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Hugenootje
Welke lieve vrouw/man wil 
plm. 2 dagen per week voor 
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heeft met baby's en bereid is 
licht huishoudelijk werk te 
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VO O RPLAAT
w ij wense u prettige feest
dagen. Maar doet ü  voorzich
tig met de kaarsjes en het 
vuurwerk, dan heeft de 
brandweer ook een paar 
fijne dager. Redaktie

AFSCH EID
Ë r is een tijd van komen en 
een tijd van gaan. Na 27 jaar 
prettig met u  allen gewerkt 
te  hebben in onze zaak en 
buurt is de beslissing voor 
on$ beiden des te moeilijker 
om de zaak te sluiten. Om 
gezondheidsredenen moesten 
w ij tot dit besluit komen. 
Hartelijk dank voor de vele 
jaren van vertrouwen. Wij 
•zijn er nog tot het eind van 
het jaar.
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Buurtkrant Hugo de Groot

DE NACHTWACHTSERIE
DE MANNEN VAN DE BRA

Brand in Mokum, zie daargin
der. Betreft dit daarginder 
ergens in de Hugo de Groot- 
buurt, dan rukken in eerste 
instantie de mannen van de 
kazerne aan de Rozengracht 
en de Marnixstraat uit.
Of versterking van andere ka
zernes nodig is wordt ter 
plekke beoordeeld. Wie zijn 
die dappere mannen en hoe 
vullen ze hun werktijd in als 
er geen aktle Is? in het ka
der van deze nachtwachtru- 
briek trokken onze fotograaf 
en ik erop uit om de brand
wachten van de kazerne aan 
de Marnixstraat te bezoeken. 
Het was tegen tienen 's a- 
vonds. Later konden we niet 
komen want om 25.00 uur 
maken de jongens zich klaar 
voor de nacht. Ze gaan vroeg 
naar bed. Je  weet immers 
nooit hoeveel van je nacht
rust je nog zult missen. We 
hadden een gesprek met de 
brandmeester, de meest 
verantsvoordelijke persoon in 
de kazerne en bij de brand

Materieel
Deze kazerne is in het trotse 
bezit van een autospuit en 
een ladderwagen. Op de auto
spuit zitten 7 man. Ze vervul
len allemaal een eigen rol bij 
blusgebeurens. Sommigen 
gaan de ’brand In', anderen 
bedienen de watertank en ■ 
ontfermen zich over de slan
gen. De ladderwagen, waar 2 
man op zit, wordt in eerste 
instantie gebruikt voor het 
redden van" mens en dier. Als 
dit niet nodig blijkt, wordt 
de wagen gebruikt om brand 
naar boven te voorkomen, in 
de algemene ruimte van .de 
kazerne zitten nu dus 9 men
sen gezellig bijeen om de 
wacht te houden en uitteruk-

ken als ze opgeroepen wor
den via de alarmcentrale en 
de telex. B ij de ploeg hoort 
ook nog een tweede brand
meester die buitendienst 
heeft 2oals toezicht houden 
In bioscopen.

24 uur werken
24 uur wordt er achterelkaar 
gewerkt. De b-ploeg doet nu 
dienst. Ze worden om 08.00 
uur afgelost door de a-ploeg. 
Uitslapen is er dus niet bij. 
Een werkweek van 60 uren 
v/ordt gedraaid. Zo'n 24 uur 
achterelkaar bij elkaar zijn 
betekent dat men elkaar op 
rt laatst van haver tot gort 
kent. Deze jongens wisselen 
liever niet van kazerne. De 
kameraadschap die ze hier 
opgebouwd hebben en de ge
zelligheid zijn volgens hen 
niet in elke kazerne te vin
den. Maar het betekent ook 
dat js een groot tolerantie- 
vermogen ten opzichte van 
elkaar moet hebben. Als, zo
als nu bijvoorbeeld, kromme 
noten uit een trompet weer
klinken, dan moet ieder dit 
van deze spelende collega ge
dogen. Of als Iemand perse 
iets op de tv wil zien moet 
dat ook kunnen. Deze kazer
ne is volgens de brandmees
ter een met de minste facili
teiten. Prive-kamertjes om 
jezelf in terug te trekken in 
de avonduren zijn er niet. A l
le brandwachten hier slapen 
op zaal.

Nieuwe kazerne
Dat v/ordt allemaal anders 
als ze naar ós nieuwe kazer
ne aan de Rozengracht hoek 
Marnixstraat verhuizen, die 
In november gereed kcmt. 
Hier gaat het er veel luxer 
uitzien. Dat is een voordeel

maar volgens de brandmees
ter zijn de jongsns wel bang 
dat de goede sfeer die hier 
nu heerst veranderen zal. De 
ploeg zal dan ook uitgebreid 
worden. En er komt een apar
te kantine voor de brand
meesters wat misschien tot 
gevolg heeft, dat de brand
meesters in een meer geïso
leerde positie komen ‘ te 
staan, terwijl hier de brand
meester als een van hen 
wordt gezien.

Sociaal leven
Ook beinvioedt 24 uur wer
ken natuurlijk je sociaal le
ven, vooral voor hen die een 
gezin hebben levert dit nogal 
eens problemen op; Moeder is 
vaak alleen, verjaardagen 
moet je vaak missen en een 
verenigingsleven ontbreekt. 
Buitenstaanders denken vaak 
dat je alweer vrij bent en 
vergeten dat je net 24 dienst
uren achter de rug hebt. Of 
ze denken dat je rustig op je 
kont kunt zitten wachten op 
de brand. Dit soort onbegrip 
roept woede op.

Dagtaken
Overdag van 8 tot 5 uur moe
ten ze echter verschillende 
taken verrichten. Alle huis
houdelijke aktivlteiten binnen 
de kazerne worden door hen
zelf vervuid, er is niemand 
die de gangen voor hen 
dweilt of de was doet. Ook 
de auto’s moeten in glimmen
de staat gehouden worden. Al 
naar gelang het rooster voor 
ieder aangeeft, wordt er ver
der 3 maal 2 uur in de week 
sport bedreven, op orientatie 
gegaan.
Dit laatste bijvoorbeeld voor 
het uitzoeken van de snelste 
alternatieve route bij een



.NDWEER
brugovergang tijdelijk geslo
ten Ss. Ook staan op dit roos
ter praktische oefeningen als 

* het uitrollen van de slangen 
en bewakingsdiensten. In de 
haven zijn momenteel ook 
steeds 2 mannen aanwezig bij 
laswerkzaamheden aldaar, 
want er liggen olietanks.
Na 5 uur mogen ze hun tijd 
vrij In de kazerne besteden. 
Meer dan 10 meter dit ge
bouw verlaten ls hun niet toe
gestaan. wie van hen voor de 
groep wil koken doet dit. 
Geen vrijwilliger, dan wordt 
het brood eten. Zo te horen 
zijn het dus ook flinke man- 

-nen. Maar nu weer verder o- 
ver de dappere mannen.

Ten aanval
Hoe is het nu als js ligt te 
slapen en er moet uitgerukt 
worden? we mochten even 
horen hoe het alarm kJonk; 
van zachtjes loeiend naar 
sterk. Psychisch werkt dit be
ter. Vroeger werd je door 
een keiharde toon uit de 
droom opgeschrikt. Dan gaan 
de lichten in het gebouw 
voor 2 minuten aan. Sommi
gen worden daar eerder wak
ker van öan van het alarm. 
In no time springt men dan 
uit bed, stapt in de laarzen, 
schiet in de broek, waarvan 
de pijpen voor het slapen 
gaan al netjes over de laar
zen zijn getrokken. De gulp 
nog dichttrekkend holt men 
naar de kapstok bij de auto- 
spuit, prachtige helm op, jas 
aan, auto in. Binnen een mi
nuut is de ploeg weg. Pya- 
rna's worden dan ook niet in 
bed gedragen. Kost teveel 
tijd, gewoon In ondergoed. 
De chauffeur, een specialisa
tie binnen de brandweer, 
moet direct klaarwakker zijn.

klaar om uit te rukken

De anderen kunnen in de 
kabine nog even bijkomen. 
Hij moet meteen in razende 
vaart zijn weg vinden.
Deze ommezwaai van slapen 
naar ten aanval gaan gaat je 
niet iri de koudekleren zitten. 
Het hart heeft dan veel te

verwerken. Van echt lekker 
slapen is ook geen ,sprake. 
Men slaapt bewust. Bij alarm 
moet het mo to r t je  meteen 
kunnen draaien.

Brand ’s nachts
Geven branden 's nachts nu
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Buurtkrant Hugo de Groot

meer of ander soort proble
men dan die van overdag?
Oe brand wordt overdag snel
ler opgemerkt (zoals bij bran
den in magazijnen} en kan 
vaak in het beginstadium al 
geblust worden, 's Nachts dus 
vaak grotere branden. Boven
dien wordt dan de oriëntatie 
van de brand bemoeilijkt 
bijvoorbeeld door rookontwik
keling. De brand kan ai heel 
diep en heet zi)n, maar Is 
niet goed te zien. Een grote 
oorzaak van brand 's nachts 
is een sigaret van iemand die 
tijdens het roken in slaap is 
gevallen. Dus pas op buurtbe
woners!
In buurten met veel vooroor
logse huizen komt vaker 
brand voor dan In de nieuwere 
wijken. Oudbouw brandt na
tuurlijk ook beter dan nieuw
bouw. Na gebluste branden is 
het nakaarten in de kazerne; 
de brand heet van de naald. 
De rokerige kleren gaan dan 
uit en in schamele kiedij 
wordt geëvalueerd hoe er Is 
gehandeld. Tevens reageren 
ze zich dan vaak in bravour- 
taal af. Het ziet er dan alle
maal als een ongeorganiseerd 
geheel uit.
Samen met de brandmeester 
gaan we terug naar de alge
mene ruimte om een glaasje 
fanta te drinken. Alcohol is 
uit den boze. we begeven ons 
gezellig 'onder de jongens' 
om ook met hun nog even na 
te kletsen. Een paar zijn al 
naar bed, de hele vroege leg
gers, 'de Barnevelders', zo 
doof de anderen genoemd.

Betrokkenheid
In hoeverre ben je emotio
neel bij de branden 
betrokken, vroeg ik hen. Hun 
reaktie: 'De betrokkenheid Is 
groter bij kinderen en bij 
slachtoffers v/aar je langer 
mee bezig bent, bijvoorbeeld 
bij het uitsnijden van iemand 
uit de auto die bij een ver

keersongeval betrokken is.' 
Ook daar helpt de brandweer. 
Tevens bij waterschade; bij 
een woonboot die vol water 
loopt kan vaak alleen de 
brandweer deze voor de on
dergang behoeden.

Jongensdroom
Hoeveel jongetjes wilden la
ter niet brandweerman wor
den. Echter van de hier aan
wezigen v/as er niemand die 
deze jongensdroom koesterde. 
Allemaal hebben ze eerst een 
ander vak uitgeoefend. Het 
hebben van een vakdiploma is 
ook een vereiste om bij de 
brandweer te kunnen komen. 
Behalve een zware medische 
keuring gaat aan de sollicita
tie ook een psychische test 
vooraf. Men moet het hoofd 
koel kunnen houden en een 
sociaal gevoel en groot Incas
seringsvermogen hebben.

Brandweer vvrouw
Meisjes die brandweervr ouw 
willen worden zullen het ex
tra moeilijk krijgen. De man
nen hier weren de brandweer- 
vrouw liever. Argumenten als: 

het is een mannengemeen
schap met mannenpraat en 
mannengrappen. Het is de 
vraag of vrouwen zich daar
bij thuisvoelen;

- Ze halen de 55 jaar niet bij 
de brandweer (trouwen, kin
deren), de opleiding kost In 
verhouding dan teveel;

- misschien geven ze kom- 
mentaar op hun huishoude
lijke aktlvlteiten.

Op mijn (vrouwelijke) reaktie 
dat ik het schoon vond en 
het zo tussen hen wel gemoe- 
delijk  vond, we zaten er nu 
al 2 uur, kwam  het argument 
van de fysieke kracht. Ie
mand had er niet veel ver
trouwen in dat een vrouwelij
ke collega als hij door de 
vloer zou zakken wat nogal 
eens voorkomt, hem omhoog 
zou kunnen tillen met z'n 20

kg extra aan perslucht en kle
ding. Er was ook iemand die 
opperde de mogelijkheid van 
een gehele vrouwenploeg, dat 
werkte volgens hem altijd 
nog beter dan een gemengde 
ploeg. Misschien dat de heren 
nog eens van gedachten ver
anderen als een dappere 
vrouw zich bij hen aanmeldt.

Sociale rol
De kazerne vervult ook een 
grote sociale rol in de buurt, 
verhalen kwamen los van bij
voorbeeld tante Rie die regel
matig om een kletspraatje 
komt en hun vervolgens weer 
ratelend verlaat. Geholpen 
wordt er ook bij omgevallen 
kachels en kapotte geisers. 
Dan wordt er nog even stevig 
geklaagd over de bezuinigin
gen. Overuren worden In ver
lofdagen omgezet, maar die 
kan men niet opnemen door
dat er geen genoeg personeel 
is. 'Het paard achter de wa
gen spannen' 2e zijn ook fel 
tegen nog verdere inkrimping 
zoals het opheffen van be
paalde kazernes. Iedere ne- 
derlander betaalt 80 gulden 
per jaar aan de brandweer en 
voor dit bedrag zijn ze van 
mening, dat ze zo'n groot 
mogelijke service moeten 
kunnen verlenen. Bezuiniging 
zal zeker ook niet de effecti
viteit van hun werk vergro
ten, integendeel.
De tv is inmiddels uitgezet. 
We mochten ook nog even 
getuigen zijn van een optre
den op fluitketel en trompet 
van 2 manschappen. Maar het 
is nu toch echt de hoogste 
tijd om deze nachtwacht te 
verlaten. Hoeveel uren wordt 
hun vannacht gegund? De 
nacht ervoor 'hebben ze 
slechts een half uur het bed 
gezien. Het beste wat we na 
dit leuke gesprek dan ook 
konden doen, was hun een 
goede nachtrust toe te wen- 
sen* • Aleid Horjus
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VLUCHTELINGENWERK
"Vluchtelingenwerk Nederland zet zich in voor

de toelating en opvang van hen die hun land

wegens schendingen van de rechten van de mens 

hebben moeten verlaten."

Wat weten we eigenlik over 
de "vluchteling" en zijn sta
tus binnen onze Nederlandse 
gemeenschap? 2e zijn ons 
min of meer bekend van 
radio en TV - om het maar 
eens cynisch te zeggen - en 
onze benadering beweegt 
zich tussen machteloze
deernis en afwij2ing van nóg 
meer buitenlanders binnen on
ze grenzen, onze huisvesting, 
onze sociale voorzieningen. 
Hoe die zaken precies liggen 
hebben we trachten gewaar 
te worden door een persoon
lijk gesprek met onze nieuwe 
buren - welkom in ons mid
den - en met name met José 
Niekus en Alex Voets van 
hun afdeling Voorlichting.

Het gaat hier om groepen, 
maar vaak ook éénlingen, die 
om politieke, godsdienstige 
of andere principiële redenen 
met welke vervolging van uit 
het regime dan ook worden 
bedreigd. Daar kennen derge-

lijke regimes een niet zo 
leuk assortiment variaties op. 
Vluchten Is dan vaak de eni
ge oplossing, asiel aanvragen 
is de volgende stap.
De vrije wereld heeft enige 
ruimte voor deze verworpelin
gen van de moderne tijd. Ui

teraard moet er een zeef 
zijn tegen ongewenste ele
menten, waarvan het percen
tage overigens zeker niet ver
ontrustend is. Maar het huidi
ge beleid, gevoerd door de 
Ministeries van Justitie en 
Buitenlandse Zaken, geeft 
volop aanleiding voor het be
staan van de overkoepelende 
organisatie vluchtelingen
werk.
Natuurlijk vat men in Den 
Haag zijn taak serieus op en 
zal men zich om politieke re
denen soms neer moeten leg

gen bij verklaringen van de 
betreffende ambassades.
Maar die Wijken vaak aan
vechtbaar te zijn! Daarnaast 
is de mening van vele Kamer
leden én van de deskundigen 
van het vluchtelingenwerk, 
dat de overheid in deze veel 
te streng is.
De procedure is nu al vijf 
jaar overmatig restrictief, 
dat wil zeggen dat er een 
lange en moeizame v/eg door 
de vluchteling moet worden 
afgelegd voor men weet of 
men hier mag blijven.
Hoewel het om betrekkelijk 
kleine aantallen gaat, slechts 
ongeveer 1.000 per jaar, re
sulteert het huidige bestel In 
het afwijzen van zo'n 4 a 
500 gevallen. Dit betekent 
een lange periode van onze
kerheid voor deze mensen, 
die vaak meer dan twee jaar 
duurt en al die tijd heeft de 
vluchteling geen recht op 
zelfstandige huisvesting of 
taalonderwijs en is het vrij
wel onmogelijk te werken of 
te studeren. Men woont in bij 
vrijwilligers of is aangewezen

"Wij zouden liever vandaag dan morgen overbo

dig worden en verdwijnen. Maar dat zit er 

voorlopig niet in..."

"Niet alleen wij, maar ook een groot aantal 

Kamerleden vindt dat de overheid te streng is. 

Onnodig streng."



Buurtkrant Hugo de Groot

op een huurkamertje. Een bij
standsuitkering is het enige. 
Je  moet er niet aan denken, 
dat je zo'n tijd min of meer 
vogelvrij bent, minstens tus
sen de v/al en het schip 
hangt. Met de mogelijkheid 
dat je aan het eind van de 
rit afgewezen wordt, waarna 
vele vluchtelingen ons land 
dan alsnog moeten verlaten 
en soms teruggestuurd wor
den naar het land waaruit zij 
zijn gevlucht.
Vluchtelingenwerk biedt eni
ge soelaas in deze onverkwik
kelijke sitautie. In 1979 ont
staan door het samengaan 
van tv/ee voorgangers, doet 
deze overkoepelende vereni
ging wat zij kan om voor te 
lichten, richting te geven en

Er wordt nog steeds gediscri
mineerd in binnen en buiten
land. Vooral in de V.S. (van 
de sinasappeltrut Anita
Bryant horen we gelukkig 
niets meer). Maar er is inmid
dels een nieuwe boosdoener 
opgedoken in de vorm van de 
televisie-evangelist Gerry 
Falwell, een persoonlijke 
vriend van Ronald Reagan 
(heeft hij ze nog?), 
Deze Fa lwell, Is de leider 
van een groep die 'the Moral 
majorlty' heet ( 'de zedelijke 
meerderheid').
Een soort 'Viking Jeugd' voor 
volwassenen dus. Aan deze 
onsmakelijke groep heeft 
'president kernraket' zijn 
'persoonlijke erewoord' gege
ven om hun activiteiten te 
ondersteunen. Deze activitei- 
ten bestaan onder andere uit 
een 'Heilige Heksenjacht' te- 
gen homo's in de v.s. in de 
vorm van een brief aan ou
ders van kinderen. Hierin 
worden homo's als kinderver

daadwerkeiike steun - bijvoor
beeld de onvermijdelijke 
rechtshulp - en noodzakelijke 
maatschappelijke begeleiding 
te geven. De overheid subsidi
eert het werk dat Vluchtelin
genwerk doet voor vluchtelin
gen, die door de overheid 
erkend zijn.
Maar al het werk dat ver2et 
wordt voor mensen die nog in 
de procedure voor erkenning 
zitten moet uit eigen midde
len betaald worden.Dat wordt 
dus voor het grootste deel 
overgelaten aan Vluchtelin
genwerk, dat daarbij geldelijk 
wordt ondersteund door haar 
leden de Kerkelijke Organisa
ties, de Vrouwenraad, Amnes- 
ty International en andere in
dividuele personen en organi-

krachters afgeschilderd. Ik ci
teer uit de brief: "De homo's 
kunnen zelf geen kinderen 
krijgen, dus moeten zij hun 
soort voortplanten door onze 
kinderen te recruteren.". Ver
der wordt de ontvang(st)ers 
van deze brief gevraagd 30 a 
100 dollar aan deze groep te 
sturen om hun campagne te 
steunen (postzegels zijn 
zeker erg duur in Amerika). 
Maar ja, zei men, waarom be
moei je Je met Amerika, het 
is toch zo ver weg. FOUT:  
zelfs hier in democratisch 
Nederland wordt er nog 
steeds gediscrimineerd.
Vorige maand had ik het over 
de 'beestachtige' moord op 
een van onze medemensen 
door een groep 'potenram
mers' (het laagste schuim uit 
onze samenleving). Maar dis
criminatie en geweld blijven 
toenemen. Hoe kan dat nou? . 
Omdat de nu al beroemde ho- 
mo-discriminatiewet door de 
Tweede Kamer nog steeds

saties.
Veel komt neer op de inzet 
van de circa 40, over het he
le land verspreide vrijwilli- 
gersgroepen zonder wie het 
Vluchtelingenwerk ondenk
baar zou zijn. Ook de circa 
150 advocaten geven hun 
steun vaak vanuit hun over
tuiging zelfs belangeloos. 
Sinds 1 november huist het 
Landelijk Vluchtelingenwerk 
in de 3e Hugo de Grootstraat 
7, tel.: 88.13.11. Wilt u meer 
weten, misschien wel over 
vrijwillige medewerking, dan 
kunt u daar terecht. Er zijn 
brochures me t  uitgebreide in
formatie, tijdschriften etc. 
verkrijgbaar.

Frits ten Bouwhuijs

niet werd goedgekeurd. Te
gen etnische en andere (hete
ro) minderheidsgroepen mag 
je niet meer discrimineren, 
maar homo's zijn nog 'vogel
vrij'. Schande. Ons huidige 
kabinet maakt mooie gelui
den, maar blijft met het 
kollektieve achterpoot han
gen. Zelfs wil het CDA de 
christelijke kerk boven de 
v/et stellen. In20verre, dat 
schristelijke scholen
homo/lesbische leerkrachten 
rnogen blijven weigeren en 
christelijke woningbouwvere
nigingen samenwonende 
homo's, woningen mogen blij
ven weigeren. Dat zulke situ
aties nog bestaan is niets 
minder dan een grof schan
daal waar spoedig een eind 
aan moet komen. Dat kunnen 
wij echter alleen bereiken 
door het meteen goedkeuren 
van de homo-anti-discrimina- 
tiewet. Daar moeten wij met 
ons allen wat aan doen. Daar 
moet jij dus ook wat aan 
doen. Steun Je buurthomo- 
groep. E r  wordt nog steeds 
gediscrimineerd.

William Smyth

ER WORDT NOG STEED S  
GEDISCRIMINEERD
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Een van  <Je h o e 
k en  van h e t  p lein  
<qearc«erd i s  de 
oude s itu a tie ) .

NIEUWE 
OPZET HUGO 
DE GROOTPLEIN
Jarenlang is de gevaarlijke 
verkeerssituatie op het Hugo 
de Grootplein voor veel 
buurtbewoners een doorn in 
het oog geweest. Met name 
het scheuren van auto's over 
de ventwegen om de ver
keerslichten te vermijden is 
meer dan hinderlijk.
In het verleden zijn op het 
plein zelfs verschillende 
slachtoffers gevallen en daar
om hebben buurtbewoners er 
al jaren op aangedrongen' dat 
er iets zou veranderen. Het 
is nu e inde lijk zover dat er 
een plan in de maak Is. He- 
laas zal het nog wel 1 1/2 jaar 
duren voordat het uitgevoerd 
wordt. Dat komt omdat veel 
Instanties (politie, brandweer, 
verkeerscommissie) 2ich ero
ver moeten buigen en omdat 
de afdeling Publieke werken 
het niet eerder’ kan uitvoe
ren. Eigenlijk had er in de 
tussentijd een voorlopige op
lossing aangelegd moeten 
worden. Maar dit gaat niet 
door omdat het dan allemaal 
te duur gaat worden. Alleen 
zullen op korte termijn de 
een-richtings verkeersborden 
verdwijnen. En de politie 
raadt af om er andere te 
plaatsen, omdat zich er toch 
niemand aan houdt. En dat

ondermijnt het 
gezag van de ver- 
keersborden in het  
algemeen. Op 19  
november was er 
in buurthuis de 
Reiger een bijeen- 
komst om over het 
plan te praten. 
Helaas was de op-  
komst maar matig: 3 winke
liers en 2 omwonenden. Op 
zich is dit wel vreemd: de si
tuatie op het Hugo de Groot
plein is toch voor veel meer 
winkeliers en buurtbewoners. 
van belang.
We hebben afgesproken dat 
er nog een vergadering gaat 
komen over het plein, en v/el 
eind januari. De datum komt 
in de buurtkrant van januari, 
dus als het u interesseert: let 
dan op!

Wat gaat er dan met het 
plein gebeuren? Een beetje 
moeilijk om dat hier in een 
paar zinnen uit te leggen. 
Maar we zullen een poging 
wagen. Wie het op tekening 
wii zien: In Buurthuis de Rei
ger hangt er een in de hal. 
Stelt u zich verder het vol
gende voor: De ventwegen 
v/orden opgehoogd (voor zo
ver nodig) tot stoephoogte.

Aan het begin en einde ko
men hoge drempels zodat het 
voor personenauto’s moeilijk 
wordt om erop te rijden. En 
ze worden gebogen van vorm 
en verlegd in de richting van 
de kruising. De inrit komt 
dan achter de stopstreep van 
de verkeerslichten te liggen. 
Zo ontstaat een veel ruimere 
stoep voor de winkels. De 
winkeliers - maar niet alleen 
zij - willen dit graag een 
beetje leuk ingericht zien. 
Zoals wat kleine - liefst kleu
rige - speeltoestellen voor 
kinderen, verder komen er 
weer banken en ook fietsen
rekken.
En er wordt naar gekeken of 
er v/at extra groen kan ko
men. we hebben een tijd ge
praat over bloembakken, 
maar wie zorgt ervoor en Is 
het risiko voor vernielingen 
niet te groot? Fleurige 
bloemen staan natuurlijk erg 
leuk. Maar de reclame 'neem 
vaker een bloemetje mee’ Is 
niet bedoeld om mensen dit 
bloemetje te laten plukken. 
We denken hierover nog ver
der.
Het is in het belang van de 
hele buurt, maar zeker voor 
de winkeliers dat we ons win
kelgebied zo aantrekkelijk 
mogelijk maken. Daarom Is 
het zo jammer, dat te veel 
winkeliers zo weinig interes
se tonen voor wat er met het 
plein en de omgeving daarvan 
gaat gebeuren. Verder is er 
gevraagd aan de aanwezige 
ambtenaar om eens na te 
gaan of de voetgangers-over- 
steeklichten niet beter gere
geld kuinen worden. Het 
blijkt dat de afzonderlijke 
lichten voor de rijbanen en 
de trambaan, zeker voor de 
wat ouderen onder ons, nogal 
eens tot gevaarlijke verwar
ring aanleiding geven, volgen- 
de keer horen we hier meer o- 
ver.

Frits ten Bouwhuijs
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RBGERKERST
Dinsdag 25 december (1e 
Kerstdag) is er in buurthuis 
de Reiger een Kerstfeest. 
De zaai is open om 10.00 uur 
en duurt verder dfe hele dag. 
Het programma luidt:
10.00 kofie met kerstbrood 
10.45 optreden zangkoor 
12.15 lunch
13.70 kerstprogramma met 

Perry en Dorien
15.00 mimevoorstelling
16.00 dansen onder bege

leiding van Peter van 
het plein

17.00 film In de kleine zaal

18.00 kerstdiner 
De kosten zijn voor een hele 
dag ƒ  25,- voor alleen de och
tend of middag ƒ7,50. 
voor de hele dag zonder di
ner ƒ  15,-.
Wilt U wel even van tevoren 
bellen als u  komt, want het 
kan zijn dat een aantal din
gen zijn volgeboekt. Buurt
huis de Reiger, van Re igers- 
bergenstraat 65, tel 845676. 
indien een aantal dingen zijn 
volgeboekt kunt U nog probe
ren of er plaats is op het 
kerstfeest van het Wester- 
kwartier (ook ƒ  25,-). Aan
melden bij het wijkcentrum 
van Hallstraat 81, tel.821133.

NEDERLANDSE LES
E r is nog plaats op de neder- 
landse les In de buurthuizen 
De Reiger en ’t Trefpunt. Er 
zijn twee lesavonden per 
week. Dinsdagavond in de 
Reiger en donderdagavond in 
*t Trefpunt. De tijden zijn: 
vanaf 19.30 uur thee of kof
fie. Van 20.00 tot 22.00 uur 
les. De kosten 2ijn ƒ  1,25 per 
keer. Voor meer informatie: 
Ans Termeulen, 't  Trefpunt, 
3e Hugo de Grootstraat 5, 
tel.: 84.24.73 of Hilde de Meris,

de Reiger, Van Reigers- 
bergenstraat 65, tel.:
84.56.76.
Er is geen les vanaf 21/12 
t/m 3/1 1985. Op 8 januari is 
de eerste les in het nieuwe 
)aar in de Reiger, vrijdag 21 
december hebben de lesne-- 
mers/sters en de lesge- 
vers/sters een gezellige a- 
vond in de Reiger. Zaal open
20.00 uur. Familie, vrienden, 
vriendinnen en buren zijn wel
kom.

FOTOGRAFE VOOR VROUWEN
Eind januari zal er weer een 
nieuwe cursus "fotografie 
voor vrouwen” starten in 
buurthuis 't Trefpunt. !n 10 
lessen worden de eerste 
beginselen behandeld van het 
fotograferen. Zoals de wer
king van een toestel, be
lichting, dokatechnieken. Het 
zelf hebben van een toestel 
Is geen voorwaarde maar is 
v/el handig. De lessen v/orden 
cp dinsdagavond gegeven. 
Begeleidster: Agnete Weisser, 
Kosten: ƒ  75,- per 10 lessen, 
Incl. chemicaliën en papier. 
Aantal deelnemers: 8. 
Opgeven: buurthuis ’ Tref

punt, 3e Hugo de Grootstraat 
5, tel.: 84.24.73. Zij die zich 
in september al hebben opge
geven en toen op de wacht
lijst zijn gezet, krijgen be- 
,richt thuis.______  _________

YOGA
Wegens ruime belangstelling 
voor de Voga-cursussen In de 
Reiger zal vrijdag 18 januari 
1985 een nieuwe beginners- 
cursus starten.
De cursus zal bestaan uit 14 
lessen op de vrijdagavonden 
van 19.30 uur tot 20.30 uur 
in de periode 18 januari 
1985-19 april 1985. Een ver
volgcursus op deze cursus zal 
eventueel september 1985 
starten.
De cursus zal worden gege
ven in buurthuis de Reiger,
Van Reigersbergenstraat 65, 
Amsterdam. De kosten van 
de cursus zijn ƒ  70,- voor het 
gehele blok van veertien les
sen. Dit bedrag dient in zijn 
geheel contant of met girobe
taalkaarten/betaalcheques de

NIEUWJAARSFE
Zondag 13 januari nodigen we 
iedereen uit voor een nieuw
jaarsfeest in buurthuis 't 
Trefpunt. Van 15.30-19.00 
uur is er gelegenheid om el
kaar ’n goed nieuwjaar toe te 
wensen in onze nieuwe ver
bouwde soos! Tevens nemen 
we afscheid van Ria en Cor- 
rie. We hopen veel 
vrijwillig(st)ers, buurtbewo
ners, peuterspeelzaal ouders 
te zien deze middag. Verdere 
aankondigingen over het

BUURTHUISTHEE/RECEPTIE
De Reiger is gesloten van 23 
dec. t/m 6 jan.85, er is dan 
geen club tenzij anders ge
regeld.
Vrijdag 18 jan. as er een 
buurthuisthee, dat houdt in 
een bijeenkomst over het wel 
en wee van de buurthuizen 't 
Trefpunt en de Reiger. Dit

duurt van 14.00-16.00 uur. 
Daarna (om 16.00 uur) bent 
U welkom op de nieuwjaars
receptie. Namens- de Buurt- 
huisraad, Hendrik Oostlng.
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eerste cursusavond te worden 
voldaan. Mocht de betaling 
ineens bezwaarlijk  zijn, dan 
gelieve u contact op te ne
mer» met het buurthuis om 
een regeling te overleggen.
De groep zal acht tot tien 
mensen omvatten. Bij onvol
doende deelname gaat de cur
sus niet door; hierover ont
vangt u dan tijdig bericht. 
Het is wenselijk, gemakkelij
ke kleding aan te trekken en 
een matje mee te nemen. 
Inlichtingen en inschrijving: 
buurthuis de Reiger, Van Rei- 
gersbergenstraat 65, tel.:
84.56.76. Docent: Marcel Ga- 
zendam, tel.: 73.34.06.

MEIDENDAG
Zaterdag 22 december is er 
van 1 uur tot half zes een 
dag georganiseerd voor alle 
meiden uit de Hugo de Groot- 
buurt en Midden-Jordaan 
(vanaf 13 jaar). Programma:
- modeshow (onder voorbe

houd)
- kapster
- schoonheidsspecialiste
- video's
- film: het feest en de grote 

leugen
Let op de publikaties op 
school, 's Avonds groot feest 
tot ...
Adres: Reinildahuis, Marnix
straat 285.

HOMOSOOS
Zondag 6 januari organiseert 
buurthuis De Reiger, Van Rei- 
gersbergenstraat 65, weer de

EEST
feest volgen nog. Kinderen 
van 6-10 jaar kunnen deze 
dag mee naar kindercircus E l
leboog. Je  moet je wel van 
te voren opgeven bij Lia. We 
gaan 10.30 uur weg en zijn. 
16.30 uur terug. Zelf brood 
meenemen. Ouders, belang
stellenden worden om 15.15 
uur bij Elleboog verwacht om 
de rol van publiek te spelen. 
informatie bij Lia, tel.: 
84.24.73.

maandelijkse soosavond voor 
homoseksuele mannen en 
vrouwen. De soos is geopend 
van 19.00 tot 23.00 uur. Op 
deze speciale nieuwjaarssoos 
zal Greetje Borst samen met 
Juies Bart een liedjespro
gramma ten gehore brengen. 
Zij zingen liedjes uit de twin
tiger en dertiger jaren, zoals 
'B ut my heart belongs to 
daddy' van Marilyn Monroe. 
De toegang voor deze soos 
bedraagt ƒ  3,50.

VIDO
Medio januari 1985 wordt in 
buurthuis De Reiger, Van Rei- 
gersbergenstraat 65, voor de 
4e maal een gespreksgroep 
gestart voor vrouwen in de o- 
vergangsjaren (VIDO). Deze 
groep wordt door 2 Vido-vrou- 
wen begeleid, w ilt u met e l
kaar in ontspannen en gezelli
ge sfeer over deze voor veel 
vrouwen moeilijke tijd pra
ten, dan bent u van harte 
welkom. Voor inlichtingen 
kunt u 2ich wenden: buurt
huis de Reiger, tel.: 84.56*76 
of de begeleidsters: Truus 
Clement, tel.: 84.36.72, wil 
van Raay, tel.: 16.93.12.

KINDEREN
De kinderaktiviteiten van net 
Trefpunt beginnen op woens
dag om 13.15-16.45 uur met 
schaatsen op de Jaap Eden- 
baan. De kosten zijn ƒ  2,-, 
van te voren opgeven. Tram
kaart meenemen.
Voor donderdag en vrijjag  is 
hel: programma nog niet be
kend. Zie hiervoor verdere 
publicaties op school of bel 
even naar het Trefpunt tel. 
842473 vragen naar Lia.

SNERTTOCHT
Zondag 3 februari organiseert 
Greet van Bezooyen een 
snerttocht. Om 9 uur ver
trekt de bus vanaf het buurt-

NAAILES
In januari zal er weer plaats 
zijn op de naailessen in buurt
huis ’t Trefpunt. Er Is een 
cur-
cursus op dinsdag- en donder
dag. vooral op donderdag zijn 
er ''een aantal open plaatsen. 
Je  krijgt hulp bij het verwer
ken van patronen en er wordt

geleerd wat er allemaal komt 
k ijken tussen het kopen van 
de stof en je eigen gemaakte 
jurk, broek of blouse. Je  
leert geen patroon tekenen. 
De cursus is bestemd voor 
vrouwen en mannen.
Tijd: dinsdag en donderdag
avond van 19.00-21.00 uur, 
kosten ƒ  75,-. Opgeven: 
buurthuis 't Trefpunt 3e Hu
go de Grootstr. tel. 842473.

huis. Na een mooie tocht 
over de Utrechtse Heuvelrug 
staat er een complete snert- 
maaltijd voor ons klaar, 's 
Middags is er een afwisselend 
programma ergens in het 
land met o.a. een bingo met 
leuke prijzen. Rond half zes 
bent u weer terug in de Rei
ger. De kosten voor de hele 
dag bedragen ƒ  20,- per per
soon, inclusief een kopje kof
fie met cake én de snert- 
maaltijd. Als u mee wilt 
doen moet u zich uiterlijk 
18 januari opgeven en voor
uitbetalen in de Reiger 
van 9 tot 5 uur in het kan
toortje. Tel.: 84.56.76.
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OUDEREN EN W O NEN
In de gespreksgroep 'ouderen 
en wonen', die in buurthuis 
de Reiger wordt gehouden, 
spraken wij met 11 ouderen 
over hoe je vroeger woonde.

Marie
Marie vertelde hoe zij als 
kind gewoond heeft in een 
volksbuurt. Ze woonde met 4 
kinderen op een halve woning 
die uit 1 kamer bestond. "Als 
kinderen sliepen we opgesta- 
peld In een kast en in een an
dere kast zat de w.c. en een 
kraan. Je  stopte muntjes van 
2 1/2 cent jn de gasmeter. Die 
werden ook wel eens door de 
buren van boven ingepikt, 
want toen stalen mensen ook 
van elkaar."
Opmerkelijk is dat Marie 
zich herinnert dat zij nooit 
de deur op slot hadden. 
"Vroeger speelden kinderen 
veel meer op straat, veel 
mensen herinneren zich dit 
als een zorgeloze tijd. Je  kon 
op straat fijn met vriendjes 
en vriendinnetjes bikkelen, 
hoeken, knikkeren en diabole, 
waar veel vrouwen van de 
groep echte sterren in waren. 
Het was echt een spel voor- 
meisjes. Je  was arm maar 
het was wel gezellig. Op zon
dag ging je met je vader 
naar de Jodenhoek. Op die 
markt kon je veel standwer
kers bezig zien. Op de terug
weg kocht je 2 gemberbollen 
en een maatje drank voor va
der. Thuis gekomen werd de 
avond besloten met pinda's 
doppen en liedjes zingen..

lenie
Lenie gaf vroeger gymles op 
Kattenburg. Op Kattenburg 
leefden veel mensen van de 
steun. Ze moesten dan ook 
regelmatig hun weinige bezit

tingen bij de bank van lening 
beleggen, veel spullen kocht 
je bij het afbetalingsmaga- 
zijn. Het leek Lenie zo leuk 
als alle kinderen die zij les 
gaf een zwart gymbroekte 
zouden hebben. De volgende 
les hingen de kinderen in de 
touwen met zalmkleurige 
broekjes aan. Lenie schrok 
zich rot, maar de vrouw van 
het afbetalingsmagazijn had 
deze toevallig voorradig en 
had gezegd dat dit wel goed 
genoeg was.
"Als straatverlichting waren 
er gaslantaarns. Iemand
kwam die elke avond aanste
ken. Als kinderen hielp je die 
man door hem aan te wijzen 
welke kousjes kapot waren."

Tinie
Tlny herinnert zich nog dat 
je als buurvrouwen van 1, 2 
en 3 hoog gezamenlijk, 's 
ochtends voor tien uur, alle

kleden buiten stond te klop
pen. Na tien uur was dat ver
boden: je kon er een boete 
voor krijgen van de politie.
"Je  had toen nog geen stof
zuiger en de vaste kleden 
besprenkelde je eerst met 
zout of theeblaren of zelfs 
koffieprut waar het vuil dan

in moest trekken. Daarna 
veegde js het weer op met 
stoffer en blik."
Er waren vroeger heel andere 
normen dan vandaag. Zo was 
het bijvoorbeeld onzedelijk 
voor een meisje cm een jurk 
te dragen zonder mouwen.

Dan maakten de zusters er 
op school eigenhandig ‘zuster* 
mouwen' aan. Ook kniekousen 
v/aren uit den boze voor 
meisjes. Meisjes mochten 
zelfs niet zwemmen. In de 
kerk moest je altijd wat op 
je hoofd dragen. En de 
pastoors preekten hel en ver
doemenis als je een stap ver
keerd zou zetten. En dat ge
loofde je vroeger ook.

Zoen
veel vrouwen vertelden dat 
je vroeger ook helemaal niet 
voorgelicht werd zodat je je 
te pletter schrok als je voor 
het eerst menstrueerde. Je  
leefde In de veronderstelling 
dat je van een zoen wel eens 
een kind kon krijgen, ieder
een is het er over eens dat

het tegenwoordig wel beter 
is dat hier nu opener over 
wordt gesproken.
Vroeger was je wel sneller 
volwassen zeggen ze. Als je 
van de lagere school kwam 
hoorde js bij de volwassenen. 
Dan moest je meestal ook 
aan het werk. Tineke Bosman
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W IJKVERPLEG IN G

Wij komen In ons werk dage
lijks thuis bij mensen met sui
kerziekte. Om hen te helper 
met insuline-spuiten bijvoor
beeld, of om dit aan te le
ren. U  zult ongetwijfeld in 
uw omgeving of in familie
kring ook wel mensen kennen 
die suikerziekte hebben. Het 
is een veel voorkomende ziek
te: van de hele nederlandse 
bevolking lijdt 1,5-2% aan di
abetes mellitus.

Oorzaak
Maar wat is diabetes eigen
lijk? In dit stukje willen we 
daar iets over vertellen. De 
volgende keer gaan we in op 
de leefwijze van diabeten.

Alhoewel diabetes een aan-, 
doening is die al sinds de oud
heid bekend is, weet men nog 
maar weinig van de oorzaak 
ervan. In Ieder geval spelen 
erfelijke factoren een rol. En 
ook zwa arlijvigheid kan er 
toe leiden dat diabetes tot ui
ting komt. Vandaar dat diabe
tes eerder optreedt bij dikke 
mensen, en in het bijzonder 
bij mensen van 40 jaar en ou
der.

Insuline
De alvleesklier (pancreas) 
produceert geen of te weinig 
insuline om de voeding in de 
cellen van het lichaam te 
kunnen verwerken. Een be
langrijk onderdeel van de 
'celvoeding' is zetmeel en 
suiker. Deze stoffen worden 
omgezet In glucose. Door 
insuline wordt het voor de 
cellen mogelijk die glucose 
op te nemen en te verbran
den. Deze verbranding levert 
energie. Is er geen of te wei
nig insuline dan wordt de glu
cose niet of nauwelijks opge

nomen en verlaat ongebruikt 
het lichaam middels de urine
wegen. Gevolg: vaak urine
ren, veel drinken, vermage
ring en moeheid. Ook kan ie
mand met diabetes last heb
ben van slechtgenezende 
wondjes, hardnekkige jeuk of 
regelamtig een blaasontste- 
king. B ij het vermoeden dat

Beste redactie,
Als bewoner van deze buurt 
ontvang Ik uw blaadje ook re
gelmatig,, en lees het altijd 
aandachtig omdat er zaken in 
staan welke je op een andere 
manier nauwelijks komt te 
weten, wel valt mij vaak op 
dat de berichtgeving op zijn 
zachtstgezegd tendentieus is, 
en zo hier een voorbeeld 
waar ik werkelijk woedend 
om word, artikel 'Het Bilder- 
dijkpark verandert', (novem
ber 198a)
Ik woon hier al mijn hele le
ven 29 jaar Kwakersplein en 
6 Jaar Bilderdijkkade nr. 5: 
dus vlak voor de betreffende 
school. Als u stelt dat 'de 
buurt hierop tegen is' en dan 
met het enorme aantal van 
250 handtekeningen komt dan 
is dat een lachertje, door 
mijn kantoor aan huis ben Ik 
vaak thuis, en nog nooit is ie
mand een mening komen vra
gen, laat staan een handteke
ning.
Ik juich het zeer toe dat het 
park en de scholen opgeknapt 
c.q. nieuwbouw worden, zo'n 
school is toch vreselijk verou
derd met zijn Idioot hoge lo
kalen, en zonder gymzaal, 
waarom zijn jullie tegen een 
fris nieuw gebouw aangepast 
aan deze tijd? En het park

iemand diabetes heeft, is het 
raadzaam hiermee naar de 
huisarts te gaan.

Wilt u meer informatie dan 
kunt u bellen naar het Infor
matiecentrum van de Diabe
tesvereniging: van 10.00 -
15.00 uur: tel.: 83.33.97.Ook 
kunt u voor praktische vra
gen terecht bij de wijkverple
ging: van 13.00 - 14.00 uur. 
Gezondheidscentrum: tel.: 
86.98.07 Rombout Hoger- 
beetsstraat 70, tel.: 86.79.08.

ligt af jaren onverzorgd en 
louter als poepbak van de 
buurthonden erbij, zodat 
daar ook nodig iets aan ge
daan mag worden, liever klei
ner en beter aangelegd dan 
deze onkruid puinhoop. 
Bovendien mis ik In jullie 
stuk waar jullie dan wél voor: 
zijn, als je hier tegen bent. 
Het zal wel net zo gaan als 
In de Kinkerstraat, jaren kla
gen over de afbraak van 'mo
numenten' aftandse crisis- 
bouw, en nu de nieuwbouw 
staat klaagt er niemand meer 
alleen dan over de hoge huur, 
hoe had ik dat kunnen verge
ten. Andrea Kok

Naschrift
Wij hebben helemaal niets te
gen een fris nieuw gebouw, 
aangepast aan deze tijd. Dat 
staat ook duidelijk in het ar- 
tikel. Citaat: 'Van de kant 
van de beide scholen komen 
echter hele andere verhalen 
(...) fijn dat de nieuwe school 
er komt', etc.
Het was onze bedoeling de 
twee meningen zo duidelijk 
mogelijk weer te geven. Met 
’de buurt' worden overigens 
diegenen aangegeven die zich 
hebben georganiseerd en als 
zodanig protesteerden, (red.)

INGEZO NDEN
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M OM ENTOPNAM E V A N  EEN  

BEW O NERSCO M M ISSIE

Op donderdag 29 november vergaderde in de Reiger de bewo
nerscommissie MVV (Maatschappij ter verkrijging van Volks
woningen), een wat overleefde term voor een gerenoveerd 
blok woningen aan de Van Reigersbergenstraat.

Het woningbedrijf, waar deze 
woningen nu onder vallen, 
v/as er In de persoon van 
opzichter Ton Keizer en 
bewonersklachtenman Johan 
Orion.
Aan het begin van de verga
dering gaf voorzitter Fred 
Kramer een overzicht van 
alle dingen die er In het afge
lopen jaar hebben gespeeld. 
Hierna kwamen er een aantal 
bewoners die wat klachten 
hadden aan het woord.

Geen pofitieagent
We laten allemaal wel eens 
een steekje vallen, z ip  wat 
slordig in ons gedrag ten op
zichte van de omgeving.
Er zijn echter vrijwel 
geen machtsmiddelen om de 
"onverlaten" aan te pakken. 
Zoals Johan Orion zei: "Ik 
pas ervoor om politieagent te 
gaan spelen, Ik kan alleen 
proberen die mensen te over- 
tuigen. Als er echte onwil is 
moet ook ik wijken."

Wat is er mis
Van alles. Van geluidsoverlast 
tot slordig brommerherstel 
ten koste van het aanzien 
der tuintjes, van het naar be- 
neden gooien van voedselres- 
ten ("tot 15 sneden brood en 
een half stokbrood toe") tot 
het op ongewenste tijden bui
ten zetten van vuilniszakken. 
Besloten werd al deze punten 
in een brief aan alle bewo- 
ners onder de aandacht te 
brengen.

Er zal altijd wel wat te wen
sen over blijven, maar v/ij 
kregen duidelijk de indruk 
dat het woningbedrijf West 
actief is met het oplossen 
van klachten en problemen.

Een voorbeeld hiervan is de 
kostbare ingreep in de natte 
kelders. Er zijn bij twee pan-

op die manier worden behan
deld. Ook steunt het Woning
bedrijf de bewoners door 
faciliteiten bij fotocopie en 
stencil werk.

Tuin of muur
Het gemeentelijk badhuis 
gaat in de loop van 1985 defi
nitief dicht en het is aller 
wens, dat het gesloopt wordt 
en het zicht op de lelijke mu
ren vervangen wordt door 
groenbeplanting. E r zal nog 
een uitnodiging komen voor

alle betrokkenen voor een 
vergadering, waarin ook het 
voorstel van de Reiger 
(handhaven van 3 douchecabi
nes en het realiseren van een 
gemeenschappelijke "wasse-

den proeven genomen met 
het echt droog krijgen door 
middel van een injectiemetho
de door een gespecialiseerde 
firma. Als die proeven goed 
uitvallen, zullen alle huizen

Hat gaat et volgend jaar met het badhuis gebeuren t
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rette", benevens het behoud 
van het historische metsel
werk) ter tafel zal worden 
gebracht.
Ook het Werfterrein is nog 
steeds niet van de baan. wel 
is het duidelijk dat het oor
spronkelijke p!an (sociale 
woningbouw, buurtgericht te

huis Zonnehof en parkaanleg) 
door de hoge eisen van het 
Gem eentelijk Grondbedrijf 
niet door kan gaan. Die vra
gen namelijk voor hun verhui
zing een niet op te brengen 
bedrag.
U it het bovenstaande blijkt 
weer eens overduidelijk hoe

een bewonerscommissie voor 
allen een goede zaak kan 
zijn, waar andere complexen
- we denken bijvoorbeeld aan 
de Marcantilaan - ook hun 
voordeel mee kunnen doen.

Frits ten Bouwhuijs

PLAN PAARDEKOPER DE MIST IN
Na de positieve berichten 
in de Buurtkrant van no
vember over de verbazing
wekkend snelle voortgang 
van het projekt Paarde- 
koper is er toch blijkbaar 
te  vroeg gejuicht. Een 
benzinestation dat ook LPG  
(autogas) verkoopt, staat in 
de weg.

Het projekt, veertig nieuw
bouwwoningen op het Fa
brieksterrein van boekbinder 
Paardekoper aan de Gilles 
van Ledenberchstraat en nog 
eens dertig woningen in een 
van de fabrieksgebouwen, zou 
in 1985 doorgang vinden. De 
woningen waren bestemd 
voor urgente buurtbewoners. 
Intussen is zelfs over de aan
koop van het fabrieksterrein 
overeenstemming bereikt.

Geen probleem
De aanwezigheid van een 
LPG-station aan de Buyskade 
aan de overkant van de Kost- 
verlorenvaart, waar het fa
brieksterrein aan grenst, was 
oorspronkelijk geen probleem. 
Volgens de oude regeling 
mochten er wegens ontplof
fingsgevaar geen huizen v/or
den gebouwd binnen een 
straal van 120 meter van het 
LPG- vulpunt.
Uit telefonische informatie 
bij het Ministerie van Volks
huisvesting en de Provinciale 
inspectie voor de Volksge

zondheid bleek dat er echter 
een overgangsregeling was in
gesteld die bouwen toestond 
op een afstand van 50 meter. 
En dat was precies de goede 
afstand. Tot zover ging alles 
goed, tot het plan werd voor
gelegd aan Bouw- en Woning
toezicht, waar werd opge
merkt dat de nieuwe regeling 
bouwen slechts toestond bul
ten een straal van 80 meter 
en dat de overgangsregeling 
van 50 meter dus onzin was 
en ongeldig. Alle moeite was 
voor niets geweest. De enige 
mogelijkheid Is nu nog dat 
het LPG-station weggaat, 
maar de eigenaar zal daar na
tuurlijk niet zomaar toestem
ming voor geven. En als hij 
dat geeft zal het de gemeen
te veel geld gaan kosten.
Een alternatieve oplossing is 
er ook nog. Woningbouwvere

niging Onze Woning, die veel 
svoningen In onze buurt bezit, 
zou v/el een kantoor en werk
plaats op het fabrieksterrein 
willen hebben. Op het gedeel
te van het terrein dat het 
verst is verwijderd van het 
LPG-station, aan de Gilles 
van Ledenberghstraat, zouden 
dan toch nog 20 woningen 
kunnen worden gebouwd.

Risico
De rest van het terrein zou 
misschien openbaür kunnen 
worden met wat groen. Het 
Is nog de vraag of dat door
gaat, en zouden de nietsver
moedende wandelaars en 
werknemers van Onze Woning 
dan wel het risico van ont
ploffingsgevaar moeten lo
pen?

Pie Nieuwboer

LPG- s t a t i o n  g o o i t  r o e t  i n  h e t  e te n .
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NASSAUKADE CIRCUIT
Z q zouden wij het kunnen 
noemen, dit stuk Nassaukade, 
dat onze buurt doorsnijdt. Zo 
denken de passerende autobe
stuurders er blijkbaar ook o- 
ver die door onze buurt 
heenvliegen met zeer gevaar
lijke snelheden, zonder te 
denken aan de veiligheid van. 
onze buurtbewoners. Een jaar 
of acht geleden hebben wij 
eindelijk na veel ongelukken, 
soms drie á vier per dag,
stoplichten kunnen krijgen op 
de hoek Nassaaukade Fred. 
Hendrikplantsoen.
Jammer genoeg helpt 
dat niet zoveel, want de 
meeste autobestuurders lap- 
pen deze stoplichten, vooral 
de kleur rood, rustig aan hun 
laars. Tegelijkertijd met de 
stoplichten hebben v/ij een 
zebrapad gekregen waar, als 
dat groene figuurtje ver
schijnt, je veilig mag overste
ken. Tja, als je maar goed 
springen kan. Maar als je een. 
stukje ouder geworden bent, 
jammer voor Je.
Op vrijdagavond 16 november

Jl. v/as deze situatie op zeer 
spektakulaire wijze tot een 
hoogtepunt gekomen. Een 
dronken drugsverslaafde, die 
een auto gestolen had in 
Zaandam, is onze buurt bin
nen komen rijden. Bij de stop 
lichten Nassaukade/Fred. 
Hendrikplantsoen is hij door 
rood gereden en heeft hij een 
auto total-Ioss gereden. Daar
na is hij doorgereden naar de 
stoplichten Nassaukade/2e 
Hugo de Grootstraat, waar 
hij alweer door rood reed en 
nog drie auto’s totalloss 
reed, waarop hij in de gracht 
sprong, maar er mooi door de 
politie uitgevist en meegeno
men werd. Een van de slacht
offers, een 48-jarige autobe
stuurder, is de volgende dag 
in het ziekenhuis overleden. 
In andere gedeeltes van onze 
buurt gebeuren ook veel onge
lukken, veroorzaakt door het 
te hard rijden van agressieve 
autobestuurders, die zich dui
delijk superieur voelen tegen
over fietsers en voetgangers. 
In deze situaties moet nu ein-

delijk verandering komen, het 
is te gek om los te lopen.

Buurtcomitee
Daarom doe Ik nu een oproep 
aan mijn medebuurtbewoners 
die het ook zat zijn. De be
doeling is een buurtcomitee 
Fred. Hendrikbuurt op te 
richten. Zo’n comitee kan 
niet alleen de verkeersonvei
ligheid bekijken, maar ook an
dere buurtzaken die ons dage
lijks treffen. Bijvoorbeeld 
hondenoverlast en nog meer. 
Als je je door deze oproep 
aangesproken voelt neem dan 
kontakt op met buurthuis de 
Reiger, Van Reigersbergen- 
straat 65, tel.: 84.56.76.

William Sfnyth

BEJAARDENV
Aiie mensen van 65 jaar en 
ouder die een vrijwillige be- 
jaardenverzekering hebben bij 
het ziekenfonds, kregen in ok
tober een brief van het zie
kenfonds. In die brief werd 
aangekondigd, dat er ingaan
de 1/10-1984 een wijziging In 
de premiebepaling van het 
ziekenfonds zou worden inge
voerd. E r werd ook aangekon
dlgd dat de vaststelling van 
de nieuwe premie pas In no
vember 1984 zou plaatsvin
den. De nieuwe regeling Is 
namelijk hals over kop inge-' 
voerd omdat de wijziging pas 
heel laat Is behandeld in de 
eerste kamer.

Meer of minder ?
Dit alles heeft voor nogal 
wat onduidelijkheid gezorgd.
Het was voor veel mensen 
niet duidelijk of ze nu meer, 
minder of dezelfde premie

16
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W ELKOM  OP DE MIDDENSCHOOL
Op donderdag 24 januari la
ten de leerlingen van de eer
ste klassen van de Midden
school werk zien dat zij ge
maakt hebben rond het the
ma VOEDING. De avond is 
bedoeld als kenni smakings- 
bijeenkomst met de nieuwe 
buren, de bewoners van de 
nieuwbouwwijk Marcantilaan. 
Maar ook andere buurtbewo
ners zijn die avond van harte 
welkom. Naast allerlei 
informatie en werk van en 
door de leerlingen, zullen ook 
een aantal levensmiddelenwin- 
keilers uit de buurt laten 
zien wat je zoal kunt doen 
met de produkten die zij ver
kopen. Iedereen is welkom 
tussen half acht en half 10. 
Adres: Scholengemeenschap 
Centrum/Oud West, Jan van 
Galenstraat 31.

ERZEKERING
moesten gaan betalen. Door 
het ziekenfonds werd gesteld 
dat het voor gehuwde bejaar
den gunstiger zou uitvallen 
omdat ze niet meer dan 60% 
van hun extra pensioen aan 
premie zouden moeten beta
len. Voor ongehuwden zou 
het niet meer dan 30% zijn 
maar dit zou ongunstiger uit 
kunnen pakken dan voorheen. 
De inkomenstabellen die het 
ziekenfonds aangaf maakte 
het voor veel mensen nog 
niet duidelijker hoeveel ze 
zouden gaan betalen.
Nu is het inmiddels december 
en is de premie van novem
ber via de bank of giro afge
schreven. Het juiste premie
bedrag van oktober werd nu 
ook met de premie van no
vember verrekend. Nog 
steeds is het dus voor veel 
mensen niet duidelijk wat ze 
moeten gaan betalen als nieu

we premie.
Om het nieuwe premiebedrag 
per 1 oktober te berekenen, 
moet liet bedrag van oktober 
en november geteld worden 
en door 2 worden gedeeld.
Als u bezwaar wilt maken te
gen het nieuwe bedrag kunt u 
dit doen met de kaart die u 
in oktober hebt gekregen van 
het ziekenfonds.
Als u nog vragen hebt o f er 
niet uitkomt dan kunt u voor

verdere informatie terecht 
bij de wijkpost voor bejaar
den. Van Boetzelaerstraat 49, 
tel.: 84.43.52.
Spreekuur: dinsdag, donder
dag- en vrijdag van 
9.30-110.00 uur en in de Re i
ger, Van Reigersbergens- 
straat 65 op dinsdag van 
12.OO - 13.00 uur.

ARM OEDE VER D ELEN
Dit plan betekent na 1985, 
nogmaals bezuinigen op het 
welzijnswerk. Grofweg bete
kent het 50% Inleveren van 
wat we nu hebben, aan kin
deropvang, buurthuizen, ge
zondheidscentrum, wijkpost 
voor bejaarden, bibliotheek 
enz.
Totaal voor de Staatslieden- 
en Hugo de Grootbuurt wordt 
nu 5 miljoen gulden uitgege

ven aan welzijnswerk. In de 
toekomst krijgen we dan nog 
maar 1,5 miljoen gulden. 
Daarboven op komt nog wat 
geld voor speciale problemen. 
Dat zal dan plusminus 1 mil
joen gulden zijn.
Meer informatie over dit 
plan van de Gemeente 
Amsterdam, bij buurthuis de 
Reiger, tel.: 84.56.76, vragen 
naar Anneke Paehlig.
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Ook vertegenwoordigers van 
buurthuizen, bejaarden, bui- 
tenlanders en vrouwen kwa- 
men aan het woord. De eisen 
zijn eigenlijk al bekend. 
Buurthuizen willen meer sub
sidie, de bejaarden willen een 
verzorgingstehuis, de bui
tenlanders willen meer subsi
die voor hun multi-culturele 
'ontmoetingscentrum United 
World (momenteel is dat 
ƒ15,- per buitenlander . per 
jaar!) en de vrouwen willen, 
behalve een vrouwenhuis ook 
betere straatverlichting en de 
aanstelling van een vertrou
wensvrouw bij zaken als ver
krachting, aanranding en der
gelijke zodat vrouwen niet 
worden overgeleverd aan de 
politie. Een werkplaats waar 
mensen kunnen sleutelen, 
timmeren etc. wordt gewenst 
want' ook  die voorziening be
staat niet in de buurt.

E r is zovéél niet in de buurt. 
Dat werd wel duidelijk. De 
buurt ls jarenlang achterge
steld en als vuilnisbelt van 
Amsterdam gebruikt. Het 
markantste voorbeeld hiervan 
1$ Van Thijns Zeedijkbelei d .  
Om Amsterdam weer aantrek
kelijk te maken voor toeris
ten moeten de junkies en dea- 
lers maar verhuizen. De Zee
dijk is immers op zich een 
mooi plekje. De Staatslieden
buurt is dat niet, dus worden 
dealers daar onder politiebe
geleiding naar toe verhuisd. 
Echt gebeurd!
Als deskundigen-getuigen v/a
ren opgeroepen Geert Mak, 
journalist bij de Groene Am
sterdammer en de advocaat 
Pieter Bakker Schut. Geert 
Mak probeerde uit te vissen 
waarom  de aandacht van de 
pers zich zo op de Staatslie- 
denbuurt had geconcentreerd: 
"ellende wordt graag gele
zen" en Pieter Bakker Schut 
gaf de schuld aan het groot

kapitaal.
Zo kwam het tribunaal ten 
einde. De inhoud van het 
eindvonnis was voorspelbaar, 
zoals eigenlijk het hele tribu
naal voorspelbaar was. De 
meeste eisen werden bewe
zen geacht en Van Thijn 
werd bij verstek veroordeeld 
die eisen in te willigen. Bo
vendien moet hij binnen vier 
dagen een rectificatie plaat
sen in een drietal in Amster
dam verschijnende dagbladen. 
Dat zal hij naar alle waar- 
schijnlijkheid niet doen, maar 
het is te hopen dat de pers 
haar mening nu eindelijk eens 
wijzigt. Een tribunaal als dit 
is een uniek verschijnsel. Dat 
mensen zo kwaad kunnen wor
den dat ze dit met zijn allen 
organiseren is op zich een 
waarschuwing voor Van Thijn 
en voor het hele gemeentebe
stuur om voortaan terdege re
kening te houden met buurt- 
wensen.

Pie Nieuwboer



VAN THIJN WAS ELDERS
Tribunaal over verwaarloosde buurt

"Nee, die stoel is voor Van Thijn", werd er 
gezegd als iemand op de stoel vooraan bij het 
podium wilde gaan zitten, liet was de enige nog 
open plaats ln de bomvolle zaal van de Koperen 
Knoop waar het Staatstribunaal werd gehouden. 
Er werd recht gesproken over Burgemeester Ed 
van Thijn van Amsterdam. Hij werd beschuldigd 
van het verwaarlozen van de Staatsliedenbuurt 
ten aanzien van het wonen, werken en de 
voorzieningen.

De stoel werd later toch 
maar ingenomen door een 
van de naar schatting 300 
aanwezigen die niet eens alle
maal in de zaal pasten, 
videomonitors op andere 
plaatsen in het gebouw moes
ten er voor morgen dat ieder
een het lawaaierige maar 
niet eens z0 chaotische ge- 
beuren kon volgen. De ver- 
schillende eisen werden door 
getuigen aan het tribunaal 
voorgelegd.
De gemoederen Jiepen me
teen al hoog op toen het on
derwerp westerpark aan de 
orde kwam. Dit park, dat de 
enige groenvoorziening is 
voor de Staatslieden-, de- 
Spaamdammer- én de Zeehel
denbuurt, moet voor een ge
deelte wijken voor de door- 
trekkinq van de Schiphollijn 
Per inwoner is nu 1m2 groen 
beschikbaar, terwijl dat in 
buitenwijken 6rn2 is. Reactie 
uit de zaal: "Als je dood bent 
heb Je meer!". Openbaar aan
klager Jan Donk: "Zou dat de 
oplossing zijn?" Zaal: "Zou
den ze wel willen!".
De geschiedenis werd erbij 
gehaald, voor de oorlog was 
de Staatsliedenbuurt ook  al 
een vuilnisbelt, getuige de 
krante-artikelen die door Pre
sidente Joke van Kampen 
tussendoor werden voorgele
zen. Een vuilstortplaats en

een ammoniakfabriek in de 
directe nabijheid van de 
buurt bracht grote stankover
last met zich mee. Na vele 
klachten werden beide opge
heven, alleen maar om plaats 
te maken voor met schuiten- 
vol aangevoerde vaten bedor
ven zuurkool die op de voor
malige vuilnisbelt werden ge
dumpt: "Edelachtbaar Ge
meentebestuur! Als de zuur
kool op Is, wat staat dan op 
het menu?" Dat was 1920. 
Maar dat er niet zoveel is 
veranderd blijkt uit de plan
nen van de gemeente er nu 
een abbattoir en een tram

rem ise te vestigen. Veront
waardiging ook over de 10 
procent huurverhoging die 
bewoners van nieuwbouw aan 
de Van der Duynstraat / van 
Beuningenstraat, ondanks ga

ranties van de gemeente, 
toch moeten betalen.
En zo ging het maar door. 
De Woongroep Staatslieden
buurt, de In de pers zo in 
opspraak geraakte beweging, 
verdedigde nogmaals haar 
standpunten ten aanzien van 
het GDH-beleid en de kraak- 
acties in de buurt. Op de be- 
wering"iedereen is even ur
gent", die vanuit de zaal 
ruimschoots werd gesteunt, 
werd even tegengas gegeven 
door openbaar aanklager Jan 
Donk, die voorzichtig in
bracht dat sommigen toch 
wat urgenter waren dan ande
ren en dat veel mensen de 
drempel naaar het kraak- 
spreekuur niet over durven. 
De woongroep bracht hier te
gen in dat ze toch zo door 
willen gaan. "We kunnen ons 
op die manier tenminste orga
niseren en sterk maken, wie 
klaag jij nou eigenlijk aan, 
Van Thijn of ons?" En: "Wij 
eisen eigenlijk niets van de 
Gemeente, we gaan er zelf 
iets aan doen en dat zullen 
ze wel merken." Tot zover 
de woongroep.

zie verder pag. 19


