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H PRINS
2e Hugo de Grootstraat 24

GROENTEN 
FRUIT & AARDAPPELEN

Bij ons een groot assortiment 
aan rauwkost: 

ade Zuurkool Salade 
ade Bieten Salade

Kool Sa 
Andijvie Sa

Wist U dat wij door heel Amsterdam 
fruitschalen bezorgen?

Nu bij ons 
volop nieuwe oogst: 
Navelsinaasappelen 

manderijnen
NIEUW IN ONS 
ASSORTIMENT:

Biologische groenten!!
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VOORWOORD
Beste buurtbewoners, 
Hierbij nummer negen 
in de reeks buurt
kranten. Door ziekte, 
studie, verhuizing en 
andere omstandigheden 
heeft het ons uiterma
te veel moeite gekost 
de krant toch op tijd 
bij u in de bus te 
krijgen.Ook de laatste 
krant heeft weer erg 
veel reakties opgele
verd. Voor een deel ook 
schriftelijk, zodat u 
deze kunt lezen in de 
brievenrubriek. De
storm rond 't Pand is 
nog niet geluwd. Kees 
Prins heeft met zijn 
opbouwende kritiek erg 
veel reakties gekregen 
met het. resultaat dat 
zo'n twaalf middenstan

ders bij elkaar zijn 
gaan zitten. Na Sint 
volgt de officiële op
richting van een winke 
liersvereniging. Maar 
bovenal heeft de aan
kondiging van de ver
plaatsing van de/ taxi
standplaats erg veel 
pennen in beweging ge
bracht. Tot nu blijken 
de omwonenden dit een 
erg slecht plan te 
vinden. Verder in deze 
krant weer veel nieuws 
over het gat van Groe
nen, aardgas-perikelen 
en damesbiljart. Hope
lijk komt u de komende 
maanden goed door en 
heeft u voldoende 
strooigoed in huis.

de redaktie

REDMTTE
Ineke Bergveld 
Cor Bergveld 
Tineke Bongaertz 
.Hans Hartman 
Wim de Jong 
Alma Jongerius 
Fenny Schouwink 
Gerard Schuur 
Wim Stevenhagen

T y p e w e r k
Ineke Bergveld

A d v e r t e n t i e s
Tarief op aanvraag.Wim 
■de Jong en Alma Jonge
rius , tel.8 50018 ,S2 2886

GEZOCHT
Popgroep zoekt oefen
ruimte voor 2 a 3 da
gen per week. Heeft u 
'n loods of iets der
gelijks? Help ons as- 
j eblief t '.
tel: 86S720 (Marga) 
tel: 762708 (Anno)

F o t o 's
Cor Bergveld
G. Schuur sr.

R e d a k t i e - a d r e s
van Oldenbarneveldtstr 
104' "  ' (tel. 86071 3) .

Kopij
Moet binnen zijn voor 
woensdag 28 nov. bij 
het redaktieadres. Het 
volgende nummer komt 
half december uit.

D ruk
Studio 'Pierre
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IK GA DOOR TOT HET E
Cor Rijnsburger past al 45 jaar op c
Voor de oorlog had ik hier wel zo'n 450 
fietsen in huis. Dat was altijd stapelen 
Iedereen ging toen nog op de fiets naar 
het werk. Ze hoefden nooit te wachten op 
hun fiets want ik wist van de mensen hoe 
laat ze 'm kwamen nalen. Dan gingen er 
's ochtends tussen 6 en 8 elk halfuur 
honderd naar buiten en dan konden ze 'm 
zó pakken. Als ik ziek was moesten m'n 
vrouw en kinderen het overnemen. Ik kon 
eigenlijk niet ziek zijn.Wat dat betreft 
is er veel veranderd.

We praten met Cor 
Rijnsburger, eigenaar 
van de fietsenstalling 
in de van Oldenbarne- 
veldtstraat.Het inter
view waren we al heel 
lang van plan, maar nu 
Cor er bijna 45 jaar 
zit is het er dan ein
delijk van gekomen."Ik 
dacht dat jullie 4 
jaar geieden al zouden 
komen"zegt hij lachend 
W i j : "Ja we zouden ko
men als u wegging,maar 
u bleef". We gaan in 
het opkamertje zitten. 
Tijdens het gesprek 
hebben we flink gela
chen. Steeds kwamen er 
mensen de stalling 
binnen en Cor zei dan 
steeds:"0h dat is die” 
Hij hoort na al die 
jaren aan de voetstap
pen wie het is . 
"Wanneer bent u hier 
gekomen?" Op 15 decem
ber 1034 heb ik deze 
zaak overgenomen. Het 
geld heb ik moeten le
nen. Ik was eigenlijk 
timmerman,maar het was 
in die tijd vreselijke 
werkeloosheid, dus ik

moest zien dat ik wat 
kreeg en zo ben ik in 
de fietsenstalling te
recht gekomen. Eerst 
heb ik nog op de Al-

"Ome Cor" Rijnsburg er . 
bert Cuyp gezeten. Het 
kostte toen 80 cent in 
de maand.Je had er ook 
die deden het voor 7 
stuivers. Dat kon ik 
ook wel doen, maar dan 
was ik geen eerlijk 
man meer gebleven. Die 
klanten in zo'n stal
ling waren altijd meer 
kwijt door reparaties, 
want dan werden er

banden lekgeprikt. Dus 
kwamen ze uiteindelijk 
toch bij m i j .
Toen ik hier kwam was 
er geen auto te zien. 
Het was hier een hele 
nette buurt. Iedereen 
hield z'n straatje en 
z'n pui schoon. In de 
stalling had ik zeil 
liggen en daarover een 
lopertje.Ha, ha.Ik ben 
hier ook nog getrouwd, 
we woonden hier in het 
opkamertje. Moet je je 
voorstellen.Prachttij d 
was dat".
"U heeft ook meneer 
Speyer goed gekend, 
he?" "Noul In '51 ging 
ik brommer rijden, een 
HMW en hij wilde er 
ook zo een. Dus ik be
stelde zo'n volautoma
tische voor hem, want 
met al die schakeling
en, dat leek me niks. 
Dus wij allebei zo'n 
brommertje. Gingen we 
een dagje naar Haarlem 
rijden. Op een gegeven 
moment rijdt ie vier
kant om een tram heen. 
Ik zeg:"Herman wat doe 
je nou". Hij zegt: "Ik 
zag je niet meer en 
toen dacht ik, laat ik 
maar eens aan de ande
re kant gaan kijken.

Koffiedrinken
"Ja dat was leuk. Maar 
het kwam op betalen 
aan en hij zei dat ie 
de andere week wel 
eens zou kijken, maar 
•d'r kwam niets van. Ik 
zei:"Dan kom ik wel 10 
jaai iedere dag bij je 
koffie drinken" en zo
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TERE EIND
5 fietsen

de vorige eigenaar 
docrhetaald, want ik 
wist dat niet. Toen 
dacht ik, waar moet ik 
naar toe? Toen ben ik 
naar zo'n sociaal 
raadsman gegaan voor 
een advokaat pro deo. 
Daar zeiden ze dat ik 
een goeie moest hebben 
want Doerga Metropool, 
dat is een van de 
grootste boeven. Nou, 
ik heb dat proces ge
wonnen natuurlijk,maar 
ik heb er verder nooit 
meer van gehoord. Ik 
had nog wel door wil
len gaan. Dat is toch 
geen goede huisbaas, 
die na anderhalf jaar 
eens komt kijken en 
dan meteen met een 
dagvaardiging! Hij
doet er hier ook niks 
aan.Ik moet alles zelf 
opknappen.
Kijk, als je hier ie
dere dag zou wezen,zou 
je hier werk genoeg 
hebben. Maar ik kan de 
zaak in ieder geval 
toch niet overdoen.Hij 
wil me ook niet uitko
pen. Ik ga nog wel door 
maar ik haast me niet 
meer. Ik betaal 135 
gulden huur, dus daar 
heb ik geen pijn aan. 
Zolang ik doorga, zit 
ik die Doerga dwars. 
Als er met die man 
viel te praten, dan 
kwam er hier een ander 
mannetje. Maar nu ga 
ik door tot aan het 
bittere eind'."

Wim de Jong 
Alma Jongerius

die nier veel meer 
voor vangen. Hij wilde 
het toendertijd verko
pen voor 50.000 gulden 
heb ik gehoord". "Het 
hele pand?" "Nee al
leen deze stalling". 
Wij:"Maar dat kan toch 
niet meer: horizontale 
verkoop?" "Ja, maar 
toen nog wel'.

Dagvaardiging
Die Doerga kwam hier 
een keer binnen met 
een dagvaardiging want 
ik zou anderhalf jaar 
geeb huur betaald heb
ben. Ik had gewoon aan

regeld. En z'n vrouw 
die begreep er niets 
van en die zei:"Dat je 
toch altijd koffie 
komt drinken". We zijn 
altijd goede vrienden 
gebleven." ' "U heeft 
deze fietsenstalling 
nu al bijna 45 jaar en 
u wordt natuurlijk een 
dagje ouder?" "Ja ik 
kan gerust een opvol
ger vinden en de zaak 
overdoen.

Doerga
Maar de huisbaas, dat 
is die Metropool Doer
ga,dic wil geen nieuwe

5
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BRIEVEN
De gemeente verzocht 
het wijkcentrum om aan 
de buurtbewoners reak- 
ties te vragen op het 
plan tot wijziging van 
de taxistandplaats. De 
buurtkrant maakte er 
een berichtje van in 
het vorige nur.mer. In
middels hebben 6 per
sonen gereageerd. De 
redaktie heeft de re- 
akties doorgegeven aan 
de gemeente. We zullen 
in een volgende krant 
vermelden of de ge
meente door de brieven 
het plan zal wijzigen.

Taxi 1
Ik heb nog nagedacht 
over de verplaatsing 
van de Taxistandplaats 
bij het Hugo de Groot- 
plein.Was het een fout 
of is het de bedoeling 
om, tegen het huidige 
verkeer in, vanaf de 
2e Hugo de Grootstraat 
naar de Fred. Hendrik
straat te gaan? Dat is 
net zo'n situatie als 
de andere (de oude) 
kant want dan rijden 
ze ook naar de tram
baan,met de bijkomende 

, lasten dat ze er niet 
uit kunnen als alles 
opgesteld staat voor 
het stoplicht. Daarbij 
komt als het éénrich
tingsverkeer omgezet 
wordt voor de taxi's, 
dan hebben de bevoor- 
radingsauto's van de 
distilleerderij en de 
drogist erg veel last.
Ik zie die logge Coca 
Cola-auto of die van 
de brouwerij niet erg 
die haakse bochten ma
ken om het plaatselijk

verkeerstraatje te
verlaten.Als de taxi's 
de thans vastgestelde 
richting voor hun toe
komstige standplaats 
krijgen, dan zullen ze 
veel last ondervinden 
met uitrij den,o.a . van 
de lange bus 33 die 
vaak staat *voor de 
uitrit en ook van het 
fileverkeer dat opge
steld staat voor de 
brug.
De enigste mogelijk
heid voor "makkelijk" 
afrijden lijkt mij 
eerder voor de T.V.- 
zaak en stomerij. Dan 
pas kunnen ze "alle" 
kanten op en rijden ze 
niet tegen de trambaan 
De enigste moeilijk
heid blijft de tram
baan bij het inrijden, 
maar daar is niets aan 
te doen. Bijkomstig 
vind ik bij het voor
gestelde plan dat er 
dan nog een telefoon- 
zuiltje komt te staan 
op het door u voorge-

Taxi 2
Aan het wijkcentrum 
Onderwerp: Taxistand
plaats
Mijne heren,
Naar aanleiding van 
net artikel in de 
buurtkrant n o .8 van 
okt. '79,deel ik u me 
de dat wij als winke
liers van het Hugo de 
Grootplein n r s . 14 t/m 
22 ons pertinent ver
zetten tegen het Ge
meenteplan de taxi-

stelde hoekje en dat 
is al heel moeilijk te 
bereiken door de boom 
en het verkeersbord. 
Voetgangers, die zijn 
daar ook nog, moeten 
vaak via de rijweg hun 
weg vervolgen om de 
oversteeklicntjes te 
bereiken.
Hopende dat u mijn 
amateurvisie wilt be
kijken teken ik 
C. Sijmonsbergen- 
de Boer,Fred. Hendrik- 
str. 122 hs tel.866160

6
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standplaats naar ons 
plein te verplaatsen. 
Reden: al jarenlang 
zijn de ventwegen op 
het plein voor v o e t 
gangers onvoldoende 
aangegeven en gevaar- 
lij k.
Hoe krijgt een Gemeen
telijke verkeerscom- 
ir.issie het bedacht om 
de ventweg van twee 
zijden af toegang te 
geven? Weet de commis
sie hoeveel honderden 
zich wekelijks vanaf 
de trams naar de bus- 
sen begeven? Weet de 
commissie hoe vaak de 
bussen 21 en 33 (extra 
lang) bij het stoppen 
voor de halte de vent- 
«eg blokkeren? Weet de 
cenmissie hoeveel gro
te vrachtwagens onze 
bedrijven bevoorraden 
en daarbij nauwelijks 
ruimte genoeg hebben? 
Heeft de commissie 
voldoende overdacht 
•.elke moeilijkheden

' t Pand 3
In net septembernummer 
van de buurtkrant 
stond een artikel met 
als titel "'t Pand E- 
vangelisch Centrum". 
Het ging eigenlijk in 
dat artikel over een 
paar bijbelschoolstu- 
denten, die een stage 
van twee weken liepen 
in 't Pand.Men zou het 
kunnen vergelijken met 
een artikel over 't 
Trefpunt, waarbij men 
sen medewerker inter- 
iriewt over ’o.v. zijn 
politieke overtuiging 
?n dat dan plaatst in

voor het overige ver
keer bij het afslaan 
zullen ontstaan,te we
ten voor no. 22, vanaf 
de 2e Hugo de Groot- 
straat- inrit plein? 
Overigens is door ons 
enige weken geleden, 
ter beveiliging van de 
overstekende voetgang
ers over de ventweg 
(sluipweg om het stop
licht te ontduiken), 
een verhoogde trottoir 
band voor de n.rs. 14 
t/ir. 22 bij Publ.Werken 
aangevraagd, brief Wg. 
5869/79 van 6 okt. '79 
Deze z.g. verbetering 
voor de taxi's zal in 
alle opzichten een nog 
slechtere en onleefba
re toestand geven voor 
voetgangers,winkels en 
overige verkeer.Hopen
de dat u hier goede 
nota van zult willen 
nemen, verblijven wij, 
hoogachtend,
Nr.22 Horlogerie - No- 
tenbar Meijroos Nr.20

de buurtkrant als 
zijnde de mening en 
tferkwij ze van het 
buurthuis. Zo is ook 
het Pand-artikel een 
stukje geworden, wat 
totaal niet represen
tatief is voor't Pand. 
Het Pand is nl. een 
buurtcentrum met al
lerlei aktiviteiten 
voor buurtbewoners.Om
dat het een "evange
lisch" buurtcentrum is 
worden er aktiviteiten 
georganiseerd, die
voornamelijk gericht 
zijn op het geven van 
inhoud en doel aan ons 
leven, gezien vanuit

Drogist Fa. Westerveld 
Nr.18 Fourniturenhan- 
del 0lykan,Nr.14 Wijn
handel, Gall & Gall.

Laatste nieuws
Do winkeliers hebben 
uen mondelinge toezeg
ging van Publieke Wer
ken ontvangen dat de 
aangevraagde verhoogde 
trottoirband gauw uit- 
gevoerd wordt.

de redactie

Taxi 3
Er is nog een brief 
binnengekomen van de
zelfde strekking als 
de voorafgaande brie
ven. We konden deze 
briefschrijver niet be 
reiken om te vragen of 
deze brief geplaatst 
mocht worden. We heb
ben de brief ook door- 
gestuura naar de Ce- 
meente.

het evangelie van Je 
zus Christus. Ieder is 
van harte welkom.Graag 
tot ziens.
Ad Monster 
Coördinator 't Pand 
Fred. Hendrikstraat 17 
tel. 841251

Nawoord
Zoals je ziet hebben 
we de uitgebreide aan
kondiging van jullie 
aktiviteiten uit de 
brief weggelaten. We 
willen iiet voor de zo
veelste keer nog wel 
eens zeggen: we waren 
geïnteresseerd in de 
ideeën van christenen 
van vandaag. Daaron 
stapten wc op jullie

^'crvelg op pagina Uj /
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RESULTATEN DOOR AK
Eis b lijft: Groenen de buurt uit

Óok ëën aktiegroep 
moet regelmatig de ba
lans opmaken. Vooral 
als de resultaten van 
jarenlange inspannin
gen tevoorschijn begin 
nen te komen.V/at is er 
nu bereikt door de in
zet van_het huurkommi- 
tee en de bewoners- 
groep?
Dat wordt vooral dui
delijk als we ons rea
liseren wat er gebeurd 
zou zijn als er geen 
a.ktie gevoerd was rond 
het "gat van Groenen". 
Om maar duidelijk te 
zijn: Zonder aktie zou 
Groenen op 't ogenblik 
hard aan het bouwen 
zijn, terwijl er voor 
de bewoners achter het 
gat niets,maar dan ook 
niets gedaan werd.. . . 
Bij de gemeente vond 
men vorig jaar nog dat 
Groenen maar zo snel 
ir.ogclijk moest bouwen 
en dan kon men later

wel eens zien wat er 
met de Fagelstraat ge
beuren moest. Daar was 
zelfs nog geen plan 
voor.

V e r k r o t t i n g
Maar ja, je kon op je 
vingers natellen dat 
als Groenen ging bou
wen er voor de Fagel
straat weinig mogelijk 
heden over zouden blij 
ven. We zagen het al 
gebeuren: woningen die 
langzaam slechter wor
den; waar je pas uit 
mag als ze echt onbe
woonbaar worden; waar 
dan tenslotte krakers 
op mogen wonen en zo 
langzaam verder ver
krotten. Kortom: een 
straat die langzaam 
verwaarloost zonder 
dat er een oplossing 
voor is, omdat Groenen 
dit buurtgedeelte let
terlijk en figuurlijk 
klemzet.

Ons centrale aktiepui 
was dan ook dat c 
volgorde omgedraai 
moest worden, 
niet: eerst Groenen e 
dan misschien de buui 
maar: eerst de buui 
en Groenen lieve 
helemaal n i e t .

Eisei
Wij hebben daarc 
steeds van de gemeent 
geëist dat Groene 
geen bouwvergunnir 
zou krijgen voordat e 
een goed plan op tafe 
lag voor de rest va 
de Fagelbuurt. Voo 
zo'n plan hadden w 
een paar eisen opge 
steld, nl.
- de bewoners achte 

het gat moeten bete 
re huisvesting krij 
gen.

- de huizen mogen nie 
meer zo dicht op el 
kaar gebouwd worde 
als vroeger.

Wanneer zal er gebouwd v/orden en door wie

8
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VE INZET
- bij nieuwbouw moet 

er gebouwd worden 
voor de buurt d.w.z. 
sociale woningbouw 
en geen dure koopwo
ningen.

Voor de buurt
Het resultaat van onze 
eisen en onze akties 
zien we in het plan 
dat de ambtenaren van 
de gemeente nu einde
lijk aan de buurt voor 
gelegd hebben. De ge
meente heeft uiteinde
lijk dus gehoor gege
ven aan ons centrale 
aktiepunt; er wordt 
ee.rst naar de buurt ge 
keken voordat Groenen 
aan de beurt % komt. 
Daarbij blijken twee 
van onze eisen voor 
dat plan ingewilligd 
te zijn. Voor bewoners 
achter het gat worden 
nieuwe huizen gebouwd 
en de ftuizen komen 
niet meer zo dicht op 
elkaar te staan. Wij 
zijn daar gelukkig mee 
en zien daarin het be
wijs dat het heel erg 
zinvol geweest is dat 
er aktie gevoerd is.

De buurt uit
Het. punt. met het mees
te gewicht blijft nu 
nog over,, nl. de eis 
dat er voor de buurt 
gebouwd moet worden. 
Daarvoor is het nodig 
dat Groenen uit de 
buurt verdwijnt. Deze 
spekulant heeft al ge
noeg met de buurt ge
sold en het zou erger
lijk zijn als hij de

kans krijgt daar ook 
nog winst uit te slaan 
We zullen dat ook ze
ker niet zomaar laten 
gebeuren. Tenslotte is 
het steeds ons belang
rijkste doel geweest 
dat er zoveel mogelijk 
betaalbare woningen ko 
men. De buurt heeft ze 
hard nodig. De gemeen
te is bezig met Groe
nen te onderhandelen 
om hem uit te kopen.

Als hij dat niet wil, 
moeten er andere maat
regelen getroffen wor
den om hem uit de 
buurt te weren.Het be
gint er op te lijken 
dat het lukt. Als onze 
derde eis ook gereali
seerd wordt organise
ren het huurkommitee 
en de bewonersgroep ge 
garandeerd een feestje

de bewonersgroep

DE WISSELTRUC
Ruim anderhalf jaar 
geleden kregen buurt
bewoners een keurig 
boekje in de bus van 
de gemeente. Daarin 
werd verteld dat er 51 
nieuwe woningen ge
bouwd zouden worden in 
het stuk Fagelstraat 
37-49/Lod.Tripstr.2-16 
Fred.Hendr.pis. 40-54. 
De tekeningen stonden 
erbij , men Kon zo aan 
het plan beginnen.Toch 
heeft het plan ruim 
een jaar in de kast 
gelegen. Door toedoen 
van jawel, van Groenen 
Strij dpunt was het 
pand Fred.Hendr.pis.40 
Groenen is eigenaar 
van dat pand. Hij had 
met de gemeente afge
sproken dat die pand 
40 konden overnemen,en 
dus had de gemeente 
pand 40 in haar bouw
plan opgenomen. Maar 
toen Groenen met zijn 
bouwplan voor de dag 
kwam bleek pand 4C ook 
in dat plan te zitten.

Opeens leek Groenen de 
afspraak met de ge
meente vergeten te 
zijn.

Chantage
De gemeente zat voor 
het blok, want haar 
plan was zo opgezet 
dat pand 4Ü niet ge
mist kon worden. Groe
nen zat goed, want hij 
had zijn plan zo opge
zet dat pand 40 wel 
gemist kon worden: hij 
had daar blijkbaar al 
op gerekend.
Toen kwam Groenen als 
chanteur om de hoek 
kijken. Hij wilde ge
lijk oversteken:de ge
meente mocht pand 40 
hebben als hij maar 
gelijk een bouwvergun
ning kreeg.Gelukkig is 
de wethouder niet op 
die chantage ingegaan. 
Maar ce bewoners in 
dit. stuk kunnen wel 
mooi langer op hun 
nieuwe woning wachten, 

de bewonersgroep
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WEER NAAR HET PANN]
Van Agt draait de klok terug!
In de afgelopen tijd 
heeft het CDA op radio 
en TV staan verkondi
gen dat welzijnswerk 
eigenlijk geen gewoon 
werk is . Dat het niet 
te vergelijken is met 
werken in de bouw of 
in de fabriek. Een da
me van het CDA hoorde 
ik zelfs over de radio 
zeggen dat, wanneer we 
zouden toewerken naar 
een maatschappij, waar 
de mensen niks meer 
zonder betaling voor 
mekaar over zouden 
hebben. het volgens 
haar toch wel erg kil 
en on-christelijk aan 
het worden is.
Het iets voor elkaar 
over hebben had te ma
ken met de opvattingen 
van de huidige rege
ring, dat er meer on
betaalde krachten wel
zijnswerk moeten gaan 
doen.Dit noemen ze dan 
iets voor elkaar over 
hebben.
Ik zal hieronder pro
beren aan te geven wat 
ik onder vrijwilligers 
werk versta en waar ik 
kritiek op heb. Wan
neer je aktief bent in 
bijvoorbeeld het anti- 
speculatie komitee,dan 
doe je dat voor jezelf 
en voor je eigen be 
lang. Als je dat vrij
willigerswerk wilt 
noemen ben ik daar na
tuurlijk niet tegen. 
Evenzo kunnen jongeren 
in onze buurt een so
ciëteit oprichten en 
zelf gaan runnen. Als 
deze sociëteit wordt

opgericht om bijvoor
beeld zielige kinderen 
van straat te houden, 
dan verandert de zaak. 
Het is dan geen vrij
willige aktiviteit 
voor jezelf, maar een 
aktiviteit vóór de an
der. Moeders, met el
kaar pratend kunnen 
dan met ingehouden 
trots aan elkaar ver
tellen: "Ja, onze Piet 
is weer voor die arme 
kindertjes in de weer. 
Hij offert zich daar 
helemaal voor op, hè. 
Maar ja, hij kan het 
niet laten om altijd 
vóór de ander klaar te 
staan. Zo'n jongen 
toch'."

Goed bedoeld
In onze maatschappij 
wordt zoiets als nobel 
aardig en sympathiek 
aangeduid. Natuurlijk 
zitten er goede bedoe
lingen achter. Daar 
twijfel ik geen moment 
aan. Alleen m'n ouders 
hadden ook de beste 
bedoelingen met m i j . 
Toch heb ik wel wat 
aan te merken op hun 
manier van opvoeden. 
Hoe zit dat nu tussen 
de goede bedoelingen 
van de vrijwilliger en 
het arme kind?De vrij
williger gééft en de 
ontvanger (het arme 
kind) die krijgt.

Schuldgevoel
Zo'n relatie leidt 
volgens mij tot "dank
baarheid", en daarna 
volgt het "schuldge

voel". Zo herinner ik 
mij bijvoorbeeld dat 
we als kinderen met 
Kerst met mandjes 
fruit bij eenzamen en 
oudjes langs moesten. 
Meestal ging dit samen 
ik bedoel oud zijn en 
eenzaam zijn. Dit was 
nou typisch zo'n mo
ment dat de medemense
lijkheid in golven bij 
het christelijk volks
deel kwam opborrelen. 
Dus ook bij mij.Nu nog 
herinner ik me de 
dankbare gezichten van 
deze eenzame oudere 
mensen. Als we hadden 
aangebeld en soms wel 
een kwartier moesten 
wachten voordat zij 
eindelijk de deur had
den bereikt, dan was 
dankbaarheid onze be
loning .

Wat ik daar nu van 
denk is dat ik zelf 
nooit van m'n leven op 
die manier oud en een
zaam wil worden. Ik 
hoop uit m'n grond van

10
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'JE SOEP
men hart, dat als ik 
oud ben, er geen vrij
willigers aan m'n deur 
komen die me geheel 
vrijblijvend een uur
tje gezelschap komen 
houden. Dat lijkt me 
ronduit verschrikke
lijk. Als 
je als vrouw het huis 
uit wil komen, dan 
geeft het vrijwilli
gerswerk die kans.
Nou zo iemand hoef ik 
niet aan de deur.Zelfs 
al hebben we dan de 
zelfde problemen want 
zij denkt er ook wat 
aan te hebben. Ik denk 
echter dat ze niet 
zinvol aan mijn een
zaamheid, gekte, ang
sten kan werken. Ten
zij , tenzij zij bij
voorbeeld van haar 
vrijwilligersrol af
stapt omdat ze inziet 
dat ze ook aan haar 
eigen problemen wil 
werken. Dan zouden we 
misschien een soort 
praatgroepje kunnen 
beginnen. Zij met haar 
sores en ik met de 
mijne. Natuurlijk zoe

ken we er nog een paar 
mensen b i j , want met 
z'n tweëen,is ook maar 
eenzaam.

Gel ij ken
Dan werken we dus als 
gelijken aan onze pro
blemen. Dan kunnen we 
met al het begrip, al
le menselijkheid en 
alle warmte die we 
hebben, naar elkaar 
luisteren en gezamen 
lijk ook naar oplos
singen zoeken. Mis
schien kan zo'n groep
je door een beroeps
kracht begeleid worden 
Vrijwilligerswerk voor 
een ander, daar geloof 
ik niet zo in, dat zal 
ieder die dit stukje 
leest wel duidelijk 
zijn. Tenslotte nog e- 
ven dit. De arbeiders
beweging heeft jaren
lang gevochten voor 
sociale voorzieningen 
waar mensen recht op 
hebben.
PANNETJE SOEP 
Dit om van de panne- 
tjessoep liefdadigheid 
af te komen. Iets waar

je recht op hebt, daar 
hoef je ook niet dank
baar voor te zijn en 
daar krijg je ook geen 
schuldgevoel bij. Net 
zo goed dat ik van de
ze maatschappij eis 
dat er voldoende goede 
woningen zijn, gebouwd 
door daarvoor opgelei
de arbeiders, eis ik 
van deze maatschappij 
dat ik goede en des
kundige hulp krijg als 
m'n eigen huisje (het 
geestelijke huisje 
bijvoorbeeld) in me
kaar dondert. Het CDA 
is dus voor vrijwilli
gerswerk en tegen be
roepskrachten. Volgens 
mij zijn ze alleen 
maar voor bezuinigin
gen en is dat de enige 
werkelijke reden.Vrij
willigers kosten im
mers niks.

Jos Besteman
Wim de Jong

BESTELLEN
2^ H U G O  DE GROOTSTRAAT 28 

T E L  845521

BELLEN

In onze totaal vernieuwde zaak altijd goedkope
Vooral tijdens het weekend ook aanbiedingen.
voor de smalle beurs een gezellig boeket!

11
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BUURTAGENDA
KERSTFEEST
Het kan best zijn, dat 
u nu al denkt: waar 
zal ik dit jaar met de 
Kerst naar toe gaan? 
Wist u dat er in uw ei 
gen buurt ieder jaar 
op eerste kerstdag een 
groot feest wordt geor 
ganiseerd voor oudere 
buurtbewoners?
In '70 is het begonnen 
Het ging weer kerstmis 
worden.E 11 we ontdekten 
dat het voor heel wat 
oudere buurtgenoten er 
niet in zat daar iets 
feestelijks van te ma 
ken. In het magdalena- 
huis in de spaarndam- 
merbuurt hadden ze de 
ruimte.Met wel 7 0 men
sen hebben we daar 
toen kerstfeest ge
vierd. Van 's morgens 
tot 's avonds. Het was 
zo gezellig,dat we het 
jaar daarop opnieuw 
met velen samen zijn 
gaan zitten. Sindsdien 
op verschillende pun
ten: In het Polanenthe- 
ater (Spaarndammer- 
buurt),in de Arend(Zee 
heldenbuurt en Ooste- 
lijKe Eilanden), in de 
Witte Brug,in het Wes- 
terkwartier en de Nas- 
saukerkzaal(Staatslie

denbuurt) en in de Rei
ger (Hugo de Groot- 
bfuurt) . Er ontstonden 
werkgroepen, die per 
buurt het kerstfeest 
organiseerden.En zo is 
het intussen een tien
jarige traditie gewor
den, waar al met al 
bijna 400 mensen mee 
gemoeid zijn. Ook dit 
jaar gaat het weer 
door. Op eerste kerst
dag. Voor de 10e keer 
dus. En bij deze nodi
gen wij onze oudere 
buurtgenoten in de Hu
go de Grootbuurt uit, 
om samen met ons kerst 
mis 1979 te vieren. De 
mensen,van wie wij een 
adres hebben, krijgen 
een persoonlijke brief 
Wie geen brief ont

vangt, maar toch graag 
mee wil doen, kan zich 
opgeven. Voor de Hugo 
de Groot/Frederik Hen- 
drikbuurt in buurthuis 
de Reiger,van Reigers- 
bergenstraat 65 tel. 
845676(ook voor nadere 
informatie).U ontvangt 
dan nog nadere berich
ten over tijden en pro 
gramma. Mensen die op 
autovervoer zijn aange 
wezen, kunnen rekenen 
op onze hulp hierbij. 
Met diëten kan reke
ning worden gehouden. 
Aan de deelnemers 
wordt een bijdrage ge
vraagd van ƒ20,- (voor 
de hele dag alles inbe 
grepen). Mensen,die 
het leuk vinden om die 
dag mee te werken,kun
nen zich opgeven bij' 
buurthuis de Reiger 
tel. 845676.____________

SINTERKLAAS
Heeft u zin in een ge- 
“zellig sinterklaas
feest? Kom dan ook 
woensdagmiddag 5 de
cember naar het Dien
stencentrum Bilderdijk 
park 4B.U moet wel van 
te voren kaarten kopen 
'a ƒ 3,50. Dat kunt u 
doen vóór 21 november

bij buurthuis de Rei
ger van Reigersbergen- 
str. 65 tel. 845676 of 
bij het Dienstencen
trum Bilderdijkpark 4B 
tel. 164129 De middag 
duurt van 13.30-16.30 
uur. Voor iedereen is 
er een verrassing.

CAFE ’ Hugo de Groot1
Tweede Hugo de Grootstraat 19 

IEDERE MAANDAGAVOND
VRIJ BILJARTEN ALLEEN VOOR DAMES!!
Op dinsdagavond weer voor mannen.
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VORMING VOOR VREDE
Onderwijs tegen de N-bom
Voor nalf december 
moet de regering een 
beslissing nemen over 
het invoeren van nog 
modernere kernwapens 
in Nederland. Een be
slissing voor invoe
ring van nieuwe atoom
wapens betekent een 
nieuwe stap in de be
wapeningswedloop .Nu al 
gaat het meeste van 
ons belasting geld 
naar het leger. De wa- 
penuitgaven nemen toe. 
Veel minder geld gaat 
naar het onderwijs

terwijl de regering 
bovendien nog probeert 
daarop te besnoeien. 
Dat betekent dat over
belaste onderwijzers 
met geringe middelen 
aan veel te grote klas 
sen de allerbeste op
voeding moeten geven. 
Het is bekend dat ou
ders en onderwijzers 
tegen bezuinigingen 
met succes zijn opge
treden. Toch brachten 
een groot deel van de 
onderwijzers en de ou
ders bovendien de e

nergie op om een nieuw 
initiatief te nemen: 
vorming voor vrede.on
derwijs tegen de neu
tronenbom. Het is de 
bedoeling om op scho
len tijd te besteden 
aan het vraagstuk van 
oorlog en vrede en het 
reële gevaar dat boven 
ons hoofd hangt. Een 
IKV-enquete toonde aan 
dat 2/3 van Nederland 
dit gevaar erkent en 
terugdringen wil. Iets 
wat ons als ouders zo 
bezig houdt kunnen wij

KLIMPLANT EN KABEL-TV
In elke straat wordt 
of is de stoep openge
broken voor het leggen 
van de netkabel voor 
de aansluitingen op de 
Kabeltelevisie. De ka- 
belsleuf wordt pal 
langs de gevel van de 
nuizen gegraven.Helaas 
moeten we konstateren 
dat daarbij de klim
planten en tegeltuin- 
tjes nogal eens sneu
velen.De bedrijven die 
net graafwerk hebben 
aangenomen scheppen de 
planten en tuintjes 
gewoon weg.Met de dood 
van de planten als ge
volg.

Ontzien
Welnu, volgens het 
noofdkantoor van "Ka- 
bel-tv"is dit uitdruk
kelijk niet de bedoe
ling! Voor de nieuwe 
kabel is een strook 
aangewezen van 50 cen

timeter uit de gevel. 
Dat houdt in dat klim
planten en geveltuinen 
van één tegel breed 
zonder meer ontzien

kunnen worden.Dus moe 
ten worden. "Kabel-tv" 
heeft dit het wijkcen
trum verzekerd.Van on
ze kant hebben we "Ka-

Kabel-tv
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;och niet verborgen 
ïouden voor onze kin- 
ieren.Het is o.a. deze 
iverweging die tot het 
initiatief heeft ge- 
,eid.
'orming voor vrede,dus 
mderwijs tegen de 
leutronenbom, zal de 
comende maanden ook in 
m z e  buurt plaatsvin- 
ien. Er bestaat een 
;ans dat de school 
raar uw kinderen opzit 
:en er niet aan mee- 
ioet. U kunt zich daar 
;atuurlijk bij neer

leggen. U kunt ook in
formatie materiaal 
aanvragen bij het 
buurtcomité "Stop de 
neutronenbom"per adres 
J.M. Kemperstraat 63', 
tel. 364936.
En vervolgens de kwes
tie op school ter 
sprake brengen.
Het belang van het 
vraagstuk willen we 
verduidelijken met een 
vergelijking: het is 
met kernbewapening op 
één punt net als met 
sex; je moet vroeg be

ginnen met voorlich
ting en erover praten, 
want anders gebeuren 
er ongelukken.

Hans Hartman

Op 24 november zal er 
in de veemarkthallen 
te Utrecht een grote 
manifestatie gehouden 
worden tegen de moder
nisering van kernwa
pens .
Deze wordt georgani
seerd door de CPN,PPR, 
PSP en PvdA.

el-tv" verzocht, dit 
an ook door te geven 
,=n de aannemers die 
.et graafwerk verrich- 
:en.

Klachten
a.n nu af aan kunt u 
us met dit bericht in 
le hand de "mannen in 
le sleuf" vragen uw 
ilant of tuin te spa- 
en en de kabel er met 
en slinger omheen te 
eggen. 50 centimeter 
iedt daartoe echt nog 
■el de ruimte. Zijn er 
och klachten over 
niets ontziend" graaf 
rerk, licht dan het 
ijkcentrum in. 
in nu we het toch over 
uintje en klimplanten 

Lebben: Het is nu de 
:ijd om plant en tuin 
reer eens te verzorgen 
(e spitten de grond 
reer eens los.Wat kom- 
icst of beter nog koe

mest is prima. De bol
len (tul pen, hyac in then, 
crocussen,blauwe druif 
jes enz.) kunnen nu de 
grond in, voor een Ma- 
duro-keukenhof in 't 
komend voorjaar. Los
hangende twij gen van 
onze klimplanten bin
den we weer eens op. 
Wat de voetgangers al 
te zeer in de weg 
hangt, snoeien we. In- 
spekteer ook de draden 
waarin de plant ge
klommen is: met het 
jaar wordt de plant 
zwaarder. Het kan zijn 
dat de draden aan ver
vanging toe zijn of te 
dun om nog meer ge
wicht lang te dragen. 
Een van de muur ge
waaide klimplant is 
geen propoganda voor 
het straattuinieren1 
Koop staalkabel of ny- 
lonkoord (in een neu
trale kleur) van b.v.

een halve centimeter 
dikte. Geknoopt aan de 
beugels van regenpijp 
of balkon, of aan een 
"schommelhaak-gedraaid 
in dakgoot of kozijn- 
houdt deze kabel gega
randeerd.Nog mooier is 
het om deze kabel door 
gaas (van redelijke 
kwaliteit)te vlechten. 
Wie dat niet alleen 
vertikaal doet, maar 
ook horizontaal, onder 
de raamkozijnen door, 
zal z'n plant de ko
mende jaren 'ns even 
zien "uitpakken".Over
leg bij deze ambiti
euze plannen wél met 
de buren op de trap.

Jasper Smit
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TEGEN VERHOGING AAR
Het komt voor niks uit 
de grond.Het gaat naar 
het buitenland voor 14 
cent per kubieke meter 
maar het gaat voor ons 
zo'n 35 cent per ke- 
bieke meter kosten.Ra, 
ra wat is dat? U wist 
net natuurlijk al: het 
is het aardgas. Bij de 
presentatie van de 
miljoenennota heeft de 
regering bekend ge
maakt dat ze de aard- 
gasprijs voor klein
verbruikers (u en ik 
dus) met 7 cent per 
kubieke meter gaat 
verhogen.Nu betalen we 
al ruim 27 cent. Dat 
betekent dus een 
prijsverhoging van 301 
Van alle kanten wordt 
hier nu tegen gepro
testeerd. De Federatie 
van Amsterdamse wo 
ningcorporaties heeft 
protest aangetekend. 
Oo k in veel buurten is

grote verontwaardiging 
over de regeringsplan- 
nen. Akties worden 
voorbereid.

Initiatief
Deze verontwaardiging 
heeft ertoe geleid, 
dat een aantal mensen 
van huurdersvereni- 
gingen, Vrouwenorgani
saties en buurtcomi- 
tè's bijeen zijn geko
men om een initiatief
groep op te richten 
tegen de verhoging van 
de aardgasprijs.De be
doeling van de initia
tiefgroep is om alle 
akties tegen de prijs
verhoging te koördine- 
ren en om gezamenlijk 
nog meer mensen op te 
roepen om te proteste
ren tegen deze schan
dalige plannen van de 
regering-van Agt.
De initiatiefnemers 
zijn vooral veront

waardigd over het plan 
omdat de prijsverho
ging in geen enkele 
verhouding staat tot 
de kosten van de pro- 
duktie en distributie 
van het aardgas.

Loonmatiging
Verder is het natuur
lijk onaanvaardbaar om 
bij de huidige loonma
tiging de woonlasten 
zo op te jagen. Niet 
alleen moeten we dit 
jaar opnieuw een forse 
huurverhoging betalen, 
er komt nu ook nog 
eens deze enorme kos
tenverhoging b i j . Per 
gezin kan deze prijs
verhoging al gauw een 
lastenverzwaring van 
300 tot 350 gulden per 
jaar betekenen. Daar 
naast zal, door de 
prijsverhoging van de 
olie,ook de electrici- 
teit duurder worden.

BRIEVEN
af en gingen we naar 
het IKV toe. Blijkbaar 
hebben we bij jullie 
de verkeerde personen 
aangetroffen. We vin
den het wel vreemd 
dat zomaar een groep
je bijbelschoolstuden- 
ten in jullie Pand me
ningen mag verkondigen 
die afwijken van jul
lie meningen. Eerlijk 
gezegd betwijfelen we 
of die meningen wel 
afwijken van die van 
jullie, want jullie 
zeggen wel steeds dat 
het niet representa
tief is, maar jullie 
zeggen niet wat dan

Vervolg van pagina 7

wel representatief is 
voor de ideeën van de 
mensen van 't Pand.Wij 
waren er ook niet op 
uit om een groepje 
studenten te intervie
wen en dat dan te pre
senteren als de mening 
van 't Pand.Wij hebben 
een afspraak gemaakt 
met het Pand en kwamen 
daardoor te spreken 
met die studenten. Dat 
zoiets voor kan komen 
iigt dus niet aan ons, 
maar aan jullie eigen 
organisatie.
Nogmaals: wij zijn een 
gesprek aangegaan over 
ideeën en ivij wensen

de discussie daar dan 
ook toe te beperken.

de redactie

Brief
Wij hebben een anonie
me brief gekregen van 
ëen üuidelijK "suppor
ter" van 't Pand.
Wil degene zich bekend 
maken bij de redactie, 
want we plaatsen geen 
anonieme brieven. Wel 
is het mogelijk om 
anoniem te blijven, 
mits de naam bij de 
redactie bekend is.
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ASPRIJS
Verder is het zo dat 
de BTW-verhoging, die 
het gevolg is van de 
prijsverhoging van het 
aardgas, niet zal wor
den doorberekend in de 
prijscompensatie. Er 
zijn zelfs plannen 
binnen de regering om 
de hele verhoging van 
energieprijzen buiten 
de prijscompensatie te 
laten. Er zullen nog 
meer gevolgen zitten 
aan de verhoging van 
de aardgasprijs.Winke
liers en café's, we 
noemen maar enkelen, 
zullen ook deze prijs
verhoging moeten gaan 
betalen. Dit zullen ze 
moeten doorberekeneri 
in de prijzen.
Waarom, zo zult u zich 
misschien ook afvragen 
doet een regering zo
iets toch?Van Aerdenne 
heeft daarover in de 
tweede kamer gezegd

dat het aardgas eigen
lijk niet duurder 
hoeft te worden, maar 
hij wil dat gas net zo 
duur wordt als olie, 
omdat de mensen dan 
misschien zuiniger met 
gas gaan omspringen.

Onrechtvaardig
Het is duidelijk: het 
is een onrechtvaardige 
'prijsverhoging die 
scherp afgewezen moet 
worden. Vanuit onze 
buurt heeft het Huur
comité al een brief 
gestuurd naar Van 
Aerdenne, p/a Ministe
rie van Ekonomische 
Zaken, Bezuidenhoutse 
weg 30, Postbus 20101, 
Postcode 2500 EC, Den 
Haag. Het protest van 
het Huurcomité alleen 
is natuurlijk niet 
voldoende. U kunt ook 
zelf aan de minister 
schrijven wat u van

z'n plan vindt. U kunt 
u ook aanmelden om mee 
te doen bij de akties 
die in de buurt van 
start zullen gaan door 
contact op te nemen 
met het huurcomité.Als 
u een brief schrijft 
aan de minister, wilt 
u dan ook een copie 
van uw brief sturen 
naar de Initiatief
groep tegen verhoging 
van de aardgasprijs? 
Het adres is P.L. 
Takstr.17'te Amsterdam 
U kunt de aktie ook 
financieel steunen 
door geld te storten 
op Gen. giro 4 9988 24 
t.n.v. J.M.J. Smid on
der vermelding van 
"Aardgas.

Hans Hartman

DAMESBILJART
"We stoten altijd onze 
neus als wij willen 
gaan biljarten" zegt 
Tinie, eigenaresse van 
Café Hugo de Groot. 
"Ze gaan er vanuit dat 
een vrouw niet kan bil 
jarten, terwijl als je 
ziet hoe sommige man
nen een keu vastpak
ken.... En dan zeggen 
ze d'r niets van. Dat 
is toch diskriminatie" 
Daarom is er nu iedere 
maandag de gelegenheid 
om vrij te biljarten, 
alléén voor dames. Op 
dinsdag mogen de heren 
weer. Er is op maandag 
deskundige begeleiding

aanwezig.
In café Hugo de Groot, 
2e Hugo de Groot
straat 19. Zie ook de 
advertentie.

RESULTAAT
In april van dit jaar 
werd een buurtvergade- 
ring gehouden in buurt 
huis De Reiger onder 
het motto "Kom op voor 
de buurt". Deze avond 
werd georganiseerd 
door het huurcomité 
Hugo de Groot/Fred. 
Hendrikbuurt en door 
het Anti Spekulatie 
Komitee. De aanwezige

buurtbewoners formu
leerden toen eeri aan
tal eisen. De eisen 
werden per brief opge
stuurd naar de wethou
der voor Herhuisves
ting. Eén van die ei
sen was dat de afde
ling Vorderingszaken 
van de Gemeentelijke 
Dienst voor Herhuis- 
.vesting (het G.D.H.) 
versterkt moest worden 
Inmiddels is deze af
deling uitgebreid met 
twee ambtenaren.Tevens 
is gebleken dat het 
aantal succesvolle 
vorderingen toegenomen 
is .
het Anti Spekulatir 
Komitee
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BUURTKRANT FESTIVAL
Drganisatie van start

voetbalspektakel. Ver
der allerlei optredens 
en een kinderprogramma 
De datum is vastge
steld op 5 mei 1980.
Het is dan bevreidings 
dag zodat iedereen 
vrij heeft en kan ko
men.We hebben spijkers 
met koppen geslagen.
Er is een feestkommis- 
sie samengesteld die 
de organisatie gaat 
koördineren. Deze be
staat uit vertegenwoor 
digers van de buurt
huizen,het anti-speku- 
latie- en het huurkom- 
mité, de winkeliers en 
de buurtkrant.

Oproep

Wij roepen iedereen 
die ideeën heeft of 
mee wil doen op, om te 
reageren. Zijn er mu
ziekgroepen of (ama
teur-) kunstenaars die 
willen optreden of wat 
van hun werk willen 
laten zien.Bel even of 
gooi een briefje in de 
bus. Verder wil Jan 
Oudhuis (van Oldenbar- 
neveldtstraat 96c'1) 
een muziekbandje sa
menstellen, speciaal 
voor deze gelegenheid 
en hiermee repeteren. 
Eespeelt u aardig een 
instrument en voelt u 
hier wat voor? Neem 
dan zo snel mogelijk 
kontakt met ons op 1'.

Namens de feest- 
kommiss ie:
Alma Jongerius, 
van Oldenbarne- 
veldtstraat 101” 
tel.: 822886.

2 enthousiaste mensen 
/aren op onze uitnodi
ging afgekcmen voor de 
;tartvergadering van 
buurtfestival Hugo de 
jroot 1980. Wat is er 
lan de hand en wat 
jaat er gebeuren?IWel- 
ïu: de buurtkrant be
staat begin 1980, 5 
jaar Ondanks alle fi- 
aanciële moeilijkheden 
is het de redaktie met 
de steun van onze ad
verteerders en dcna- 
teurs en veel werk in 
de vrije uurtjes 
gelukt om 5 jaar lang 
de buurtkrant regelma
tig bij u in de bus te 
kunnen gooien. Het 
laatste jaar zelfs ie
dere maand'. Dit vonden 
wij wel iets om te 
vieren. Op een leuke 
manier en op een ma
nier die bij de buurt
krant past. Zodoende 
is het idee ont
staan om er een echt 
buurtfeest van te ma 
ken, waaraan allerlei

groeperingen en menser 
uit onze buurt hun 
bijdrage kunnen leve
ren en waar voor jong 
en oud iets te doen is

Feestkommiss ie
Woensdagavond 7 novem
ber is de organisatie 
van start gegaan. Er 
waren 3 van onze ad
verteerders aanwezig 
en verder afgevaardig
den van het huur- en 
het anti-spekulatie- 
kommité, van buurthuis 
't Trefpunt en natuur
lijk van de buurtkrant 
Ook hebben verschil
lende mensen opgebeld 
en toegezegd hun mede
werking te willen ver
lenen. O.a. van buurt
huis de Reiger en van 
verpleeghuis de Poort. 
Ideeën zijn: een bra
derie door de winke
liers; tentoonstel
lingen zoals van de 
buurtkrant en het huur 
kommité, een etalage 
rebuswedstrijd en een
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DE BUURT VAN TOEN

Aan het begin van deze 
eeuw lag de Hugo de 
Grootbuurt aan de rand 
van de stad. Op boven
staande foto ziet U op 
de achtergrond de hui
zen van de v. Reigers-

bergenstraat,met links 
in het rijtje, buurt
huis de Reiger. Het 
huisje op de voorgrond 
heette"Ons Buiten" van 
de Bond van Huurders 
van Volkstuinen. Vroe

ger waren daar volks
tuintjes. De onderste 
foto laat de huidige 
situatie zien. Het Jan 
van Galenterrein, met 
de strater.makerswerf. 
Op de achtergrond ziet 
u de Admiralenbuurt.. De 
foto is genomen vanaf 
de zolder van buurt
huis de Reiger.
Heeft U misschien nog 
oude foto's die ge
schikt zouden zijn 
voor plaatsing in de 
buurtkrant? Neem even 
kontakt op met het re- 
daktieadres:

v. Oldenbarne- 
veldtstr. 104"" 
tel. 360713

U krijgt uw foto's 
natuurlijk weer onge
schonden terug.

de redaktie
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COR OFMAN ASSISTENT
Binnen onze kerk is homofilie geen

"Ik kreeg van Pieter 
Kousemaker een tele
foontje en die vertel
de dat hij het ver
schrikkelijk vond van 
't Pand. Wat die Hans 
Zondag uitslaat is zo 
verschrikkelijk goor, 
dat kunnen we niet o- 
ver onze kant laten 
gaan." Dit zegt Cor 
Ofman, parttime-assi- 
stent van de wijkpre- 
dikant, op mijn vraag 
hoe hij aan het arti
kel van de buurtkrant 
is gekomen, want hij 
blijkt niet in de 
buurt te wonen.
In de ingezonden brief 
van de vorige buurt
krant vraagt mevrouw 
de Zeeuw namens de 
kerkeraad van de Gere
formeerde Kerk ruimte 
om nader op de uit
spraken van Hans Zon
dag in te gaan. Nu,dat 
kan en ik heb met Cor 
een gesprek over waar

ze zo boos over zijn. 
Deze boosheid is een 
reactie op een artikel 
in de septemberkrant 
over ’" t  Pand, een e- 
vangelisch centrum."

Huiver
Cor: "Ik moet wel zeg
gen dat we met enige 
huiver reageren, omdat 
we bang zijn dat de 
mensen denken: daar 
heb je weer van die 
christenen die elkaar 
in de haren zitten. 
Maar aan de andere 
kant voelen we ons 
toch verplicht te rea
geren omdat Hans Zon
dag deed alsof hij na
mens de christenen in 
het algemeen sprak.

Homofilie
Daar zijn we verbolgen 
over,want hij sprak in 
ieder geval niet na
mens ons I Met name die 
passage over homofilie

is ons in het verkeer
de keelgat geschoten. 
Wij hebben bijvoor
beeld een gemengde ge
spreksgroep met homo
fielen en heterofielen

Geen probleem
Ik durf te stellen dat 
binnen onze kerk homo
filie geen probleem 
meer is. Natuurlijk 
wordt er verschillend 
over gedacht, maar ho
mofilie wordt geaksep- 
teerd en er zijn zelfs 
dominees die homofiel 
zijn.Er zijn zeker wel 
gereformeerden,met na
me de ouderen, die erg 
veel moeite met homo
filie hebben maar het 
blijft bespreekbaar.

Zelfmoorden
Zulke uitspraken van 
Hans Zondag zijn bo
vendien niet ongevaar- 
lijkl Toen de EO (E- 
vangelische Omroep) 
startte met zijn uit
zendingen , toen werd er 
geageerd tegen homofi
lie. Dit resulteerde 
in een aantal zelf
moorden .
't Pand zal dit toch 
afdoen met de opmer
king dat het modernis
me is en dat de bijbel 
het toen duidelijk 
veroordeelt? Leggen 
jullie de bijbel uit 
naar eigen goeddunken? 
Cor: "Nou, dat is niet 
helemaal waar. In de 
bijbel wordt in sommi
ge passages tegen ho 
mofilie gewaarschuwd. 
Maar Paulus bijvoor

2 0
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VIJK PREDIKANT
irobleem meer
beeld waarschuwt voor
al tegen tempelprosti- 
tutie en dan wordt 
zo"n tekst toch neel 
anders."
Ik: "Jullie zijn ook 
boos over de uitspraak 
van Hans Zondag dat 
christenen niet zo met 
'Stop de N-bom'-acties 
bezig zijn omdat dat 
te ver van hen af 
staat?"

Aktiviteiten
Cor:"Er zijn nogal wat 
gereformeerden aktief 
in de beweging tegen 
de neutronenbom en in 
het Interkerkelijk
Vredesberaad (het IKV) 
daarom is het onzin 
dat christenen zich 
alleen zouden interes-' 
seren voor zaken die' 
"dichtbij" staan. Maar 
naast dit opkomen voor 
vrede en veiligheid 
zijn we nog met andere 
aktiviteiten bezig. We 
hebben een Islam-werk- 
groep’ opgezet, want er 
woont in deze buurt 
een ongelooflijk groot 
aantal buitenlandse 
werknemers.Ik denk dat 
er veel heimwee en 
vereenzaming onder die 
mensen heerst. Ik heb 
bijvoorbeeld gehoord 
dat een man pas na zes 
jaar voor het eerst 
een hand kreeg van een 
Nederlander. Verder 
hebben we ook een 
werkverband Huisves
ting. Helaas zakt zo'n 
^werkgroep nogal eens 
in elkaar omdat aktie- 
ve leden gaan verhui

zen. Dit werk wordt 
door vrijwilligers ge
daan, dus dat blijf je 
houden. Vroeger was 
dat nauwelijks een 
probleem. Dit was een 
zeer welvarende kerke
lijke gemeente en toen 
waren er voldoende 
vrijwilligers. In de 
Raamkerk aan de Hugo 
de Grootkade kwamen 
bijvoorbeeld zo'n dui
zend mensen.Je had ook 
nog de Bloemgrachtkerk 
met zo'n negenhonderd 
mensen en de Nassau- 
kerk waar duizend men
sen in konden,de Haar- 
lemmerpoortkerk even
eens met zo'n duizend 
mensen. Van de vier
kerken zijn er nog

Toch gebeurt er nog 
veel. Er zijn bijvoor
beeld gespreksgroepen. 
Dominee Kranenborg or
ganiseert een bijbel
cursus. Verder zijn er 
bejaardenclubs en
vrouwengroepen. Er
wordt door zo'n vijf
endertig vrijwilligers 
aan huisbezoek gedaan.

Kleine groep
Maar, het gaat me er 
niet om te laten zien 
wat wij allemaal doen. 
Ik wil vooral laten 
uitkomen dat Hans 
Zondag misschien een 
kleine groep christe
nen vertegenwoordigt 
en dat er velen zijn 
die er totaal anders

Bespreking
twee over. De Poort 
is er één van. 
Daar komen per kerk
dienst nog zo'n negen
tig mensen. Toen woon
den de gereformeerden 
huis aan huis. Dus wat 
toen kon, dat kan niet 
meer. Daar is de man
en vrouwkracht niet 
meer voor aanwezig.

werkgroep huisbezoeken. 

over denken. Gelukkig 
zijn er velen die bin
nen bijvoorbeeld het 
IKV of Stop de Neutro
nenbom hun christen 
zijn in de praktijk 
brengen."

Wim de Jong
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Klaverjasclub de

Zondagmiddag vrij 
klaverjassen om Z uur.

Iedere vrijdagavond 
om halt 9 
gezellig vrij 

klaverjassen 
in de Lido Corner

café Lido-Corner
deClercqstraat 82 ( 164461)

AARDAPPELEN, 
GROENTEN & FRUIT

Gebr.Eijpe
Hugo de Grootplein 10 

tel.845589

Kwaliteits

Pasfoto’s
Klaar in 1 minuut, 

OOK IN KLEUR

G.J.Schuur
De Clerqstraat So.

Snackbar
’tLOOTSJE
tel. 84 5347 
FREDERIK 
HENDRIKSTRAAT 77

Voor de feestdagen
PARTY SCHOTELS
v a. f25.-voor 6 pers.
OLIEBOLLEN
10 voor f4.-

SPECIAALZAAK
Fijne Vleeswaren en Kat
Grote sortering Buitenlandse Kaassoorten  

=  O ok  voor Relatie-Geschenken  =  

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



Sporthuis HARTE
Voor al u w  S portartikelen * *

Fred. H endriks traa t 109 
Hugo de G roo ts traa t 13

Hoek van het plein. 

tel. 84 22 33

o.a. .B ilja r te n  •?;=- 
.S ch ie tsp o rt 
.  Veldsporten  
*  Hengelsporten

voor al uw sanitair

loodgieter

REVE
3fi hugo de groot

straat 15

A U T O  C E N T R U M

van Bolderick
Peugeot 

en Shell Service

FRED. HENDRIKSTRAAT 127-129 
AMSTERDAM- TELEFOON 84 23 36

van der 
Poel

KEURSLAGER _
Tweede 

Hugo de Grootstraat 25 
telefoon 842344

SLAGERIJ

’ DORUS’
ze Hugo de Grootstraat ZO 

telefoon 845616
GESPECIALISEERD IN:

Fondue- -Gourmet 
-Barbecue 

en Grill-<v

Woensdag 
Super 

Vleeskroket
slechts 
f0.50

specialiteit 
Sateh Babi £ 4--

SNACKBAR ’JOLANDA’



BUUfflBfiMSftfRS 
orcfitfiT iji
SPECiALe AAWBIÊPINöeN BlJZWöCSfcWN-

um

S/A6 5 i c m  
van 1698= -►NU1293*
BLAUPUNKf 5 fc m  TYPE JAVAvan 1790=-------- ►•NU /-̂ ro1
M O RPM eNDg' 5 6  cm  "TYPE 9 7 3 2 - , -  c
van 2.198- ---------►NU fö S O '
PHILIPS Ö5cm TYP66SK
van 1998-  ------------------- ► NU 7 5 9 ö =
ARISTONA 6 6 c j n
^st.becüem rg  va n  239<s>- NU lö i? C '

ETMA - ATA& -  D O R D R 5 C H T  “S Q Q  
S A Ü T E R .  £NJZ- ree^ ucU-----' - V Ö :

O.A HOOJGR \J.A. 1 2 & ~  VERDBR: 
PHILIPS- G X C 6LS I0Z - HOCLAND 9LECTRO- 
! \& 5 -M i6 iS -E R .R .E S - uitvoorraad 
Jevertbastf* tegen scherpe, prijzen

ÊRR&S1 A6H 3 4 0
van <599
P H IL IP S  AWC 126/0!
v a n  1298=
PHILIPS AWC 102 /01
van  -1379----------—
M l£L£ 422 . 
fVuteTop

■> NU ó 9 & '
>nu54S= 
■>nu10 4 8 =  

n u  1 3 9 5 =

iS
140 CIT6R,N/6FKO

m  33ö=
PHILIPS 1ÓOUTER
van 549------------
PHILIPS 140 t-ireR.
PW/Ufis 275 6/TER
van ^99*----------
S0SCH 250  üi-rm  
van 1.015= ----------

nu 229
nu 399: 
nu 269* 
mw 593
NU 7S8:

P H /u a?  31011
voor ^cu en lachtnet
PHILIPS

■v.a. 259' 
■v.a 4-39■

Keuze u i t  s o  v e z s c H iu ,6MPe MSkkêN 
J X s k u n p i & b  \Jö o z u c h T/n&
100 % s m iic e  êm 100 % G t^ jw \&  

*S E W IC e  DOOR ei<5£N IZCHNlSCHEDieNST  
■ *L£V £K iN e  ONJDSR. CöNÎ U/VIêMTSN \/OOR.l/VAARpeN 
^GRATIS1 TMUkS' BG20R&D.

voor service en vertrouwen
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