, 
kindermeisjes en gezelschapsjuffrouwen 
kwamen. Hij was tot op die dag. er in ge- 
slaagd vier meisjes dronken te maken en 
naar zijn kamér te voeren. Wat hij met 
die meisjes had uitgehaald, kan ik best 
raden. Nochtans, hoe hij de verschillen- 
de meisjes 's anderdaags bij het ont^'aken ٥٠̂  gesmeekt had een blijvende verhouding 
mét hem te willen beginnen, zij hadden 
allemaal geweigerd. De veroveringen die إ 
hij zo boekte, waren niet- van aard om hem 
een tevreden gevoel te schenken. Hij leed 
aan een minderwaardigheidskompleks, die^- 
de mijns inziens naar een psychiater te 
gaan en ik zei hem onomwonden, dat de m^-

VEHVOLQ op PAGIS

Nu ik 
het over 

bedwelmings tak- 
tiek wil hebben,,zal ik 

er seffens de• nadruk weten 
op te leggen, dat het zich hier 

een alkoholische bedwelming handelt.. 
Dus geenszins om de toediening van een ander 
riarkotika, het innemen van poeders of •het : 
roken van verdachte sigaretten. De man die 
een vrouw wil veroveren, door haar een 
voldoende hoeveelheid alkohol te laten 
drinken, ٠١١١ haar willoos te maken, behoort 
tot een^zeer lage kategqrie der mensen- 
lclasse. Hij beschikt in de meeste gevallen 
over geen enkele aantrekkingskracht, bezit 
geen konversatie die iemand weet te boeien 
on om in zijn opzet te slagen, heeft hij 
slechts één tro^f in handen: het meisje of 
.'.e vrouw tot drinken aan te sporen, haar 
 -clag te betalen en haar daarna in een be؛:
.usteloze of half bewust e 10 z e toestand al 
v/as het maar voor zeer korte tijd te künnen 
;unnen bezitten. Ik zal u een typisch 
/oorbeeld aanhalen van zo een 
'veroveraar". Op een avond was ik in 
.',onden een van de vele "pubs" binnenge- 
 andeld, vond er in een hoek nog een؛■،■
tafeltje vrij en installeerde mij. Alhoe- 
 het أل el ik vlot Engels spreek, heb;؛'
nooit kunnen vermij den met een zeker ak- 
sent te praten. Ee^ jonge man die bij de 
bar stond, het was iemand met afhangende 
schouders, een vluchtende blik en niet- 
veel mannelijks aan zich, kwam na een 
tijdje naar mijn tafeltje toe en beweerde 
mijtte kennen. Dit wilde ik graag aanne- 
men. Ik ne؛em alles nog a-1 rap aan, weet 
niettemin eeh vlugge afdoénde verdediging 
op te bouwen en het kereltje wilde abso- 
luut met mij een glas drinken. Ik ging op 
zijn voorstel in en hij kwam n^ast mij op 
dë lederen bank zitten. Hij stak al 
seffens van wal. Het borreluur zou weldra 
verstrijken en dus moesten we er maar een 
gangetje inzetten. Ik kan heel wat sterke 
drank verwerken, was benieuwd wat dat 
^,ereltje met mij wilde bereikën en na het 
derde glas deed ik of i^ al lichtjes bij 
drank was.̂  Hij liet nog t^ee rondjes aa^- 
rukken, ik sprak voor de aardighe^ met 
dubbele tong en zijn ogen schi؟terden op



IVIF.RHOOGACHTER PRESENTÊÊRTj

|Er woonde een boer in de Peel .| 
،■Die hoefde niet mee^zoveelTl

I"Krijg ik nou nog..m.rn deel?'

—~——- — ~~

r■ ^ ^  zeema؛j^iv^}eljE؛؛^
^ ^Jwa^^oc^z^^reseMi^gei^JH 

o u ^ ^ s؛a a r d ^ v^  Hy^،oes^K^zoT|؛
■٠ Inaar de borrelt]es en de zout]es

Een_ s£hij)_nabij Zwartsluis^^^^^^^^B

Mer^ra^lr^l^Tn^ez^desHeren, 
hen kon nu niets meer; derenTB 

^ ^ T ^ e ï ^ v o o ^ e e u w ^ ^ t h u i s ^ B B U ^ U

Jl^üPkroegbaas^^anJ^^^k^^^^^^^^^^^H
l d ^ ^ e ^ r ^ V r o e g e r _ z o o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ ■ ■ ^ ■ ■

^■Hij brak en nu loop ik|het toch maar even duurtl^^^^^^^B



die gekleurde plastic veren. Toenop 
dat moment een van de strakke snel- 
binders mij en de tas ontschoot, 
gooide Mario zijn tas op zijn Stuur 
en fietste naar de poort

had me niet gezien, ؟elukkig 
maar. Ik bleef, Off ik wilde of niet, 
enige tijd tussen de rekken Staan, 
meegevend met duwen in m'n rug.. 
Iedereen wilde de poort uit, dus wat 
sta j e daar nou lul?؛

Drijfnat kwam ik thuis en liep meteen 
door naar de zolder, waar mijn bed 
stond. Ik sloot de deur en kroop in 
'mijn hut onder het bed. Met mijn duim 
in mijn mond, wreef ik met 'n puntje 
.van mijn blouse over mijn bovenlip 
heen en weer. Maar ik was nog te opge- 
wonden voor mijn duim. 'n Vriend'.
Ik had een echte vriend gezien'. Mario, 
*t Huilen kwam en maakte me bang. Wat 
gebeurt er toch ? Ik kroop uit mijn. 
hut en liep, kromgetrokkeh door 't 
huilen, de zolder op en neer. Had ik 
wel 'n vriend ? Mario was mijn vriend 
niet؛ En hij wilde dat ook zeker niet 
zijn met een duimer. Met een bank- 
werker, wiens haar duidelijk door 
vader ؛*'as geknipt.
Nee, Mario had vast al 'n vriend.... 
van de H.B.S., die net als Mario ook 
een racefiets had. En niet de fiets 
van zijn oudere zusje, met 'n zwart- 
geverfde bezemsteel tussen het zadel 
en het Stuur geschroefd.
Ik trok mijn armen Strak tegen mijn 
borst om ' t huilen te dempen. Het ver- 
flauwde 'n weinig en•i^ kroop terug 
in de hut. De zaklantaarn deed ik 
uit؛. En toch moest Mario mijn vriend 
zijn, want ik wil ' t toch 0ةإة van hem 

ة:أ'عت؛  Morgen, als we geen praktijk- 
lessen hebben, ga ik naar hem toe.

EEN JONGENSLIËFDEl
Mijn eerste liefde heette.Mario.
'n Jongen dus. Men kan hierover nu 
denken wat men wil, maar wie zou mij 
in '57.hebben geloofd, daar op die 
ambachtschool, waar ruwheid terreurde 
dat het 'n aard had ? Niemand toch ?
Ik zag Mar.io op het moment, dat we 
met ل(ةه andere jongens naar onze 
fietsen renden, die waren opgeborgen، 
in de stalen rekken op de binnen- 
plaats. Het was even na vieren in de: 
middag. Herfst. Ik.trok mijn fiets■■■'■ 
uit het rek achterwaarts, tot tussen 
mijn benen, bukte voor m^jn tas en 
keek als vanzelf voor mij uit tussen ■ 
het rek door. Bezig met de.sne■•!"■■ 
binders. En daar stónd Mario. 't ^e- 
gende. ■■:.'■■ .'7'ن ':■■
Hij had een omgedraaid stuur op zijn 
fiets, zag ik, met handremmen, het- 
welks kabels waren omvlochten met van



Zondag 's-middags lag. ik in mijn hut 
te wachten vop maandag. Mario mocht 
dan aan de binnenkant liggen en de 
zaklantaarn vasthouden. Arendsoog en 
Witte Veder vond hij heel leuk. Ik 
mocht zijn horloge om en speelde op 
mijn mondharmonica als hij daarom 
vroeg. Dat vond Mario mooi. En dat 
duimen van mij gaf niks.

’t Einde kwam in de Kerstvakantie.
Onze bakker vroeg of ik twee weken 
met hem mee wilde. Broodbezorgen in 
Orthen en langs de Graafseweg. Voor 
elke dag 'n gulden, zaterdags 'n 
rijksdaalder en voor m'n moeder een 
krentenbrood. Orthen؛. Mario’.ءو maandagmorgen liep ik, met douw 
tussen mijn enkels, door de wei- 
landën naar Orthen. De bakker woonde 
op de polderdijken ik rook-hem al 
van verre. Ik zong mijn plaatjes en 
had mijn vreugde. Met vlagen overviel 
mij de opwinding, dat ze ook bij 
Mario thuis mijn bakkers brood aten, 
maar door harder zingen ging de 
angst weg. Ik voelde me sterk en nam 
mij meteenvoor
Tegen half elf reden we de straat in 
waar Mario woonde. De bakker nam zijn 
klantenboekje en zei dat Smulders op 
7, van 1.00 op 14, Robijns op 2 2 en 
daarnaast de Rooy op.....
Mijn benen trokken zich strak samen 
onder de zitbank':'..en in een reflexbe- 
weging stootte ik mijn hoofd’,hard 
tegen de cabinewand. ؛)e bakker gooide 
het boekje naar z'n plaats, ■'"ik ■'•pak 
."Smulders" zei hij "en jij van Loo؛
Ik probeerde uit te stappen. Het ging,
"'t Zijn waarschijnlijk twee bruine 
knip" riep ie nog vanuit het tuintje 
van nummer 7, terwijl ik met de mand 
in mijn zij naar van Loo liep. Ja, 
twee bruine broden moesten ze hebben. 
Terug, in de richting van de auto, 
sloeg ik gauw een brandgang in tussen 
twee huizenblokken, en loerde naar de 
bakke^. Hij reed al op en stopte bij 
Mario voor de deur. Ik zag hem van- 
achter zijn raampje naar me zoeken.
Met de mand nog steeds in mijn zij, 
ging ik verder de gang in en bleef in ' 
'n plashoek enige tijd staan. Mijn 
broek open, mijn hand in nabijheid.
Op straat knoopte ik mijn؟gulp wee؛ 
dicht. De auto stond al een eind 
verder op. Vlug liep ik er heen, 
gooide de mand achterin en vloog in 
de voorcabine. Mijn duim in mijn mond 
en sjorrend aan mijn blouse...;.
Opeens hoorde ik iemand tegen ١t 
linkerraampje kloppen. Ik keek en,zag 
Mario. Ogenblikkelijk wist ik dat hij 
mij herkende. Hij tr.ok de deur open 
en gooide achteloos een wittebrood op 
de zitbank. "Hé bankwerker, 't moest 
'n bruin zijn". De deur sloeg dicht 
en Mario pakte zijn bruin brood 
achter uit de au'to. Tn het spiegeltje 
zag ik hem weglopen. Hij keek niet 
meer om■

Dan ziet ie ook niet meteen aan mijn 
blauwe overall dat ik een bankwerker 
ben. Da’s veel beter. Want ik wist 
dat de huisschilders de pokken hadden 
aan de bankwerkers.
•Ik stak mijn duim weer in mijn mond 
en vocht met drie bankwerkers, ter
wijl Mario. naar zijn bril zocht.
Later vónd ik hem onder het fietsen
rek en Mario was mijn vriend.

Vanaf die dag had Mario een schaduw. 
Ik. Waar hij was, daar was ik. Zo 
gauw het pauze was ging ik naar hem 
op zoek. Na Vn paar dagen wist ik 
zijn vaste route, toilet, brood, 
eten tussen de jassen in de garde
robe , daarna buiten onder de rekken 
roken met de andere schilders. In dè 
garderobe bleef er altijd een rij 
jassen tussen ons. Ik luisterde naar 
zijn stem. Bij de stalling durfde ik 
Wat dichterbij te komen. Soms liet 
ie voor 1 n sigaret aan de ajidere 
jongens zijn speelkaarten met blote 
meiden erop zien. Een voor een 
schoof hii ze dan over elkaar heen.
Hij kende ze al volgens mij, want de 
kaarten die verkeerd om op het sta
peltje lagen, deden alleen de andere 
jongens hun hoofden flink verdraai
en. Ik keek dan over zijn schouder 
mee en rook vlug - heel even - aan 
zijn trainingsjack.
Elke avond na school reed ik een stuk 
met mijn vriend mee naar huis. Mario 
voorop, honderd meter erachter ik.
Tot aan het spoor bij Orthen, daar 
moest hij rechtsaf. Soms gingen de 
bomen juist dicht en dan stond ik 
vlak achter hem. 'n Beetje verend op 
mijn bezemsteel van de ؛zenuwen. Maar 
hij keek nooit om.
Mijn moeder was blij met m'n nieuwe 
vriend. Iemand van dezelfde school.
"Is hij ook bankwerker"? vroeg ze. 
"Nee, hij zit bij de schilders en■ heet 
Mario Robijn. Hij woont in Orthen vlak 
bij de bakker". "0", zijn m'n moeder. 
Ik moest hem maar eens meebrengen. Dan 
kon ik met Mario huiswerk maken in 
plaats van altijd maar in de polder 
rondhangen met die Pieter Tolsma. Maar 
Mario mocht niet zover van huis, zei 

\  ik tegen moeder. Daarom ging ik elke ٠ ،zaterdagmiddag naar hem toe. Lopend, 
J^door de polder. Want daar kon je kei- 
iJ^hard plaatjes zingen met Engelse 

fiPwoorden. En alvast bedenken wat tegen ٧ Mario te zeggen als hij deze ifciddag 
V W mijn vriend zou worden. Ik blöef dan ٠ uren rond het blok huizen hangen waar 

hij woonde. Soms mocht ik bij Mario 
blijven etèn, had ik moeder gezegd.
Dan stond ik in de inmiddels donkere 
brandgang bij mijn vriend naar binnen 
te kijken, totdat iemand de gordijnen 
dicht trok. Teruglopend langs de 

،huizen, huilde ik meestal, me alleen 
2 inhoudend als er iemand aankwam. Bij 
X het oorlogsmonument, dicht bij huis, 

^  vermande ik mezelf en bedacht een;?؛
Njverhaal voor mijn moeder.



■REKUFKATIE؟، BlIURTAGENDAATJE
Kursus "hoe zeg ik 't en hoe: 
schrijf ik 't"

In september a.s. willen we 
weer starten met dezelfde Rektifikatie.

Onze kursus "hoe zeg ik 't 
en hoe schrijf ik 't" in 
werksituaties, vrije tijds
besteding en bij woonpro
blemen willen we binnenkort 
afsluiten.

kursus, duur 10 weken. 
Aankondigingen volgen in 
het programmablad.
Dit blad verschijnt in 
augustus.
Voor inlichtingen: Miriam 
v. Aller, telefoon 253053.

In de vorige buurtkrant 
(de Vrouwenkrant) is een 
foutief telefoonnummer van 
de N.V.S.H. vermeld.
Het juiste telefoonnummer 
is: 070-60.00.10 Telefoni
sche inlichtingendienst.

eens af op hilversum 4

k m  m

[Bernhard op 7 september '36 dat de tijd 
]gekomen was om de plannen publiek te maken. 
Dan moest de prins zijn studies maar open- 
llijk maken. Dan gingen zij zich maar da
delijk verloven.
En zo kondigde op dinsdagmorgen 8 september 
'36 de radio de verloving aan van H.K.H. 
prinses Juliana der Nederlanden met prins 
Bernhard van Lippe-Biesterfeld.
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nier die hij bezigde nooit voor hem een 
gunstig resultaat zou afwerpen.
Alleen reeds de gedachte van'de meisjes 
dat ze in handen van een alkoholieker wa
ren gevallen, die hen op een weinig res- 
pektabele wijze naar zijn kamer had ge
voerd, moest hen'met walging voor dit 
soort mannen vervullen. Ieder meisje, ze 
mag uit om het even welk midden voortko
men, moet een zeer dom "gansje" zijn om 
zich te bedrinken met een man die haar in 
geen geval waardig is. Wanneer men boven
dien bedenkt wat de mogelijke gevolgen 
kunnen zijn van de geslachtsdaad, die in ؛ 
abnormale omstandigheden plaats heeft ge
vonden, is men zeker van oordeel nooit 
in te moeten gaan op de voorstellen van 
iemand die de vulgairste middelen ge
bruikt om iemand te veroveren. Ieder 
meisje met gezond verstand zal dit soort 
mannen steeds wandelen sturen. Tenzij het 
meisje zelf aan een minderwaardigheids- 
kompleks lijdt en meent de .goede partner 
(?) ontmoet te hebben. Uit deze huwelii- 
ken ontstaan kinderen die het 
slachtoffer worden van de schuld der 
ouders.. A Reveil■I

WLG VAN PAG5
prins zou komen logeren op de "Sperwershof" 
te 1s-Gravenhage, het buitengoed van de 
familie Roëll, daar zou hij de gelegenheid 
krijgen het oeconomisch leven ten onzent 
te bestuderen. Het zou voor de prinses zeer 
gemakkelijk zijn om bij de fam. Roëll de 
prins gerégeld te ontmoeten. Voor zover no
dig kon de kennismaking op ongemerkte wij ze 
worden verstevigd.
En weer volgde er een spannende tijd. Twee 
dingen waren zeer duidelijk geworden: ener
zijds wisten beide jonge mensen dat zij 
elkander liefhadden, maar anderzijds ....de 
journalisten speurden. Velen hadden gezocht 
naar een von Schaumburg-Lippe.
Verscheidènen waren op het lumineuze idee 
gek’bmen dat het ook een andere Lippe kon 
zijn. Een enkeling wist dat de jongeman die 
in het gezelschap van de prinses was ge
signaleerd, in het hotel Weissenburg inge
schreven had gestaan als graaf Biesterfeld, 
de combinatie Lippe-Biesterfeld naar aan
leiding van Schaumburg-Lippe lag voor de 
hand. Men fluisterde.....



”fiEN E^ H Fin  IN h et  kw adraat
schijnt......"
Dé volgende man met wie ik 
sprak, vertelde me dat lie£- 
de niet bestond in zijn 
winkel, dat als hij 'Aardig 
tegen een of andere vrouw" 
deed, er over hem geroddeld 
werd. Vast een triest ver- 
haal,' maar niet zo triest 
als dat van de oudere dame, 
die liefde beschreef als 
"ouwe papier". H؟t' is oud 
papier. (Was een spreek- 
woord vroeger). Het is voor 
de jonge mensen. Die hebben 
er 't meest verstand van..٠ 
Zo gauw je wat ouwer bent ي- 
ga je d'r niét zo verder 
op' in."
■Vraag:
■Gelooft u eigenlijk dat 
Ijongere mensen meer van 
liefde afweten dan oudere 
mensen, of gelooft u dat 
pas als u ouder wordt u er- 
achter komt dat liefde niet 
bestaat ?"
Antwoord:
"Ja, dat geloof ik."
Toen ik Weer op straat 
stapte, goot het van de re- 
gen. Ik moest mij verdere 
gesprekken in winkels aan 
of vlakbij het Hugo de 
Grootplein houden. Al re- 
gendehet buiten, de 
liefdesstemming in de 
winkels werd daar niet 
door weggespoeld. Verder 
uitleggen wat ik aan 't 
doen was, verder vragen, en ال0ج  meer antwoorden. Zoals: 
Antwoord:
"Liefde is een narcis naast 
:je ontbijtbord. Of iemand 
die een narcis naast je 
ontbijtbord wil leggen, ja.' 
Antwoord:
"Wat.:. is..l'ie'fde..?. Liefde is 
liefde. Ik heb niet' zo'n 
uitgebreide woordenscha

Je naaste familieleden, 
vrienden, je kennissen en 
zo. En natuurlijk de lief- 
desverhouding met je'vrouw 
als je getrouwd bent en zo.
En voor je gezin. Dat is 
volgens mij liefde. Je moet 
dus liefde brengen, eigen- 
lijk naar de mensen toe.... 
Je moet de mensen altijd., op- 
gewekt begroeten, zoals hier 
in de winkel, lachen. Soms r 
zijn mensen chagrijnig; je 
moet proberen toch een beet- دز liefde in te pompen, hè. 
Volgens mij is het een goed 
idee om liefde zo te geven 

de mensheid٠"
Antwoord:
"Er zijn twee manieren om 't إله té vatten: Liefde voor■de 
medemens, waar je elkaar 
helpt, en steunt, en als 
twee mensen echt van elkaar 
.,houden, is.he؛:.ook'liefde."•

IZijn dat twee verschillende, 
(uiteenlopende gevoelens ? ٠■ 
،Antwoord:
"Nou, de een is sterker als 
de ander, maar als er twee 
mensen van elkaar houden, 
dat vind ik sterker als ؛wee 
mensen elkaar stèunen. Dat 
is toch meestal van voorbij- 
'gaan-d.e■ aar̂ .. Ja, dat vind ik 
wel. Want twee mensen steu- 
nen elkaar, helpen elkaar, 
maar misschien gaan ze door 
konflikten uit elkaar. En 
dat noemen we geen liefde 
meer."
Ivraag;
IEn volgens u mevrouw, wat 
lis liefde ?
'Antwoord:
(Schudt hoofd). "Het is zo 
moeilijk om mensen aardig te 
vinden tenzij de zon

Hoe ziet men in onze buurt 
liefde ? Om op deze vraag 
een antwoord te krijgen, 
ben ik met een betrouwbare 
cassetterecorder, in mijn 
schoudertas, op straat en 
in winkels de aanwezige 
mensen gaan interviewen om 
meningen over dit onderwerp 
te vergaren. Dit interview 
beweert geen uitwerking te 
zijn van wetenschappelijke 
peilingen:, integendeel ik 
heb Wat je "de-eerste-de- 
beste" techniek zou kunnen 
noemen, gebruikt. De be
doeling was immers om zo
veel mogelijk buurtbewo
ners die dat wilden, aan 't 
woord te laten. En daar 
hoef je geen wetenschappe
lijke tèchnieken voor te 
bezigen. Voordat ik aah 't 
interviewen begon, had ik 
geen idee hoe dit experi
ment zou verlopen. Maar ik 
ondervond de. ene enthousi
aste reaktie na de andere 
en een paar keér zijn de 
geïnterviewden er onder- ١ 
ling gesprekken over be
gonnen. Onze buurt aan 't 
woord:

Antwoord:
? Gefluit. "Wat is liefde ؛
، Da's een heel moeilijk pro
bleem om aan te snijden, 

t Ja, da's heel erg moeilijk.
Je kunt het op een heleboel 

, manieren uitleggen. Je 
 denkt er natuurlijk zo ؛
 ...over en ,n ander zo over ؛
Wat ik erover denk. Volgens 
mij is liefde.... liefde is 

1 volgens mij met je mede- 
1 mens, dat je veel voor 
elkaar„over moet hebben. 1 
Dat je de mensheid, de 
mensen kan helpen, als je 
dat kan.



Weet je ook hoe ze deze" 
mensen noemen "?

"Poot, homofiel lekker joh.
.flikker".

dat is ?Het zijn toch net 
?" zulke mensen als anderen

Antwoord؛ :
"Nee. die mensen willen 

liever met een man naar bed؛

"Die- mensen zijn net zoveel 
waard als anderen."
■Antwoord:
"Ja, maar dat zijn van die 
mensen die dat leuk vinden 
en daar kan ik me niet voor 
in de plaats wefnsen, daar 
vind ik geen bal aan؛'."
|Antwoord:
"Nee, ik zou toch nooit zo 
willen zijn. Als ik het was 
dan zou ik het toch niet 
doen. Nee, ik voel daar

at doe je als j e ver؛
liefd bent ?"
| Antwoord:
"Je bent lief voor een 
meisje. Je gaat geen ruzie 
maken. je doet gewoon lief.

jongen in kontakt, die je 
aardig vindt ?"
Antwoord:
"Nou, bij mijn in de speel
tuin, toen ik pas daar 
woxmde, waren er een hele
boel meisjes in de buurt 
en die vroegen altijd of 
ik met ze, wilden spelen.
Op een middag hebben we 
allemaal moppen verteld en 
later vroeg een meisje aan 
mij of ik met haar wilde 
gaan. Toen zei ik: "ja".
En toen hebben we elkaar 
verteld dat we elkaar wel 
aardig vonden."
IAntwoord:
"Als ik veel moed had, zou 
ik op het schoolplein op 
haar wachten en er met 
haar over praten." 
،Antwoord:
"Als zé wist hoe ik 
schreef, zou ik een brief
je schrijven en in haar 
kastje stoppen."
|Antwoord:
"Als ze nou denkt dat het 
briefje niet serieus is 
dan moet je eerst heel 
lief voor haar zijn en 
dan pas een briefje in ' 
haar kastje stoppen."

”DAT 

VAN 
IEMAND 
HOUWE”
Niet alleen Volwassenen 
hebben een mening over 
liefde, ook kinderen. 
Vandaar dat ons pad leidde 
naar de dr. Rijk Kramer- 
school aan de Nassaukade. 
Onze verwachtingen over 
dit onderwerp waren niet 
erg hoog en we vroegen 
ons dan ook af (ondanks 
de vragen die we al in ons 
hoofd hadden) hoe wij de 
kinderen aan het babbelen 
moesten krijgen. Het pakte 
allemaal anders uit. Bij,- 
na iedereen had zijn 
woordje klaar o.ver het 
begrip "liefde" en, mede 
dankzij onderwijzer Henk 
Tor, kunt u op deze blad
zijden de meningen/uit
spraken lezen van de vol
gende leerlingen:
Marvin Kogeldans, Erwin 
Daalmeier, Marco Cambino, 
Melvin Scheek, Oswaldo 
Gilliad, Emiel v.d. Laan, 
Jacqueline Walter, Re- 
becca Landshof, Remco v. 
Pareren, Clyde Gilliad. 
(Leeftijden: 10/11 jr.)

Wat is liefde ?"
lAntwoord:

"Dat is van iemand houden. I 
als je bijvoorbeeld een 
meisje tegenkomt en je vindt 

haar .m; " ؛
un 3e، alleen van mensen;،
houden "? 

lAntwoord:
"Je kunt ook van dièren hou

den, bijv. poezen of andere 
dingen. Maar als je een diér' 
wilt hebben moet je vragen 
van wie die is of je moet 'm
kopen." 

lAntwoord:
"Sommige mannen zijn.ook 
،"lief voor andere mannen

VERVOLG 
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■Antwoord
■"Liefde is een gevoel... 
■Liefde is iets wat wèl be
staat en het heeft een re
latie met seks. Maar het 
is dichter bij, tsja, 
liefde ten opzichte van je 
kinderen heeft niks met 
seks te maken. Liefde voor 
je hond ? Nee, dat is ge
negenheid. Nee, liefde is 
éen gevoel dat men heeft, 
dat men krijgt, als men, als 
in de mens iets ontwikkelt 
wat sterker is dan genegen
heid. Dat iS liefde. Het 
gevoel wat sterker is dan 
genegenheid is liefde. Hoe 
zich dat ontwikkelt en hoe 
zich dat .manifesteert, dat 
is weer een andere vraag. 
Maar liefde ? Liefde is ge
negenheid in 't kwadraat."

Genegenheid in het kwadraat, 
veel voor elkaar overhebben, 
een narcis naast je ont
bijtbord, liefde is liefde. 
Misschien vallen ze moeilijk 
te definiëren, maar welhaast 
iedereen schijnt er woorden 
voor te vinden, die be
schrijven wat liefde is of 
niet is.
Zoals ik in het. begin van 
het interview schreef, is 
dit geen wetenschappelijk 
onderzoek geweest. Daarom 
trek ik ten slotte ook geen 
nep intellectuele konklu- 
sies. Natuurlijk ben ik een 
man of vier tegengekomen die 
zich om een of andere reden 
niet wilden blootstellen 
voor de lezers van deze 
krant, of die geen tijd 
hadden om met me te praten. 
Zulke reakties moet je ver
wachten en accepteren. 
Frappant echter is de alge
mene openheid van haast 
iedereen om over liefde te 
praten. En zonder te veel 
gevolgtrekkingen te maken, 
kan ik het wag؛en om te 
zeggen dat liefde, welke 
uitleg je d'r ook aan geeft, 
in onze buurt wöont■



ik net begrepen heb van 
jullie is liefde:’houden 
van elkaar en sex: bloot, 
met de billen bloot en op 
elkaar liggen.

Een leerling:
"Daar weet je een hoop van 
dus."
■ Gelach........
Meester:
"Maar nu vraag ik me af - 
kan liefde wat met sex te 
lïiaken hebben. Wie kan daar 
ie.ts over zeggen ?"' 
Antwoorden:
"Een beetje, ja natuurlijk.' 
"Sommige mensen doen dat 
wel."
"Ja, wa^t anders doe je 
het niet."

Na het terugspoelen van de 
bandopname zijn de kinde
ren bij het horen van hun 
eigen stem enthousiast en 
worden nog enthousiaster 
wanneer er foto's worden 
genomen voor de buurtkrant.

Hierna vertrekken we en laten 
een spoor van opgewondenheid 
achter'.

tekent dat je met elkaar in 
bed gaat leggen. We hebben 
dat in sexboeken gezien en 
dan gaan ze op elkaar
leggen ha, ha, ha.....
Bij de man gaat dan een 
zaadje en dan'komt er later 
een baby’ t j e......"

،Antwoord:
"Je hoeft helemaal geen 
baby te krijgen. Als je al 
een baby hebt genomen en 
hij is al een jaar of 1 2 , 
daar hebben ze wat op ge
vonden dan neem je gewoon 
een pilletje en dan krijg 
je geen baby. Het gebeurt 
ook wel eens in sommige ge
zinnen, dat als er een 
kindje in de vrouw d'r buik 
is en hij is een maand oud 
en die vrouw bedenkt zich 
of de man loopt weg, dan 
kunnen ze het nog weg laten

"Is er iemand van jullie 
wel eens verliefd ge
weest ?•"
IAntwoord:
(Een meisje): "Alle 
jongens vinden Linda erg 
aarc
"Als de jongens Linda zo 
aardig vinden, kan er dan 
iemand uitleggen waarom ?'

I Antwoord:
Gelach. "Ze is gewoon 
aantrekkelijk."
"Ja, maar wat is dan aan
trekkelijk ?"
I Antwoord:
"Nou, ze heeft een leuke 
toet, hè....gewoon een 
lekker stuk I"
:Een meisj e ؛
"De jongens hebben op een 
papier alle namen geschreven halen. Dat is abortus

Sonja to Rietmolen 
Tineke Bongaertz.

15

Ze hoeven het kind niet 
dood te maken, ze kunnen 
het er ook uit halen en het 
aan een andere vrouw geven."

Hierna volgt er een verhaal , 
over 2 honden (sex)%
Meester:
"Jullie hebben het nu a،Ver 
honden maar we hadden het 
over liefde en sex; en wat

en aan de meester gegeven. 
De meester moest het aan 
Linda geven en Linda moest 
er bij schrijven met wie ze 
wilde gaan."____________  _
"Is sex 'hetzelfde als lief
de ?"
IAntwoord:
"Nee, Sex is meer 
»Antwoord:
"Liefde betekent dat je van 
elkaar houdt en sex dat be
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TWEE
3 Verschillende' groentes 

■naar keuze
■Gebakken aardappeltjes 
■Schaalt je komkommer.

\ pond Fricandeau 
plakken

GELEZEN IN 
DE BUURT

vier

2 2ï_de_saus ؟ ؛ ^
1 pakje bruine saus 

1 ui - 1 paprika - peper
Y92ï_^§_gëïöêïï2ëi 

\ peer in blokjes 
2 appel• " "

+ 10 kersen op sap 
tomaat in plakjes 
geraspte wortel
De groente en aardappelen ■؛■؛

,ymaar eigen recept bereiden؛
Komkommerplakjes mengen metا 

■ een scheutje azijn en een 
naar ءة .desertlepel suiker 

■ eigen smaak bereiden.
■ Bereidingswij ze:

■ De ui in dunne ringen snij- 
.den en in een weinig boter 

.bruin bakkën. De paprika 
■ in stukjes snijden en nog 
.10 minuten met de ui mee-

■ bakken.
.De Fricandeau aan beide 

10 + ■ kanten bruin bakken ٠ minuten.
■ Ondertussen de saus klaar- 

.maken. De ui met paprika 
.erdoor' roeren en met 

[flink wat peper afmaken. 
.De Fricandeau op een gro- 

^ .e schaal leggen en de 
.saus erover heen gieten.

.De schaal garneren met 
,.voornoemde ingrediënten

س س أ
UITDE 
ROMAN VAN 
J.DE1NEMA
Toen ik weer haar tTap af-
en op het harde trottoir 
stapte, ؛
op weg naar huis, moest ik 
aan mijn vader d^ken.
Die had altijd de aardigheid 
gehad om als hij in de trein 
reed, gedurende de hele rit 
alle؛ wagons door ئ  benen. 
Het ging hem er om dat hij 
bij aankomst zou kunnen 
zeggen, dat hij het hele 
trajekt gelopen had.
En zoals mijn vader wist hij 
elke pas dat hij niet gewoon 
liep, maar dat elke pas werd 
v ^ ^ o t  met vele meters, 
tot hij met reuzevoeten 
liep, zo zweefde ik nu naar
huis. ٠٠
Ik zei: "Mooi gedicht Jan" 
"God mens, 't is geen ge- 
dicht, 't is een fragment; 
een fragment van een ver- 
haal" zegt Jan. Ik zeg: 
"Maar hoe zie je nou of 
het een gedicht is, of een 
fragment.? Maar goed, een 
mooi fragment Jan '."

DE RODE 
ROOS 
SYMBOOL 
DER LIEFDE

IVoor degenen, die het nog 
Iniet weten, volgt hier de 
Ibeste manier om zo’n 
 prachtige bos rozen zolang؛
jmogelijk mooi te houden.
 De stelen schuin afsnijden؛
I(me t een scherp mes). Daar 
Ina de doornen verwijderen ر 
len de bladeren tot de 
Ibovenste 2 takjes er af ha 
IIen. Het toevoegen van 
 chrysal aan het water is؛
.aan te bevelen؛
In .'B.
IMevrouw, verras uw man of 
Ivriend ook eens met ee^ 
lbos rode rozen. Ook 
Imannen vinden het leuk 
lom bloemen te krijgen, al 
Izullen ze het niet zo 
|gauw zeggen.
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"Ilost 9 lbs., 4 
inches off mv waisl 

in just 14 days!**
C a m d a  Fore

REYN DORP
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^anbolderick
1red. Hendrikstraat 127-129 
Amsterdam

OUWBARE OCCASION tel: 842336

u)tvr u o o k  ecus cau mveEt&Jne: puwrsou?
se t DM) €U6AJ: W2421 ١

56 53 82 .:HUGO DE GROOTPLEIN Z  •TEL

eieren  van  loslopende kippen 

٠٠، jj)،؛ fijne, vleeswaren

liffli® to la li
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