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VOORWOORD
Beste buurtbewoners,
U heeft nu de tiende 
krant van dit jaar in 
handen. We hebben ons 
voornemen voor 1979 
tot een goed einde ge
bracht, maar we gaan 
door!
De jaren'70 zijn voor
bij en 1980 doemt voor 
ons op. Tijd voor een 
korte terugblik en een 
blik vooruit.
Er is veel gebeurd het 
afgelopen jaar.Er zijn 
resultaten behaald. De 
huurbescherming is ge
handhaafd en zelfs 
verbeterd, mede dank
zij het actieve optre
den van bewoners uit 
onze buurt. Er is een 
winkeliers vereniging 
opgericht. Het parle
ment heeft nee gezegd 
tegen de invoering van 
nieuwe kernwapens: dat 
is het resultaat van 
een brede vredesbewe
ging waarvoor vanuit 
onze buurt belangrijke

initiatieven genomen 
zijn.En er is nog veel 
meer. Terugkijkend kun 
je vaststellen dat er 
in onze buurt een gro
te eensgezindheid is 
als onze belangen op 
het spel staan.
Als we vooruit kijken 
dan moeten we vast
stellen dat de toe
komst voor de meeste 
buurtbewoners er niet 
rooskleurig uitziet.De 
woonsituatie is slecht 
en de ontwikkeling van 
de inkomens is reden, 
tot zorg.Gelukkig heb
ben we een buurt waar
van de bewoners zich 
niet tegen elkaar la
ten opzetten. Verwacht 
mag dan ook worden dat 
we eensgezind de pro
blemen van de jaren'80 
te lijf zullen gaan.
We wensen u prettige 
feestedagen en een 
voorspoedig nieuwjaar 
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AARDGASCOMITEE OP
Buurtbewoners tegen prijsverh

tegen de 
prijsverhoging 
op het aardgas

i
nederland - aardgasland

Op 6 november werd 
vanuit de Hugo de 
Grootbuurt en de 
Staatsliedenbuurt het 
Aardgascomité Staats
liedenbuurt opgericht. 
Omdat de voorgenomen 
prijsverhoging veel 
buurtbe.woners zwaar 
zal treffen, namen een 
aantal buurtbewoners 
dit initiatief. Die 
buurtbewoners dat zijn 
vertegenwoordigers van 
bewonerscommissies,van 
de huurdersvereniging, 
van het huurcomite en 
van de afdelingen van 
de CPN en de PvdA in 
onze buurt. De prijs

verhoging zal een ge
middeld gezin ongeveer 
300 gulden per jaar 
gaan kosten, maar voor 
de bewoners van de 
nieuwbouw- en renova
tiewoningen in de 
Staatsliedenbuurt kan 
dat nog veel meer wor
den, want zij hebben 
nu al zowat de hoogste 
GEB-rekeningen van
heel Amsterdam.
Het doel van het Aard
gascomité is om al het 
verzet dat er in de 
buurt bestaat te bun
delen en öm, samen met 
andere stedelijke en 
landelijke comité's,

druk uit te oefenen, 
zodat de regering haar 
plan weer intrekt.
Raadscommissie
Daarvoor moest in eer
ste instantie druk 
worden uitgeoefend op 
de gemeenteraadscom
missie die een stand
punt moest innemen o- 
ver het regeringsplan. 
De gemeenteraadscom
missie die over de 
gasprijzen gaat was in 
vergadering bijeen op 
22 november.Natuurlijk 
was ook het Aardgasco
mité uit onze buurt, 
samen met groepen uit 
andere buurten, daar 
aanwezig om de raads
leden en wethouder 
Wolffensperger op het 
hart te drukken dat 
ook zij, als vertegen
woordigers van de Am
sterdamse bevolking, 
zich behoorden uit te 
spreken tegen de 
prij sverhoging.

Turf voor 
wethouder

Ido Wijers voerde het 
woord namens het comi
té uit onze buurt en 
bood de wethouder en 
de raadsleden elk een 
turf aan, verpakt in 
Sinterklaaspapier.Mede 
onder invloed van het 
standpunt van het 
Aardgascomité besloot 
de raadscommissie om 
in de vergadering van 
de gemeentelijke gas
bedrijven tegen de 
prijsverhoging te zul
len stemmen. Het stem
geluid van de raads
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commissie heeft echter 
geen meerderheid in 
die vergadering ge
haald en dat maakt 
duidelijk dat er meer 
actie ondernomen moet 
worden om tot afstel 
van de prijsverhoging 
van het aardgas te ko
men. Op 6 december a.s. 
wordt er door de hele 
gemeenteraad en het 
college van B&W op
nieuw over gepraat. Nu 
al staat vast dat ook 
het Aardgascomité uit 
onze buurt daar weer 
van zich zal laten ho
ren. Verder wordt er 
een affiche-campagne 
gehouden. U heeft ze 
misschien al hier en

daar zien hangen. Ze 
kosten 50 cent en zijn 
verkrijgbaar bij het 
huurspreekuur van het 
Huurcomité Hugo de 
Groot-/Frederik Hen- 
drikbuurt (op maandag
avond van 19-20 uur en 
op woensdagochtend van 
10-11 uur in buurthuis 
't Trefpunt). Deze af- 
fiche-campagne organi
seert het Aardgascomi
té samen met andere 
comité's in Amsterdam 
en Nederland. Op dit 
moment zijn er al meer 
dan 7000 verkocht. Ook 
zal er een handteke
ningenactie worden ge
voerd. Dit is zo onge
veer wat er aan ont

wikkelingen hebben 
plaatsgevonden sinds 
het verschijnen van de 
vorige buurtkrant. We 
hopen u ook in het 
volgende nummer weer 
op de hoogte te houden 
Verder zal ook de 
Wijkkrant aandacht be
steden aan de aardgas- 
actie.

Hans Hartman

Morgen, 15 december,is 
er een manifestatie 
van het Aardgascomité 
voor de muur aan de 
van Hallstraat. U kunt 
daar o.a. affiches ko
pen. Komt allen. Tijd: 
ongeveer van 12-2 uur.

BESTELLEN I X L J  1 ^ 7  BELLEN

HUGO DE GROOTSTRAAT 28 l  -J I J .  I *

^  j L j  T E L  845521 J
In onze totaal vernieuwde zaak altijd goedkope 
Vooral tijdens het weekend ook aanbiedingen, 
voor de smalle beurs een gezellig boeket!

CAFE 1 Hugo de Groot ’
Tweede Hugo de Grootstraat 19 

IEDERE MAANDAGAVOND
VRIJ BILJARTEN ALLEEN VOOR DAMES!!

Op dinsdagavond weer voor mannen.
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STOP EIGEN RISICO BI
Financiële straf op het moedersc
Aan het begin van dit 
jaar werden door de 
staatssecretaris van 
Volksgezondheid Veder- 
Smit plannen bekend' 
gemaakt voor het in
voeren van een eigen 
bijdrage voor zieken- 
fondspatienten. Tegen 
deze plannen rees zeer 
veel verzet. Er werd 
een initiatiefgroep 
opgericht onder de 
naam Stop eigen Risico 
Het resultaat van al 
deze tegenstand onder 
de bevolking was dat 
de plannen zolang in 
de kast werden gezet. 
Maar de staatssecreta
ris zit niet stil. Ze 
probeert nu via andere 
wegen toch de eigen 
bijdrage door tevoeren 
Onlangs zijn er dan 
ook door de zieken
fondsraad in opdracht 
van de staatssecreta
ris opnieuw plannen 
opgesteld om een eigen 
bijdrage door te voe
ren in het ziekenfonds 
Een van de voorstellen 
betreft de kraamzorg, 
n'1 :
- een eigen bijdrage 

van ƒ 30,- per dag 
bij bevalling in een 
ziekenhuis op medi
sche indicatie

- beperking van de pe
riode dat kraamzorg 
in het ziekenhuis op 
medische indicatie 
kan plaatsvinden,zo
dat vrouwen na enke
le dagen alweer naar 
huis gestuurd kunnen 
worden óf

- als de vrouw in het

ziekenhuis blijft, 
wanneer de medische 
indicatie is opge
houden , dan moet 
naast de ƒ30,- eigen 
bijdrage per dag ook 
nog het meerdere van 
de verpleegprijs bo
ven de ƒ 211,- be
taald worden. Dit 
komt neer op nog 
eens if39,- per dag. 

We beschouwen dit als 
een direkte aanval op 
een verworven recht 
van de vrouwen , een 
soort financiële straf 
op het moederschap.

Binnen de initiatief
groep Stop het Eigen 
Risico is een vrouwen
groep gestart om deze 
plannen te verijdelen. 
Door veel vrouwen 
wordt er hard aan de 
aktie gewerkt.
Er draaien momenteel 
drie werkgroepen in 
Groningen,Amsterdam en- 
Utrecht. Ook in veel 
andere plaatsen worden 
akties georganiseerd 
en gaan vrouwen de 
straat op om kaarten 
en stickers te verko

pen.De ervaringen zijn 
dat deze aktie een 
goed gehoor vindt on
der de mensen,m.n.veel 
vrouwen zijn er van 
overtuigd dat de plan
nen rond de kraamzorg 
onder geen enkele 
voorwaarde doorgang 
mogen vinden.De inmid
dels gehouden demon
straties en picket- 
lines (6 nov., in Den 
Haag, 20 nov. op het 
binnenhof en 22 novem
ber in Amstelveen bij 
de Ziekenfondsraad
waren een groot succes 
Tot nog toe zijn er 
zo'n 6.000 stickers en 
kaarten verkocht. In 
veel plaatsen wordt de 
aktie aktief onder
steund door de NVB, de 
Rooie vrouwen, de PSP- 
vrouwen en de PPR- 
vrouwen.Er zijn solida 
riteitsbetuigingen ont 
vangen van Dolle Mina. 
Vrouwencentrum Nijme
gen en een emancipatie 
werkgroep van D'66.

Picketline
Uoewel de regering al 
min of meer het groene 
licht heeft gegeven om 
de eigen risicoplannen 
door te voeren,bestaat 
er toch veel weerstand 
tegen de plannen in de 
2e Kamer. Er is daarom 
besloten om de aktie 
voort te zetten, te 
versterken en uit te 
breiden. Er liggen nog 
veel momenten om in
vloed uit te oefenen 
op de regering en 
daarvan moeten we ge-
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KRAAMZORG
ip
bruik maken.
Op 20 dec. a.s. is er 
weer een picketline 
bij de Ziekenfondsraad 
Prof. Bavincklaan 2 te 
Amstelveen van 13.00 
tot 14.00 uur. We roe
pen zoveel mogelijk 
vrouwen op om hierbij 
aanwezig te zijn.
De komende tijd zullen 
we de aandacht gaan 
richten op instanties 
en beroepsgroepen om 
zich uit te spreken 
tegen de plannen, m.n. 
ziekenfondsen, huis
artsen, gemeentelijke 
instellingen e.d. De

Het Huurcomité wenst 
de Hugo de Grootbuurt 
prettige feestdagen en 
een gelukkig nieuwjaar 
Het Huurcomité heeft 
liet voornemen om het 
komende jaar zeker zo- 
ireel activiteiten te 
Dntplooien als het af
gelopen jaar.Ongetwij- 
Eeld zult u daar in de 
suurtkrant over kunnen

kaartenaktie wordt 
uitgebreid naar VOS- 
kursussen,moedermavo's 
vrouwenhuizen,polikli
nieken en kraamcentra. 
Tevens zal er gewerkt 
gaan worden met steun- 
lijsten om de aktie 
financieel te verster
ken.
Het is van groot be
lang dat de komende 
tijd zoveel mogelijk 
vrouwen mee gaan wer
ken aan de aktie. 
Stickers,manifesten en 
kaarten zijn verkrijg
baar bij Monica van 
Dam, Kempenaerstr. 149

lezen.
Wat weinig nadruk 
krijgt in de berichten 
van het Huurcomité is 
dat we ook een ontzet
tend gezellige club 
zijn, waar het nuttige 
en het aangename hand 
in hand gaan. Ter ken
nismaking plaatsen wij 
nu maar eens een foto 
van onszelf.Jammer ge

tel. 866004 en bij 
Judy Spook, J.M. Kem- 
perstraat 63', tel. 
864936.
De prijs van de kleine 
stickers is ƒ 0,10, de 
grote stickers kosten 
ƒ 0,50. Kaarten en ma
nifesten zijn gratis. 
De werkgroep Amsterdam 
heeft dringend behoef
te aan meer vrouw- 
kracht,hiervoor kun je 
kontakt opnemen met 
Lenie Bom,Ceintuurbaan 
330’ 1, tel. 641652.

Judy Spook.
Fenny Scnouwink.

noeg waren bij het ma
ken van de foto vier 
leden afwezig.
Mocht u zin hebben om 
met ons mee te doen 
het komende jaar, dan 
kunt u zich aanmelden 
op het huurspreekuur 
in 1t Trefpunt. U kunt 
ook de buurtkrantre- 
dactie keilen, die ge
ven dat dan wel door.

v . 1 .n.r . Hans,Marianne,Willem,Marianne,Menno.
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BUURTKRANT SOCIAA
Over sociale verzekeringen

De sociale verzekering 
wil ervoor zorgen, dat 
mensen, die door om
standigheden waaraan 
ze part noch deel heb
ben (ziekte-werkloos- 
heid-ouderdom),niet in 
staat zijn zelf geld 
te verdienen, toch een 
zeker inkomen krijgen. 
Bovendien wil de soci
ale verzekering mensen 
tegemoet komen, die te 
maken krijgen met gro
te uitgaven. Denk maar 
aan een doofstomme of 
een blinde, die in een 
instituut moet worden 
opgenomen. Zoiets kost 
vandaag erg veel geld 
en dat is praktisch 
door niemand alleen op 
te brengen. Dat geld 
brengen we daarom met 
elkaar op onder het 
motto: de sterkste 
schouders dragen de 
zwaarste lasten. Dat 
noemen we solidair met 
elkaar. Onze sociale 
verzekering stoelt op 
een solidariteitsge- 
dachte.
De sociale verzekering 
is te verdelen in twee 
groepen n.1. de volks
verzekering en de 
werknemersverzekering.

Volksverzekering
A.O.W. = Algemene ouderdomswet 
A.W.W. = Algemene Weduwen en Wezenwet 
A.K.W. = Algemene Kinderbijslagwet 
A.A.W. = Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
A.W.B.Z.= Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
Bovengenoemde wetten gelden voor iedereen, die 
in Nederland woont.
Werknemersverzekering
z.w.
W.A.O.
Z.F.W.
W.W.
K.W.L.

Ziektewet
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Ziekenfondswet 
Werkloosheidswet
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden 

Deze wetten gelden voor hen, die in dienstbe
trekking (in loondienst) werken.

Sociale verzekering;De 
eerste drie wetten 
(A.O.W.-A.W.W.-A.K.W.) 
stellen daarbij de 
voorwaarde, dat je 15 
jaar moet zijn wil je 
verzekerd zijn. Heb je 
als vakantiewerker ei
gen inkomsten,dan moet 
je daarvan premie voor 
A.O.W. en A.W.W. beta- 
len(die voor de A.K.W. 
A.A.W. en A.W.B.Z. be
taalt je werkgever). 
Niet nodig is dat je 
Nederlander bent, ook 
buitenlanders die hier 
wonen zijn verzekerd.
Een voorbeeld

Abdoel is 30 jaar.Twee 
jaar geleden kwam hij 
vanuit Marokko naar 
Nederland. Zijn baan, 
machinewerker op een 
grote fabriek, bevalt 
hem best. Toch heeft 
hij vaak heimwee naar 
zijn eigen land. Be
grijpelijk, zijn vrouw 
en kinderen zijn daar

nog steeds. Woont Ab
doel nou in Nederland 
of niet?
Wel,de rechter gaat er 
van uit, dat Abdoel 
niet in Nederland 
woont. Hij redeneert 
als volgt; omdat zijn 
vrouw en kinderen in 
Marokko wonen moet ook 
Abdoel beschouwd wor
den als daar te wonen. 
Daar is immers zijn 
thuis. Abdoel is dus 
wel in Nederland maar 
hij woont er niet.Voor 
Abdoel zouden de 
volksverzekeringen dus 
niet gelden. Maar ook 
als je niet in Neder
land woont kunnen de 
volksverzekeringen van 
toepassing zijn.Dat is 
het geval als je in 
Nederland als werkne
mer werkt en daardoor 
onder de loonbelasting 
valt.Zolang Abdoel dus 
hier in loondienst 
blijft werken, blijft 
hij verzekerd voor de

8
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volksverzekering. Dat 
betekent dat hij pre
mies betaalt en recht 
krijgt op een gedeel
telijke A.O.W. als hij 
65 jaar wordt. Gaat 
Abdoel als kleine 
zelfstandige beginnen, 
dan is hij niet meer 
verzekerd voor de 
volksverzekering.
In het rijtje namen 
hebt u misschien een 
wet gemist en wel de 
Algemene Bijstandswet. 
Deze wet behoort niet 
tot de Sociale Verze
keringen. Het is name
lijk een Sociale Voor
ziening. De Sociale 
Uitkeringen worden uit

de premiepot betaald. 
Bij een Sociale Voor
ziening, waaronder de 
Algemene Bijstandswet, 
hoeven we geen premie 
te betalen. De uitke
ringen komen helemaal 
voor rekening van de 
Overheid, die daarvoor 
de belastingpot aan
spreekt .
Een werknemer heeft 
altijd te maken met 
een baas. Hij is bij 
hem in dienst. Er is 
een gezagsverhouding. 
Een kruidenier hoeft 
aan niemand verant
woording af te leggen. 
Hij. is baas in eigen 
huis. Daardoor is hij

geen werknemer hetgeen 
betekent dat hij niet 
onder de werknemers
verzekeringen valt. 
Zoals u gelezen heeft 
bent u voor de werkne
mersverzekering verze
kerd als u bij een 
werkgever in dienstbe
trekking werkt. Zelfs 
al werkt men 1 dag per 
week,bijv.op zaterdag, 
dan bent u verzekerd. 
Dat betekent aan de 
ene kant dat er op je 
loon premie wordt in
gehouden en aan de an
dere kant dat er bij 
ziekte een beroep ge
daan kan worden op de 
Ziektewet.

voor al uw sanitair

loodgieter

REVE
3e hugo de groot

straat 15

tel. 84 26 06

S L A G E R I J

’DORUS’
2e Hugo de Grootstraat 20 

teleSoon 845616 

Specialiteit 
KERSTROLLADES 
in diverse soorten!

Wij wensen onze klanten 
prettige kerstdagen 

en een 
voorspoedig 1980

9
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DAMESBILJART BUURTK
Sinds een maand of wat 
is er in café Hugo de 
Groot "damesbiljarten" 
Iedere maandagavond 
mogen alléén vrouwen 
de keu hanteren. Dat 
bleek een goed idee te 
zijn, want het is te
genwoordig vreselijk 
druk op die avonden. 
Ergens anders krijg je 
als vrouw bijna geen 
kans om te gaan bil
jarten. De "heren" gaan 
er bij voorbaat al 
vanuit, dat het groene 
laken er wel aan zal 
gaan als je aanstalten 
maakt om te beginnen. 
Of je het nou kunt of 
niet. Belachêlijk na
tuurlijk,want per slot 
van rekening hebben de 
heren die "het zo goed 
kunnen" het ook een 
keer moeten leren. Zij 
hebben die kans toen

ook gekregen. Maar in 
café Hugo de Groot mo
gen vrouwen het nu dan 
ook. Het is geen pro
bleem als je het nog 
niet kunt,want er zijn 
genoeg bereidwillig- 
sters die 't je willen 
leren. Helaas komen er 
nog wel denigrerende 
opmerkingen van enkele 
mannen die op iedere 
stoot kommentaar heb
ben, op een negatieve 
manier. Die zien het 
duidelijk niet zo zit
ten. Maar tegen zoveel 
vrouwen kunnen ze niet 
opl Maar er zijn ook 
mannen die er wé] ach
terstaan. Die geven 
bruikbare aanwijzingen 
voor zover dat nodig 
is. En zo moet het na
tuurlijk zijn. Dat je 
als vrouw overal kan 
gaan biljarten, zonder

TALENTENJ
Welke nog niet"ontdek- 
te"grote of kleine ta 
lenten op het gebied 
van zang, muziek of 
kleinkunst, willen nu 
eindelijk wel eens 
"doorbreken"? Dat kan 
gebeuren als je je op
geeft voor de talen
tenjacht tijdens het 
Buurtkrantfestival Hu
go de Groot op 5 mei 
1980. Wij zullen dan 
een jury uitnodigen, 
bestaande uit bekende 
artiesten die verbon
den zijn met onze 
buurt,voor een deskun
dige beoordeling. De

vervelende opmerkingen 

Alma Jongerius

Ineke mikt erg nauwkeurig Tinie geeft aanwijzingen.
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ANT FESTIVAL
BUURTBAND:ht

winnaars zijn natuur
lijk verzekerd van een 
uitgebreid interview 
in de Buurtkrant.Geef 
je zo snel mogelijk op 
bij Alma Jongerius, 
tel. 822886.

Iedereen die een leuke 
speciale of aparte 
hobby heeft, die kak- 
tussen kweekt, of
schildert met de voet, 
maar ook schrijvers, 
dichters (amateur)kun
stenaars en andere

Een ieder die een mu
ziekinstrument be
speelt, een wasbord, 
zingende zaag, houten 
poot, maar ook een pi
ano, gitaar, bas of 
trompet, alles waar

hobby-isten, kunnen 
hun werk laten zien 
en verkopen op 5 mei 
tijdens het buurt
feest. Ook goochelaars 
en magiërs kunnen zich 
.aanmelden bij Alma 
Jongerius,' tel.822886.

maar muziek uitkomt, 
kan dit laten horen op 
5 mei tijdens het 
buurtfeest. De bedoe
ling is dat er een 
buurtband geformeerd 
wordt om de muziek te 
verzorgen bij het 
buurt (krant) festival 
Hugo de Groot. Daarom 
indien u uw instrument 
enigszins beheerst 
meldt u aan bij

Jan Oudhuis 
tel: 842141.

HOBBY ISTEN

Sporthuis HART
Voor al u w  S p o r ta r t ik e le n  *

Fred. Hendrikstraat 109 
Hugo de G rootplein 13

Hoek van het p lein .

tel. 84 22 33

o.a. .B i l ja r te n  •?£=- 
.S c h ie ts p o r t  * *  

.  V e ld sp o rte n  

*  H e n g e ls p o rte n

A U T O  C E N T R U M
van Bolderick

Peugeot 
en Shell Service

FRED. HENDRIKSTRAAT 127-129 
AMSTERDAM- TEL E F O O N  84 2336

van der 
PoelKEURSLAGER „ ,

Tweede 
Hugo de Grootstraat 25 

telefoon S42344
Woensdag 

Super 
Vleeskroket 

slechts 
£0.50

specialiteit 
'Sateh Babi £4<-

SNACKBAR ’JOLANDA’
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buurtkrant hugo de groot

Dhr.Gouw: Bij mij wilden ze een kabei dwars door m'n winkel leggen.

Sinds enige weken heb
ben we kabeltelevisie 
in onze buurt. Het was 
ook wel te merken want 
her en der werd de 
stoep opgebroken en nu 
is tot diep in de a- 
vond het blauwe
schijnsel te zien van 
de films op duitsland 
3. We hebben een ge
sprek met de heer Gouw 
eigenaar van de elec- 
tronica zaak in de 2e 
Hugo de Grootstraat. 
Hij verkoopt in grote 
aantallen meters snoer 
stekkertjes en verde
lers ,allemaal nodig om 
je TV op die kabel aan 
te kunnen aansluiten.

Klachten
Gouw: "In de eerste 
plaats is die kabel TV 
voor mensen die graag 
naar buitenlandse zen
ders willen kijken,een

grote verbetering.
Maar wat de radio aan-, 
gaat, komen er hier 
vreselijk veel klach
ten binnen:
De ontvangst is vaak 
erg slecht, vooral met 
stereo krijg je veel 
ruis. Ook over de ma
nier waarop de kabels 
in de huizen zijn aan
gelegd komen veel 
klachten binnen. Van
morgen had ik een man 
in de zaak, en die 
heeft een winkel in de 
buurt. Ze hebben bij 
hem pal om de hoek van 
de deur zo'n kastje 
neergezet. Die man 
heeft twaalf meter 
verder zijn TV staan, 
dus moet ie maar zien 
hoe dat voor elkaar 
komt. Kijk, die dingen 
gebeuren natuurlijk. 
Maar het ligt voorna
melijk aan zo'n mon

teur die het aan komt 
leggen. Bijvoorbeeld, 
bij mij wilden ze een 
kabel dwars door m'n 
winkel leggen nou dat 
ging mooi niet door..! 
Ze proberen je gewoon 
te overdonderen, maar 
daar moet je je niet 
bij neerleggen.
Een andere klacht die 
ik veel hoor is, dat 
vooral de wat oudere 
mensen een prijs moe
ten betalen die totaal 
niet aan de norm is. 
Van de week had ik 
hier een vrouwtje die 
lieten ze voor een 
stukje kabel van acht 
meter, twee en dertig 
gulden betalen.Bij mij 
betaalde ze daar acht 
gulden voor, dus ik 
denk dat die monteurs 
het verschil in eigen 
zak stopten. Een kwi
tantie is er dan niet

ZENDTIJD VOOR WIN
Over kabel t v :' je kunt er zeker va
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vijfde jaargang nummer tien

CELIER GOUW
i zijn dat het ƒ14,50 gaat kosten'

bij .
Hier op de Nassaukade 
heb je mensen die ka
mers verhuren. Op ie
dere kamer heb je een 
andere aansluiting no
dig en die kost ƒ180,- 
per stuk. Het waren 
vier kamers dus kostte 
dat dan ƒ720,-.Ze heb
ben bij mij een ver- 
sterkertje gekocht en 
vier splitsertjes en 
toen waren ze totaal 
ƒ 160,- kwijt. Natuur
lijk moet je het dan 
nog wel zelf monteren"

Rekening
Wij: "Hoe voorkom je 
dat zo'n monteur 
je teveel rekent?" 
Gouw: "Je moet altijd 
een officiele rekening 
vragen waarop precies 
staat hoeveel materi
aal ze hebben gebruikt 
en hoeveel werkuren 
erin zaten.Als ze geen 
rekening willen geven, 
dan kun je ervan uit
gaan dat er iets niet 
klopt.Officieel moeten 
ze altijd een rekening 
afgeven, maar ik heb 
in m'n winkel nog nie
mand gehad die een re
kening had gekregen. 
Maar ja, het gaat vaak 
om wat oudere mensen 
en die laten zich wat 
makkelijker intimide
ren. Wat ik ook hoorde 
dat zo'n monteur be
weerde dat alleen zijn 
kabel geschikt was.Al
le andere kabel zou je 
niet kunnen gebruiken. 
Heeft zo iemand nog 
wat kabel liggen dan

mag dat niet gebruikt 
worden.Vaak is dat on
zin en kan die kabel 
nog best bruikbaar 
zijn. Wat ik ook hoor 
is, dat de één meer 
moet betalen dan de 
ander. Er zit gewoon 
geen lijn in, ze re
kenen schijnbaar maar 
wat,tenminste dat hoor 
ik hier in m'n winkel.

Duurder
Ik wil jullie nog wat 
anders vertellen. Die 
kabel TV gaat zo met 
z'n materiaal om, dat 
ze bij veel mensen 
acht tot tien of vijf
tien meter kabel zo
maar achter laten. Ik 
heb een schatting ge
hoord, dat als die he
le kabel TV in Amster

dam klaar is, is het 
twee miljoen duurder 
door deze verspilling. 
Wie dat zal betalen? 
De mensen natuurlijk'. 
Op dit moment betalen 
we nog acht en een 
halve gulden per maand 
voor die kabel TV. Per 
januari wordt dat ne

gen gulden en je kunt 
er zeker van zijn dat 
dit veertien vijftig 
gaat worden.Het is net 
als met aardgas; eerst 
stoppen ze de boel vol 
en als iedereen aard
gas heeft wordt de 
prijs drastisch ver
hoogd. Waarom veertien 
vijftig? In de omlig
gende gemeenten beta
len ze dat ook... Maar 
ja, laten we wel wezen 
ik heb nog nooit iets 
zien opzetten wat he
lemaal perfekt was.Het 
is en blijft tenslotte 
mensenwerk, en we ma
ken zelf ook fouten."

Zendamateur
Wij:"U bent zendama
teur, zijn er in onze 
buurt veel mensen die 
mogen uitzenden?." 
Gouw:"Ik heb inderdaad 
een officiele machti
ging,evenals m'n vrouw 
Maar hier in de buurt 
zitten vooral klande- 
stiene zenders de zo
genaamde 27 Mc-ers.Per 
1 maart mag iedereen 
gaan zenden als hij 
een MARK vergunning 
heeft.Als je een zend- 
bakje koopt dan krijg 
je er automatisch een 
formulier bij.Dat moet 
je dan invullen en 
op het postkantoor in
leveren. Dat kost je 
dan vijf en dertig 
gulden en zo'n vergun
ning geldt dan voor 
één jaar. De huidige 
27 Mc bakken blijven 
verboden,maar met zo'n 
MARK vergunning mag je
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buurtkrant hugo de groot
vervolg

met een half watt zen
der uitzenden op de FM 
band. Dat geeft nauwe
lijks storing in te
genstelling met de 
huidige 21 MC bakken. 
Die kun je vaak over 
je piek up horen, of 
over je bandrecorder. 
In Amsterdam reik je 
met zo'n FM zender 
niet verder dan zo'n 
ander halve kilometer. 
Buiten de stad kun je 
natuurlijk veel verder 
komen."
Wij:"Zal het dan niet 
eèn énorm gedrang wor
den als iedereen zo'n 
bakje aanschaft?" 
Gouw:" Dat zal zeker 
wel. Als je met twin
tigen door elkaar gaat 
praten zal het wel een 
gekakel van jewelste 
worden. Maar als het 
nieuwe eraf is zal het 
wel meevallen. In 
Duitsland kennen ze 
dit systeem al langer, 
en daar hebben ze er. 
geen enkel probleem 
mee" .

CIMK rapport
Na deze opwekkende 
woorden willen we we
ten hoe hij over het 
CIMK rapport denkt. De 
gemeente heeft zoals 
wel bekend zal zijn, 
laten onderzoeken hoe 
het met het winkelbe- 
stand in onze buurt is 
In dit rapport staat 
dat ongeveer de helft 
van de winkeliers weg 
moet en dat de over
blijvende geconsen- 
treerd moeten worden, 
onder andere rondom 
het Hugo de Grootplein 
Ook de winkel van Gouw

zou buiten dat gebied 
liggen, want het gaat 
tot de van Oldenbarne- 
veldtstraat.
Gouw: "Ik heb dat rap
port nog niet gelezen 
maar ik heb er wel van 
gehoord. Dit vind ik 
nou typisch een zaak 
waar we als winke
liersvereniging, als 
die van de grond is, 
een uitspraak over 
moeten doen. Ik wil 
daar als eenling niet 
teveel over zeggen.Na
tuurlijk zie ik dat 
rapport helemaal niet 
zitten, en ik denk dat 
er weinig winkeliers 
zijn die het er wel 
mee eens zijn. Maar 
nogmaals, dat is een 
zaak voor de winke
liersvereniging .

Buurtkrant
Wat ik wel prima vindt 
dat jullie zulke zaken

in je krantje schrij
ven. Op die manier 
krijgt zoiets bekend
heid.Bijvoorbeeld zo'n 
interview met Kees 
Prins vind ik ook uit
stekend, hoewel ik het 
niet op alle punten 
met die man eens ben. 
Sommige uitspraken 
vind ik ook wel erg 
naief. Hoe moet je in 
godsnaam een braderie 
in deze drukke straat 
opzetten. Maar het mag 
gezegd worden, in ver
houding met twee jaar 
terug is die krant wel 
verbeterd."
De winkel is ondertus
sen weer vol gestroomd 
en mevrouw Gouw laat 
merken dat ze het niet 
langer alleen af kan. 
Voor ons het sein om 
ons boeltje bij elkaar 
te pakken.

Wim de Jong 
Cor Bergveld

NAWOORD
Het zal ieder hopelijk 
duidelijk zijn dat het 
de mening is van dhr. 
Gouw die u hier leest. 
Wij als redactie vra
gen ons af of het in
derdaad zo grijs is 
met die Kabel-TV. Wij 
hebben zelf geen klach 
ten over teveel beta
len of oplichting. Ook 
hebben wij hierover 
niets van anderen ge
hoord. Mocht u wél 
klachten hebben wat 
dit betreft: geef die 
dan door aan het wijk
centrum, tel. 821133.

Wij kunnen dan in een 
volgend nummer de uit
spraken van dhr. Gouw 
natrekken aan de hand 
van de wel of niet 
binnengekomen klachten 
Wij zijn het wel met 
dhr. Gouw eens dat het 
schandalig is dat de 
prijs van ƒ8,50 naar 
ƒ 9,-- verhoogd wordt. 
Net nu iedereen de ka- 
bel-tv heeft aange
schaft .

De redactie.
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SLAGERIJ

h.a. ^ gMA
Da Costakade 30
Hoek de Clercqsiraat 

Tel. 1 8 3 7 1 6

Sinds 1882 het Beste!

telefoon 843600

MEYROOS
M in ra m m

Hugo de Grootplein 22

speciale aanbiedingen!
Pot Cat San;

Doos Cat San  
v a n g e r  

Dl/ W fcirr t w e e

t f V / j  sf
^ 1 1 \\ , /

;> ytrfl AA

ilvan J£*5ö 
al voor 15,

2*95
ERENSHOP
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een nooewe zmk ,■*- met out>enuz7$e senv/ce !

mjjtenburg
A  Mlf/7 IBANK]
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m u

Frederik 
Hendrikstraat 90

tel. 82 4498

S p ecia a l U w  adres voor planten !

(Bert
(Bloemen en [Planten

Frederik Hendrikstraat 71 Amsterdam telefoon 0 2 0-84  77 82
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AMSTERDAM ANTI SP
Stedelijk meldingstelefoonnumm<
Op dinsdag 2 7 november 
jl. is in het Bolskom- 
plex aan de Rozen
gracht een grote anti- 
spekulatie bijeenkomst 
gehouden.Er waren zo'n 
60 vertegenwoordigers 
aanwezig van 35 bewo- 
nersgroepen, krakers- 
groepen, wijkcentra 
en huisvestingsorgani- 
saties. De bijeen
komst was de start van 
een aktie, die Amster
dam in het komende 
jaar tot een Anti- 
Spekulatie-Stad moet 
maken.

Verkrotting
Amsterdam blijkt in 
alle opzichten nog 
steeds een goudmijn te 
zijn voor allerhande 
soorten spekulanten:De 
woningspekulanten, de 
handelaars in verkrot
ting en de gebouwen- 
spekulanten. Ook de 
Hugo de Groot-/Fred. 
Hendrikbuurt kent ze'.'. 
Iedereen kent hun na

men:Fagel & v/d Sluis, 
Doerga Metropool, Ha
ring B.V., van Mourik, 
Koster en de bijbeho
rende banken (bijv. de 
Westland-Utrecht Hypo
theekbank) , makelaars 
CStradtmeyer,Kok make
laardij, Recourt etc.) 
en zelfs notarissen 
(zie het weekblad Vrij 
Nederland).
In onze buurt zijn met 
name Fagel & v/d Sluis 
en Doerga Metropool 
aktief. Van hen worden 
nu al weer lange 
tijd spekulatiewoning- 
en bezet door het Anti 
Spekulatie Komitee in 
de buurt.
De belangrijkste vorm 
van spekulatie met wo
ningen was tot voor 
kort de horizontale 
verkoop. Door de grote 
woningnood in Amster
dam (meer dan 50.000 
geregistreerde woning
zoekenden) zijn de 
prijzen voor etages 
tot fabelachtige hoog

te gestegen.ƒ100.000,- 
voor een 3-kamerwoning 
is geen uitzondering 
meer. Tot nu toe zijn 
ongeveer 15.000 huur
woningen in Amsterdam 
horizontaal gesplitst. 
Hoeveel daarvan ver
kocht zijn weet nie
mand, maar het loopt 
ongetwijfeld in de 
duizenden.
In het voorjaar
heeft de gemeente -on
der druk van de tal
rijke akties- maatre
gelen genomen tegen de 
horizontale verkoop. 
Dat betekende een ge
voelige klap voor de 
huizenhandel.Maar ver
dwenen is hij geens
zins. De maatregelen 
kunnen op tal van ma
nieren ontdoken worden 
Ook is er van ver
schillende kanten be
roep aangetekend tegen 
de maatregelen, zodat 
volstrekt onzeker is 
of ze wel van kracht 
zullen blijven(Als het



vijfde jaargang nummer tien

•KULATIE STAD
ingesteld
aan staatssecretaris 
Brokx ligt moeten ze 
ingetrokken worden.

Groenen
Amsterdam is een ge
liefd woonoord.Met na
me naar de mooie plek
jes langs de grachten, 
singels, pleinen en in

zo een. Hij probeert 
aan het Fred. Hendrik- 
plantsoen van die on
betaalbare flats neer 
te zetten. Door de ak
tie van het Huurcomi- 
tè en de bewoners in 
de Fagelbuurt ziet het 
er nu naar uit, dat 
zijn a-sociale plannen

lijk. Het moet maar 
eens uit zijn met de 
situatie dat een hand
jevol huizenhandelaren 
dik geld verdienen ten 
koste van tienduizen
den woningzoekenden.De 
gemeente moet harder 
optreden, de regering 
moet maatregelen nemen 
Daar komen in het kort 
de eisen op neer, die 
door de Aktie-Am- 
sterdam- Anti-Spekula- 
tie-Stad gesteld wor
den. In de komende tijd 
zullen alle Amsterdam
mers moeten laten mer
ken,dat spekulanten de 
stad uitgejaagd moeten 
worden.U kunt daar di- 
rekt al mee beginnen 
door alle gevallen van 
spekulatie die u kent 
uit uw naaste omgeving 
door te geven aan het 
Anti-Spekulatie-nummer 
255956.

Willem Kwekkeboom

In de komende tijd zullen alle Amster
dammers moeten laten merken, dat speku
lanten de ,stad uitgejaagd moeten worden. 
U kunt daar direkt al mee beginnen door 
alle gevallen van spekulatie die u kent 
door te geven aan: 
het Anti-Spekuiatie-nummer 2S5956.
de gordel rond de bin
nenstad is veel vraag. 
Vandaar dat "projekt- 
ontwikkelaars" op die 
plaatsen huizenrijen 
opkopen die in slechte 
staat verkeren.De hui
zen worden gesloopt, 
en er verrijzen koop- 
flats van 3 ton per 
stuk. In onze buurt is 
spekulant Groenen er

niet doorgaan. Terecht 
Er wachten nog meer 
dan 50.000 mensen en 
gezinnen met een inko
men beneden de zieken
fondsgrens op een huis 
Voor hen betekenen 
dergelijke koopwoning
en: géén woningen.

Aktie
De konklusie is duide
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1 0 JARIG BESTAAN DE POORT

Foto 1. Waar nu verpleeghuis "de Poort" staat, was vroeger een kerk en 
een weeshuis. Hier de oude situatie vanaf de Clercqstraat.

Op 8 januari 1980 is 
het precies 10 jaar 
geleden dat verpleeg- 
huis"De Poort" geopend 
werd.Vroeger was er op 
die plek een weeshuis 
en een kerk (foto 1) 
Op de 2e foto wordt de 
maquette van de Poort 
bekeken.De foto is ge
nomen bij de opening 
van het Trefpunt.Daar
bij waren wethouder 
Harry Verhey en de 
toenmalig minister van 
CRM: Vrolijk aanwezig, 
zoals u op de foto 
kunt zien.Op de 3e fo
to is de Poort in aan
bouw met buurthuis 't 
Trefpunt op de voor
grond. Het Trefpunt isFoto 3. "De Poort" in aanbouw.

2 0
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Foto 2. Uiterst links: wethouder Harry Verhey, daarnaast toenmalig mi
nister van CRM M.Vrolijk. Het bekijken van een maquette van de Poort.

2 jaar ouder als de 
Poort. Op de laatste 
foto de Poort zoals 
het er nu uitziet. Een 
opvallend gebouw in 
onze buurt. Over de 
schonnheid ervan zijn 
de meningen verdeeld 
Op 8 januari zal het 
10 jarig jubileum door 
bewoners en personeel 
van de Poort op fees
telijke wijze gevierd 
tv'orden.
Namens de redaktie 
mensen wij iedereen 
veel plezier.

Foto 4. "De Poort" zoals het er nu uitziet.
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Klaverjas club de
driesprong

Zondagmiddag prijs 
klaverjassen om 2 uur.

■ ■ c a f é  Lid
de ClercQstraslt

Iedere vrijdagavond 
om half 9 
gezellig 
prijs klaverjassen 

in de Lido Corner

- C o r n e r  m m m
82 (1644^1)

AARDAPPELEN, 
GROENTEN &  FRUIT

Gebr.Eijpe
Hugo de Grootplein 10 

tel.845589

Kwaliteits

P a s f o t o ’s

Klaar in 1 minuut, 
OOK IN KLEUR

G . J . S c h u u r
De Clerastraat 5o.

Voor de feestdagen

S fr £ r v r 2 ? *¥ ir  PARTY SCHOTELS
t  1 A M J 1  w ü U »  v. a. f25.-voor 6 pers.

FREDERIR7 OLIEBOLLEN
HENDRIKSTRAAT 7 7  10 VOOr f4.'

h  VAN DEN

\ SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kaas

\BQSî  )  Gr0te sortering Buiten,andse Kaassoorten  

J =  Ook voor Relatie-Geschenhen =  

J  2e Hugo de Grootstr. 29 A M S T E R D A M



KEES PRINS
2e Hugo de Grootstraat 24

GROENTEN 
FRUIT & AARDAPPELEN

Bij ons een groot assortiment 
aan rauwkost:

Kool Salade Zuurkool Salade 
Andijvie Salade Bieten Salade

Wist U dat wij door heel Amsterdam 
fruitschalen bezorgen?

Wij wensen onze 
klanten en collega’s 
prettige Kerstdagen 

en een 
voorspoedig 1980
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