


Staatskrant, 1e jaargang

NUTTIGE ADRESSEN
SOCIAAL RAADSVROUW/MAN
Spreekuur op maandag, dinsdag donderdag en 
vrijdag van 9.00-12.00 uur. Op dinsdagavond van
18.30-20.00 uur voor werkenden. De Koperen 
Knoop, spreekkamer 1,.v. Limb. Slirumstr. 119. 
Telefonisch van 14.00-16.00 uur; tel. 
840230/846061.
MAATSCHAPPELIJK WERK 
In de Koperen Knoop, v. Limburg Stirumstr. 119. 
tel. 865606, ma 14.00-15.00 uur en wo 10.30-12.00 
uur.
In buurthuis De-Reiger, v. Reigersbergenstr. 65, 
tel. 845676, di van 14.00-15.00 uur, do van
10.30-12.00 uur. '
Telefonisch spreekuur; vr 12.00-13.00 uur, tel. 
730751.
BURENHULP
p/a Wijkpost voor bejaarden, van Boetzelaerstraat 
49, tel. 844352. Spreekuurtijden: maandag, 
woensdag en vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur. Er 
is dan iemand van de burenhulp op de Wijkpost 
aanwezig.
WOONPROBLEMEN EN KRAAKSPREEKUUR
Van Hogendorpplein 3, tei. 867202. Spreekuren 
maandag- en donderdagavond 19.30-21.00 uur. 
Bilderdijkkade 61a, spreekuur woensdagavond
20.00-21.00 uur.
JURIDISCH SPREEKUUR VOOR BUITEN
LANDERS
Maandagavond vanaf 19.30 uur in de Witte Brug, 
de Wittenstraat 27.
SCHOOL
Schoolmaatschappelijk werk, het A.B.C., 1e Nas- 
saustraat 5, tel. 860342 of 860346.
VROUWEN
Vrouwenrechtshulp: Advokates en maatschappe
lijk werksters, de Wittenstraat 75. Spreekuur dins
dagochtend, inloop van half 10 tot 10 uur. 
Woensdagochtend echtscheidingsspreekuur, in
loop van half 10 tot 10 uur. Maandag tot en met 
donderdag telefonisch bereikbaar van half 2 tot 5 
uur en vrijdagochtend van half 10 tot 12 uur on
der nummer 864594.
Vrouwenhuis Wicca, Wittenstraat 73, tel. 827754. 
Stichting de Helse Hex, wegloophuis voor ex- 
psychiatrische patïentes, Fred. Hendrikstraat 
111-115, tel. 867384.
BUURTWERKPLAATS
Cliffordstraat 38-44, waaronder ook kresj de Witte 
Mus
TEGENGAS
Van Boetzelaerstraat 33 hs. Spreekuur dinsdag
14.00-17.00 uur. Tel. 881197 
GEREEDSCHAPSUITLEEN
De Blauwe Duim, van der Hoopstraat 45-47. Open 
iedere werkdag 18.00-19.00 uur. Zaterdag
11.00-12.00 uur.

VOORPOST BESTUURSKONTAKTEN
Van Limburg Stirumstraat 119 (Koperen Knoop). 
Spreekuur: maandag en woensdag 10.00-13.00 
uur.
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Haarlemmerweg 10. Spreekuur: 15.30-16.30 uur. 
OUDEREN
Wijkpost voor Ouderen, Van Boetzelaerstraat 49, 
tel. 844352. Spreekuur: maandag 9.30-11.00 uur 
in het Gezondheidscentrum, van Hallstraat 200, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 9.30-11.00 op de 
wijkpost en dinsdag 12.00-13.00 in Buurthuis de 
Reiger, van Reigersbergenstraat 65, tel. 845676. 
Katholieke Bond voor Bejaarden, woensdagmid
dag van 13.00-16.00 in de Koperen Knoop, van 
Limburg Stirumstraat 119.
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen: Af
deling 7 van de bond is gevestigd in de Koperen 
Knoop. Clubmiddagen van maandag tot en met 
vrijdag 13.00-16.00 uur. 
BEJAARDENHULP/GEZINSVERZORGING 
Spreekuur in de Koperen Knoop dinsdags
13.00-14.00, in de tweede spreekkamer of op alle 
werkdagen: Stichting Protestant Sociaal Centrum, 
Keizersgracht 647, tel. 229822 tussen 8.30-17.00 
uur.
GEZONDHEID
GG en GD afdeling Jeugdgezondheidszorg, van 
Oldenbarneveldtstraat 42, tel. 842105. Op hetzelf
de adres zit de Speel-o-theek. Open woensdag en 
donderdag 9.00-11.00 uur.
Gezondheidswinkel de Witte Jas, tel. 881140. 
Open maandag 13.00-17.00 en 19.00-21.00 en 
dinsdag 10.00-16.00.
OPENBARE BIBLIOTHEEK
Van Limburg Stirumstraat 133, tel. 823986. Open
ma en wo. 14.00-17.30 en 19.00-21.00 uur, vr
10.00-12.30 uur en 14.00-17.30 uur, za
11.00-15.30 uur; di en do gesloten. 
WIJKVERPLEGING
Spreekuur dagelijks 13.00-14.00 uur. Rombout Ho- 
gerbeetsstraat 70, tel. 867908. Gezondheidscen
trum, Van Hallstraat 200, telefoon 869822. 
MAATSCHAPPELIJK WERK 
De Wittenstraat 75, voor volwassenen, maandag
en vrijdagochtend 9.00-13.00. Voor tieners en jon
geren woensdagavond 20.00-21.00 uur. Fred. 
Hendrikplantsoen 102, tel. 881978/881980. 
BUURTRECHTSHULP
De Wittenstraat 100. Spreekuur maandagavond 
van half 8 tot 8 uur. Iedere middag van 2 tot 5 uur. 
telefonisch bereikbaar tel. 865029. 
INFORMATIE OVER NIEUWBOUW IN DE 
BUURT
Koperen Knoop, van Limburg Stirumstraat 119. 
Spreekuur woensdagmiddag 16.00-18.00 uur.

COLOFON
Deze krant werd geredigeerd en ge
produceerd door:
Mohammed Akrari, Ad Bakkenes, Ine
ke Bergveld, Cor Bergveld, Dirk Blij, 
Riemie Brongers, Ivo Denisse, Hans 
Hartman, Aleid Horjus, Tiny Mayer, 
Bart Muysson, Pie Nieuwboer, Mare 
Raus, Fenny Schouwink, Josje Smit 
(redaktiesekretariaat), Wim Stevenha
gen, Osman Türkman, Piet Vink en Ji- 
lali Zaitouni.
REDAKTIE-ADRES 
van Hallstraat 81, telefoon 821133 
van Reigersbergenstraat 65, telefoon 
82466Q__________________________

KOPIJ
Sluitingsdatum kopij: 10 maart

ADVERTENTIES
Inlichtingen bij de redaktie

ZETWERK
Grafisch Bureau Hinten

DRUK
Limmendruk

De Staatscourant is een uitgave van 
het wijkcentrum Staatslieden-/Hugo de 
Grootbuurt en wordt elke maand huis- 
aan-huis verspreid. Klachten over de 
bezorging? Bel de redaktie-adressen!

VOORWOORD
Dit is ’m dan, de nieuwe krant. V oortgeko
men uit de fusie tussen de B uurtkrant Hugo 
de G root en de W ijkkrant Staatsliedenbuurt. 
We hopen dat u ’m mooi vindt. De eerste vier 
maanden zijn voor ons nog experimenteel, dat 
wil zeggen dat er in die tijd nog veel aan het 
uiterlijk kan veranderen. H et zal dan ook in 
het begin wel zoeken worden naar de juiste ru 
brieken. Voor suggesties met betrekking tot 
het uiterlijk en de inhoud staan wij na tuur
lijk altijd open. Mensen die hun ogen en oren 
open willen houden voor nieuws en dat ook 
een beetje leuk op schrift kunnen zetten zijn 
ook welkom, hetzij als redaktielid hetzij als 
m e d e w e rk e r /s te r . W ij w ensen u veel 
leesplezier,

de redaktie

KERKDIENSTEN 
februari/maart
Samen op Weg gemeente van de Hervorm de 
en G ereform eerde, Nassau-Prinsessekerk- 
gemeente, W ittenstraat 114.
Diensten elke zondag om 10.00 en om 17.00 
uur.
Dominees H . M os (tel. 949902) en Paula Irik 
(764178).
R.K. kerk, Maria Magdalenaparochie, kerk
diensten: dinsdag, vrijdag en zondag om 9.00 
u. en zaterdagavond om 19.00 u. 
Eucharistievieringen in de Paus Johanneska- 
pel, Jacob Catskade 11.
Eucharistievieringen woensdag, donderdag 
om 9.00 u. en zondag om 10.30 u. in de Mag- 
dalenakapel, Spaarndam m erstraat 460. 
Pastorie (tel 829832)
Slavisch Bijzantijnse ritus, dienst op 23 febru
ari om 11.00 u. in de Allerheiligen kapel, J a 
cob Catskade 11.
Pastoraal opbouwwerk: Ricus Dullaert (tel. 
844216 di. en do. tussen 14.00-15.30, thuis 
734187).

HOMOSOOS
Iedere eerste zondag van de m aand is er een 
homosoos in buurthuis “ De Reiger” , Reigers
bergenstraat 65.
Met ingang van de eerstvolgende soos, op zon
dag 2 m aart as, is de openingstijd gewijzigd. 
Die w ordt dan van ’s middags drie uur tot 
’s avonds 8 uur. E r zijn spelletjes aanwezig, 
je  kunt er kaarten o f gewoon een babbeltje 
m aken. Een mooie gelegenheid om je mede 
hom o buurt- o f  stadgenoten te leren kennen. 
Kom, o f bel eerst naar Buurthuis “ De Rei
ger” , tel.: 845676, vragen naar H endrik. Tot 
ziens.

W erkgroep homosoos

(omslagfoto: Jan Kuijk)
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Herdenkt 45 jaar na dato: 
DE FEBRUARISTAKING 
VAN 1941

Op dinsdag 25 februari zal om 5 uur ’s middags bij de Dokwerker de Februaristaking van 
1941 worden herdacht.
Dan is het 45 jaar geleden dat honderdduizenden mensen in Amsterdam en omstreken het werk 
neerlegden uit woede over wat de nazi’s de joodse medeburgers aandeden.

. M evrouw de Haas (foto: Cor Bergveld)

Mevrouw Dé de Haas (buurtbew oonster, die 
meer dan 30 jaa r het secretariaat van het Fe
bruari Herdenkingscomité voerde):
“ Het was een heel bijzondere staking, het ging 
niet om hoger loon o f  korter werken: het was 
een politieke staking tegen de terreur van de 
Duitse fascisten en tegen de oorlog. Het heeft 

'niet kunnen verhinderen dat 114.000 N eder
landse joden zijn verm oord, m aar wel dat 
M ussert hier aan de m acht kwam. De staking 
heeft het verzet, zelfs internationaal, een on t
zaglijke stimulans gegeven.
In de duizenden jaren van jodenvervolging 
was het de eerste en enige keer dat de bevol
king ertegen in opstand kwam.
Die staking is niet zom aar uit de lucht komen 
vallen. Ze was georganiseerd door de illegale 
CPN  en die hebben ook niet zom aar plotse
ling gezegd ‘we gaan eens een staking organi
seren’. Nee, de tijd moet er rijp voor zijn. En 
waarom was de tijd er rijp voor? Omdat voor
afgaande aan de Februaristaking het volk door 
de vele m aatregelen van de Duitsers al zo 
opstandig was gew orden.” 1

Voorgeschiedenis

De economische toestand werd na de Duitse 
overval snel slechter. Op 17 juni ’40 werd de 
distributie ingevoerd. De zwarte handel kwam 
op. De werkloosheid steeg in A m sterdam  tot

60.000. Ruim 11.000 hiervan werkten in de 
werkverschaffingsobjecten, want dan kreeg je 
meer dan de gewone steunuitkering.
Op 26 oktober werd bekendgem aakt dat de 
mensen in de werkverschaffing langer moesten 
werken voor hetzelfde loon. Acties daartegen 
hadden succes: de m aatregel werd ongedaan 
gem aakt. In januari ’41 dwong men door ac
ties in de stad zelfs een week extra-steun af. 
In de herfst van 1940 kwam de WA (Weer- 
Afdelingen van de NSB) op straat. N aar het 
voorbeeld van de Duitse SS en SA moesten de
ze geüniformeerde knokploegen de straat ver
overen. Omstreeks diezelfde tijd  werd de 
‘ariërverklaring’ voor am btenaren ingevoerd: 
iedereen moest op een formulier invullen ‘dat 
naar zijn beste weten, noch hijzelf, noch zijn 
echtgenote o f verloofde, noch éérf zijner ou 
ders o f grootouders, ooit hadden behoord tot 
de joodse geloofsgemeenschap’. D aarna wer
den alle joodse ondernem ingen onder ‘Ver- 
w altung’ van NSB-leden geplaatst. Op 10 ja 
nuari ’41 moesten alle joden zich op eigen 
kosten laten registreren en kwamen in cafés, 
bioscopen en restaurants bordjes te hangen 
met de tekst ‘voor joden verboden’.

‘Joden niet gewenst’

V anaf 1 februari nam de openlijke terreur van 
de W A toe. O pgehitst door o .a . de antisem i
tische film ‘De jood  Süss’ die in het Rem- 
brandttheater draaide, sloegen ze openbare ge
legenheden kort en klein waar genoemde bord
jes nog niet hingen, molesteerden ze joodse 
marktkooplieden, gingen ze in de tram  tekeer, 
enz.
De Duitsers namen nog een maatregel die de 
gemoederen in beweging bracht: de directies 
van de scheepswerven in N oord moesten 150 
metaalarbeiders aanwijzen om te gaan werken 
in D uitsland, wat niet lukte.
In de daarop volgende dagen werd de WA- 
terreur steeds erger. Bijgestaan door de Grü- 
ne Polizei drongen ze in de straten rond het 
W aterlooplein woningen binnen en molesteer
den joodse arbeiders en handelaars. De bevol
king slaat terug; een W A-man overlijdt aan 
z’n verwondingen. Dan wordt van de Joden
buurt door afzettingen een getto gemaakt.

Op zaterdag 22 februari worden, in overleg 
met H imm ler, 425 joodse jongeren in de leef
tijd van 20 tot 35 jaa r opgepakt, waarvan er 
twee later de kam pen zouden overleven. De 
verontwaardiging onder de A msterdamse be
volking is groot.

Communisten

Op zondag 23 februari komt de leiding van 
de illegale CPN bijeen: er moest een lont in 
het kruitvat worden gestoken, er werd een sta- 
kingsmanifest geschreven.
Harrie Kleuver: “ In de voorbereiding heb ik 
een bescheiden rol gehad. Fred Schoonenberg 
was verantwoordelijk voor de illegale CPN  in 
de S taatsliedenbuurt, H aarlem m erpoort, 
Landlust en Transvaalbuurt. Ik woonde in de 
van Bossestraat en kreeg opdracht om in de 
Transvaalbuurt een kopie op te halen van het 
beroemde manifest ‘Staakt, Staakt, S taakt!!!’. 
Ik deed dat op de fiets langs achterafstraten. 
Op de Weesperzij kwam ik Leo Koning tegen, 
dat zal ik nooit vergeten. Hij droeg het hart 
op de tong, zo’n type, weet je  wel. ‘Nou moet 
er toch wat gebeuren’ riep hij tegen me, vol 
woede over alles wat er tegen de joden gebeur
de. Ik kon niet tegen hem zeggen ‘ik heb een 
manifest bij m e’, dat was tegen alle regels van 
de illegaliteit, maar ik zei wel ‘heb er maar ver
trouwen op, Leo, er zal wat gebeuren’. De ko
pie heb ik afgegeven aan Fred en die moest 
zorgen dat het voor de verschillende buurten

(foto: Cor Bergveld)
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Staatskrant, 1e jaargang

Jodenbreestraat: een toegang to t de joodse  wijk

22 februari ’4 l: opgedreven joden  op het Jonas Daniël Meijerplein

getikt en gestencild w erd .” 2 
Op maandag 24 februari werden de kaders van 
de CPN  bijeengeroepen op de N oorderm arkt. 
D aar werd het besluit genomen voor de 
Februaristaking.

25 februari 1941

De staking begon vroeg in de ochtend onder 
de werkverschaffingsarbeiders die weigerden

in de trein naar de objecten buiten de stad te 
gaan. Tegelijkertijd ging de stadsreiniging 
(o.a. in de 2e Hugo de G rootstraat) in staking. 
H et tram personeel volgde, publieke werken 
(van Reigersbergenstraat), de scheepswerven 
in N oord en personeel van Fokker. Scholie
ren kwamen erbij. Het personeel van de Bij
enkorf legde het werk neer en ging naar 
buiten.
Harrie Kleuver: “ Op de dag zelf zijn we tal 
van bedrijfjes afgegaan. Op een atelier in de 
Gilles van Ledenberchstraat zijn we naar bo 
ven gelopen. We hoefden niet lang te praten 
o f de meiden stopten het w erk” .2 
De Duitsers waren volledig verrast door de ge
weldige omvang van de staking. Pas in de mid
dag namen ze maatregelen om de staking te 
breken en tegen de avond kwamen twee ba
taljons van de SS-Doodskop Infanterie naar 
A m sterdam . Op 26 februari sloegen de D uit
sers terug: arrestaties werden verricht en er vie
len vele doden en gewonden o .a . in de Kin- 
kerstraat en op het Kwakersplein. Enkele da
gen later werden de eerste communistische sta
kers, samen met andere verzetsstrijders, gefu
silleerd (het gedicht ‘De achttien doden’ van 
Jan Cam pert herinnert hieraan).
Na de oorlog gaf koningin Wilhelmina, i.v.m. 
de Februaristaking, A m sterdam  het recht om 
het devies ‘H eldhaftig, Vastberaden, Barm
hartig ’ aan het stadswapen toe te voegen. 
Mevrouw de Haas: “ Ik was eens bij de AVRO 
uitgenodigd en toen vroegen ze m ij: waarom 
wordt die staking nog herdacht? Hoelang 
denkt u daarm ee nog door te gaan? Ik heb 
geantwoord: wij herdenken die staking zolang 
er, waar dan ook in de wereld, fascistische re
gimes aan de m acht zijn, zolang het fascisme 
nog niet met wortel en tak is uitgeroeid, want 
dat is het nog n ie t.” 1

1. U it de B uurtk ran t H ugo de G roo t, 7e jaargang  nr.2 , 
’81.

2. M et toestem m ing overgenom en uit de kran t van het 
H erdenkings C om ité, 1986.

H istorische fo to ’s overgenom en uit: ‘Je was er niet b ij’, 
uitgave van oud-illegale bladen.

Donaties
De herdenking kost ieder jaa r veel geld. Dit 
jaar werd ook weer een speciale krant in een 
oplage van 100.000 vooral onder jongeren ver
spreid (gratis verkrijgbaar bij het wijkcen
trum). U kunt steunen door te storten op post
giro 2087005 t.n .v . Ali van D ijk-Stol, 
A m sterdam .

Tentoonstelling
T /m  8 m aart kunt u in de bibliotheek, van 
Limburg Stirumstraat 133, een tentoonstelling 
over de Februaristaking zien. Openingstijden: 
zie de rubriek nuttige adressen.

Literatuur
Bij de redactie is een literatuurlijstje over de 
februaristaking verkrijgbaar, evenals over
drukken van eerdere publicaties in de B uurt
krant H ugo de G root. U kunt ook schrijven 
naar het Februari Herdenkings Comité, an t
w oordnum m er 10635, 1000 RA A m sterdam .

H ans H artm an
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MENSEN UIT DE BUURT

Joop Peters en het mirakel 
van de Haarlemmertrekvaart

(foto: Dirk Blij)

Joop Peters is schipper van het vrachtschip de DANO, de grootste boot die in de Haarlem- 
mertrekvaart ligt. Joop (40) heeft een kleurrijk verleden als ex-provo, ex-gemeenteraadslid 
voor de kabouters, verslaafdenhelper en jongerenwerker. Hij is actief in de SRJ, de vereni
ging voor Stimulering Recreatie voor en door Jongeren. De vereniging beoogt jongeren van 
verschillende etnische afkomst met elkaar in contact te brengen door tal van activiteiten, 
waarvan muziekbeoefening en waterrecreatie de belangrijkste vormen. De SRJ bezit enkele 
pandjes aan de de Ruyterkade (waaronder een gekraakte brugpeiler!) en enkele bootjes op 
het IJ.
Ook de DANO zal binnenkort ingeschakeld worden voor de waterrecreatie om zoals Joop 
het zegt ,,de jongeren een leukere omgeving te laten zien dan alleen het asfalt en de bestrating 
van de Staatsliedenbuurt” . Met de boot kunnen dagtochten of weekendtrips gemaakt worden 
in de omgeving van Amsterdam. Het betekent wel dat de DANO voorgoed verdwijnt uit de 
Haarlemmertrekvaart. Joop Peters zal evenwel niet uit het beeld van de buurt verdwijnen. 
Het verhaal van de aanwezigheid van een vrachtschip in de Haarlemmertrekvaart is tekenend 
voor het individuele idealisme van deze bestrijder van ambtenarij.

“ De brug voor de Spaarndam m erstraat, bij 
het begin van de Haarlemmertrekvaart, draagt 
de naam M irakelbrug. Dat mijn boot daar ligt 
is echt een mirakel geworden. W ant de scheep
vaart, zelfs kleine jachtjes, kunnen niet meer 
in de H aarlem mertrekvaart komen of ze moe

ten heel erg klein zijn. De M irakelbrug is na
melijk al sinds plusminus 1970 stilgelegd. 
Dat ik mijn boot in de H aarlem m ertrekvaart 
wou hebben had een aantal redenen. A an de 
Haarlem merweg had ik m ijn bedrijfje en te
vens was ik met een aantal jongeren bezig om

boottochtjes te organiseren, te spelevaren of, 
met een netter w oord, waterrecreatie te beoe
fenen. De bedoeling was van de DANO een 
soort drijvend clubhuis te maken.
Ik ging, ongeveer v ijf jaa r geleden, daarom  
bij sluis-, brug- en havengeld inform eren of 
ik een vergunning kon krijgen om het schip 
in de H aarlem m ertrekvaart a f  te meren, we
tende dat voor de hele H aarlem m ertrek
vaart to t op de dag van vandaag geen afmeer- 
verbod geldt. Na een jaar krijg ik een brief dat 
de vergunning om nautische (een prachtig 
woord) en verkeerstechnische redenen werd af
gewezen. Dat laatste zou te maken hebben met 
het verkeer dat over de Haarlem merweg den
dert. W ant de snelweg Haarlem merweg met 
een boot langszij kon wel eens de bestuurder 
van een auto afleiden en daardoor konden ver
keersongelukken ontstaan. Als je dat hoort, 
dan denk je toch bij jezelf: haal dan alle re
clam eborden weg en laat blanco wanden 
aanleggen.
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De Staatskrant, 1e jaargang
Ik ben niet iem and die zich met een kluitje in 
het bos laat sturen en ik ga daarin  tegen be
roep met argum enten. Later kreeg ik zelfs een 
uitstekend tegenargument in de schoot gewor
pen. W ant wat gebeurde er enkele jaren  gele
den? Een autom obilist die bij de molen op de 
Haarlemmerweg een aanrijding veroorzaak
te, verloor daarbij een wiel en reed met een 
rotgang door op drie wielen. Ter hoogte van 
de van H ogendorpstraat verloor hij het even
wicht over zijn stuur, raakte in de slip, maakte 
een rare draai, kwam op de andere kant van 
het wegdek, botste tegen een m astgenerator 
van mij aan de wwal en knalde op de boot, 
over de boot heen. Schade voor de vereniging 
(want een open bak van de vereniging werd 
vernield) ruim  ƒ  3000,— en de autom obilist 
kwam met de schrik vrij. Als de boot daar niet 
had gelegen, was ie in het water terechtgeko
men. Puur toeval, m aar het bewijs dat de boot 
d a a r  verkeerstechnisch  p rim a lig t was 
bewezen.
Later heb ik de vergunning toch gekregen door 
een stoute aktie. De nieuwe argum entatie die 
de am btenaren aanvoerden had te maken met 
de Mirakelbrug. De brug heeft een doorvaart - 
hoogte van 1 m eter 25 cm en m ijn boot had 
volgens de am btenaar er één van 2 m eter 85 
cm. H ij had daarvoor een duim stok gehan
teerd. Sorry, zei ik tegen hem, met een nor
male duim stok kom  ik niet hoger dan 1 me
ter 55 en dan nog onbeladen. Als ik het schip 
belaadt, dan kan ik zakken to t 1 m eter diep. 
Een andere argum entatie: de boot is veel te 
lang, 28 meter. Zelf kwam ik to t 24 meter. 
Derde argum ent, ik zou er een w oonboot van 
m aken. Ze wilden daar geen w oonboten heb
ben. Ik w oonde toen in de Bentinckstraat. 
H ad helemaal geen plannen om daar weg te 
gaan. D at ik nu wel op de boot overnacht, 
heeft een andere reden, namelijk dat Herhuis
vesting (ook zo’n organisatie met ambtenaren) 
er in vier jaa r niet in geslaagd is mij een wo
ning aan te bieden.

Na twee jaa r gewacht te hebben op een reak- 
tie op m ijn bezw aarschrift, heb ik de m otor 
gestart van m ijn boot. Die lag al die tijd  aan

de Verbindingsdam in het havengeldgebied. Ik 
wou aan de grng . De boot moest verbouwd 
worden en al m ijn gereedschap en m aterialen 
had ik in mijn bedrijfsruimte aan de H aarlem
merweg. Ik de eerste instantie werd ik tegen
gehouden door de heren van sluis-, brug- en 
havengeld. De brugwachter vertikte het om de 
brug bij de H outm ankade open te draaien. 
Dat was geen probleem. De stuurhut is a f
neembaar. Ik sloeg hem in vijf m inuten uit el
kaar en ik voer onder de brug door; de heren 
vonden dat niet leuk w aarop de Rijkspolitie 
werd ingeschakeld. Die kwamen met een rot- 
vaart aanzetten. V oordat ik bij de spoorbrug 
van het Haarlem m erplein was aangekom en, 
lag daar een boot van de Rijkspolitie en die 
vroeg aan mij: Peters, w aar ga je  naar toe? 
Ik zei: naar de H aarlem m ertrekvaart om 
m ijn boot daar a f  te meren en eraan te gaan 
werken. Betaal je  havengeld? Ja , natuurlijk  
en ik toonde mijn havenbriefje. De politie ging 
akkoord en wenste me veel succes. Op hetzelf
de m om ent kom t er weer een boot aansjezen, 
ditmaal van sluis-, brug- en havengeld met aan 
boord  de chef van de buitendienst de heer 
M uller. A lsof het niet genoeg was kwam op 
de fiets aanrijden de heer Koops, de am bte
naar die over de waterwegen rondom  de 
Staatsliedenbuurt gaat. (Dezelfde die zo goed 
de duimstok kon hanteren.) Ze zeiden: Peters, 
je  m^g niet in de H aarlem m ertrekvaart afm e
ren, dus rechtsom keert. Ik zeg: er is geen af- 
meerverbod voor de H aarlem m ertrekvaart en 
ik betaal havengeld aan de gemeente A m ster
dam , dus ik heb recht om  daar a f  te meren, 
waar geen afmeerverbod is; ik heb een m otor
schip en ik kan me verplaatsen.
Vervolgens werd er overleg gepleegd tussen de 
verschillende am btenaren. De rijkspolitie stel
de mij in het gelijk. Toen gelastte de heer Mul
ler (van sluis-, brug- en havengeld dus) de 
am btenaar der rijkspolitie mij op zijn bevel 
tegen te houden. Deze ging niet zo ver om mij 
terug te sturen naar de Verbindingsdam, m aar 
verzocht mij aan de H outm ankade a f te me
ren. Ik zeg: ik ga geen m eter terug; ik meer 
hier af, m aar niet voor lang; ik bied jullie de 
gelegenheid aan om  de zaak intern te regelen.

’na een week had ik nog niets vernom en. Dus 
ik bel Algemene Zaken op van het stadhuis 
en kreeg Ria Schipper (een toepasselijke naam) 
aan de telefoon. Ik vroeg o f er al een beetje 
geschipperd was aan de besluitvorming. Nee, 
luidde het antw oord, de heer Muller bleef op 
zijn standpunt staan. Ria, zei ik, je bekijkt het 
m aar. Ik ga naar de Haarlem m ertrekvaart. Ik 
wacht nog één week en geen bericht, goed be
richt. Die week afgewacht. W eer opgebeld en 
toe zei Ria Schippers: meneer Peters, ’t is voor 
m ekaar, de vergunning kom t eraan.
’k H eb de boot volgeladen met water zodat 
ie ging zakken. Zonder enige schade aan ei
gen m ateriaal o f aan gemeente-eigendom heb 
ik de boot onder de Mirakelbrug kunnen door
varen. A an de andere kant gekomen pom pte 
ik het schip weer leeg en daar lag ie en ligt ie 
nog in de H aarlem m ertrekvaart. Bij elkaar 
heeft het twee jaa r geduurd voordat het zo
ver was.

Je m oet a f  en toe de stoute schoenen aantrek
ken om een beslissing te forceren. Ik denk dat 
de am btenarij niet weet wat het w oord idea
lisme betekent. Ambtenaren zie ik als lijntrek
kers in de pure zin van het w oord, met po t
lood en papier. Dat potlood gaat zo langzaam 
over het papier heen. De bureaucratie is zo 
enorm traag, ondoorgrondelijk.
H et idee van de jaren zeventig to t het oprich
ten van wijk en buurtcentra om de bewoners 
meer bij de buurt te betrekken vind ik niet erg 
geslaagd. H et gaat meestal om plannen die 
am btenaren achter bureaus uitdokteren zon
der de feeling te hebben wat er in een buurt 
om gaat. Als er iets in een buurt gebeurt zijn 
het individuen die op één o f andere manier 
overeenkomsten hebben en hun krachten bun
delen. Met de woongroep heb ik nauwelijks 
contact gehad. Ik ben niet gelukkig met hun 
akties in het verleden. Ik geloof dat het een 
groep is die zich vervreemd heeft van het me
rendeel van de buurt, ’t Is misschien een ge
voelskwestie. Ik voel me als een muis in de 
R ioo lra t.”

Bart Muysson

Alle kernwapens de wereld uit, 
om te beginnen uit Amsterdam
In het verleden heeft de gemeenteraad van 
Amsterdam onze stad uitgeroepen tot een 
kernwapenvrije stad. Helaas is dat in de prak
tijk niet altijd te merken.

Nog steeds stelt de vredesbeweging grote 
vraagtekens bij het w arrige en onrealistisch 
overkom ende schuilkelderbeleid; nog steeds 
vraagt de vredesbeweging zich a f hoe het toch 
mogelijk is dat er zich a f en toe schepen met 
een kernlading in de havens van A msterdam 
bevinden; vredesaktivisten die “ BETAAL 
NIET M EE”  doen worden vanuit de gemeen
teraad niet ondersteund, laat staan dat diezelf
de gemeenteraad zich zal bezinnen op oplos
singen. Een potje met wat geld werd gescho

ven naar het onderwijs, waar vrijwilligers de 
vredesprojecten m oeten bedenken ..
Als vredesbeweging vinden wij, dat wij niet 
zom aar aan de gemeenteraadsverkiezingen 
voorbij kunnen gaan. Nu is het belangrijk, om 
voor onszelf eens na te gaan welke politieke 
partijen zich hebben ingezet 'oor een vredes
beleid en op welke wijze. Ook de nu ingeno
men standpunten ten aanzien van de kom en
de periode en hoe de politieke partijen den
ken hun standpunt in de praktijk  te kunnen 
verwezenlijken is het overdenken waard. 
D aarom  heeft de vredesbeweging besloten de 
politieke partijen uit te nodigen om  het een 
en ander te  verduidelijken over het vredesbe
leid in A m sterdam . Dit zal plaats vinden op

7 m aart om  20.00 uur in het CREA-gebouw: 
Grim burgwal 10. Alle belangstellenden zijn 
daar van harte welkom.

Namens het vredesplatform  N oord-W est,
W. Q uaak

RECTIFICATIE

In tegenstelling to t eerdere berichten gaat de 
verhuizing van de Ambtelijke Projectgroep en 
het Buro B estuurskontakten naar de Marnix 
van Sint Aldegondeschool in de A m aliastraat 
voorlopig niet door.
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WAT IK ZELF HEB MEEGEMAAKT..
Het zien van de grote politiemacht in de Groen van Prinstererstraat komt mij bekend voor. 
Voetvolk, ruiterij, pantserwagens, militi, politie en huzaren heb ik in 1934 in aktie gezien om 
het feit dat van de steuntrekkers guldens van hun uitkering werd ingehouden. Dat heette toen 
de franje er afknijpen. In die tijd was ƒ  2,- minder heel wat. Wie voor het raam stond liep 
kans een kogel te krijgen en wie op straat liep een schot in zijn rug!

Bij het lezen van het artikel van A d Bakkenes 
concludeer ik dat er in 50 jaa r niets veranderd 
is. Ik bedoel dat men mensen op straat smijt 
zonder zich voor de rechter te kunnen verwe
ren. In 1933 ging ik trouwen. Wij huurden in 
de Bestevaerstraat een woning. Wij gingen kij
ken, m aar brachten de sleutel bij de makelaar 
terug. Het was uitgewoond. De makelaar zegt: 
huur het nu m aar, over een half jaa r laat ik 
het opknappen. Wij trappen erin. M ijnheer 
kwam iedere week de huur halen. Het half jaar 
was om , m aar m ijnheer gaf louw. Hij komt 
dus weer huur halen, ƒ  5,75 pw. M ijn vrouw 
zegt: m ijnheer u heeft toch beloofd op te 
knappen. Die kerel begint tegen haar te 
schreeuwen. Ik verzocht hem dus de wonning 
te verlaten. Na enkele weken krijg ik gcrech- 
telijk schrijven binnen 4 weken de woning te 
ontruim en, o f anders met de deurw aarder en

de sterke arm ! De edelachtbare heer besluite 
dat zonder mij te horen hoe dat zat. Toen nam 
hij het voetstoots aan wat die kerel hem ver
telde. W at hij vertelde, weet ik nu nog niet. 
Zodoende ben ik hier terecht gekomen.

Wat zie ik?

Bij het kijken naar de enorme politiemacht bij 
de ontruim ing vroeg ik mij a f  hoe die vent het 
klaar speelde voor een oud huis zo een m acht 
op de been te krijgen. Raadselachtig, de ge
wone burger kan niet eens één agent in bewe
ging krijgen. D an heet het tekort aan perso
neel. Dat zal wel! M aar 800 man voor een hui- 
zenmelker geeft te denken. Na die steunoproer 
in 1934 werd de karabijnbrigade in leven ge
roepen, wat nu M .E. heet. N atuurlijk  wonen 
in de buurt ook nette mensen die stonden te

azen dat de krakers in elkaar werden geslagen! 
Ze stonden te jam m eren dat ze zo een dure 
huur moesten betalen. Is dat de schuld van de 
krakers? Wie een dure huur verw oont en een 
mooie auto voor de deur heeft, kom t in de 
problemen. Oké dat is hun zaak, m aar dat niet 
afwentelen op anderen die daar niets aan doen 
kunnen. Zij waren dik op de hand van de po
litie. Goed dat mag! M aar o f dat nog zo is als 
hun heilige koe wegens verkeerd parkeren of 
iets dergelijks wordt weggesleept, betwijfel ik! 
De G roen van Prinstererstraat kan wel eens 
een groen licht zijn voor de krottenbazen. Hier 
uit blijkt dat de huurder nog steeds vogelvrij 
is. En dat is beangstigend! Men handhaaft de 
wet, maar dat is nog geen recht. Domela Nieu- 
wenhuis zij eens: “ een am btenaar is geen 
mens, was hij een mens hij kon geen am bte
naar zijn! Wie de m acht heeft onderdruk t” . 
Het benedenhuis hier verkeerde in een staat 
dat het voor de oorlog onbew oonbaar werd 
verklaard. Nu is het door een kraker bewoon
baar gem aakt en brengt het nog huur op.

W. Vlietman

JACK... WIE VOLGT?

Vrijwilligers
Buurthuis De Binding zoekt vrijwillig(st)ers 
die nederlandse les willen geven aan M arok
kaanse m annen o f Turkse m annen en vrou
wen. Bovendien zoeken ze een vrijwilligster die 
donderdagm iddag Turkse kindertjes op wil 
vangen
Bel voor meer inform atie naar M onique Ha- 
veman, op maandag telefoon 848672, op don
derdag en vrijdag telefoon 841262.

Kinderspulletjesmarkt

Op m aandag 3 m aart is er van 9.30 uur tot 
11.30 uur een kinderspulletjesm arkt. In buur
thuis ’t  T refpunt, 3e H ugo de G rootstraat 5. 
Als u iets wilt laten verkopen, dan kunt u de 
spullen inleveren op vrijdag 28 februari van 
9 - 10.30 uur in ’t T refpunt. Voor meer infor
matie: Ineke H upkes, tel. 120895.

CARA-tentoonstelling

In het Gezondheidscentrum , van H allstraat 
200, kunt u dagelijks even binnenlopen als u 
geïnteresseerd ben in inform atie over CARA. 
Er staat een kleine tentoonstelling over astma, 
longemfyseem en bronchitis, over roken en de 
lucht wegen.

TASELAAR
Zaterdag 1 februari is H ans Taselaar, de kos
ter van de Nassaukerk uit het ziekenhuis geko
men. Hij was tijdens de ontruim ing in de 
Groen van Prinstererstraat ernstig gewond ge
raak t aan zijn rechter oog. Nog steeds is niet 
duidelijk o f hij nog ooit met dat oog zal kun
nen zien. Tijdens een charge van de M .E.-ers 
had H ans geen kans gezien op tijd weg te ko
men en werd hij zonder enige aanleiding hard 
op zijn hoofd geslagen waarbij zijn rechteroog 
werd geraakt. Hans wil het er niet bij laten zit
ten. Hij wil alle procedures die mogelijk zijn 
benutten om zijn recht te halen.
Wij vragen iedereen die getuige is geweest van 
dit voorval zich te melden op het wijkcentrum.

Zonder direkte aanleiding werd dinsdag 4 fe
bruari Jack gearresteerd. H ij had nog een 
celstraf van een m aand uitstaan nav. ongere
geldheden bij de ontruim ing in de H ont 
horststraat in 1981. Veel mensen waren ver
baasd dat de arrestatie niet volgens de gebrui
kelijke wijze geschiedde. Hij kreeg geen 
oproep o f waarschuwing, hij werd terwijl hij 
met zijn boodschappen bezig was in een win
kel gearresteerd en geboeid afgevoerd. Als dit 
regel gaat worden, kan winkelen nog spannend 
worden als je straf hebt uitstaan.
V anuit de gevangenis heeft Jack geschreven, 
hoe die arrestatie precies in zijn werk is 
gegaan.
“ Dinsdag was ik ongeveer half vier naar de 
fotohandel geweest in de tweede Nassaustraat. 
Ik ging ook nog even bij Staallas langs. Toen 
ik toevallig omkeek zag ik een politiegolfje rij

den. In de ijzerwinkel Staallas werd ik verwel
komd als een oude bekende, om dat ik er vaak 
kom. Terwijl we stonden te praten werd ik op 
mijn schouders getikt en bleken er twee agen
ten te staan met handboeien in de aanslag. 
Mijn handen werden achter de rug geboeid en 
we verlieten de winkel. Direkt bij het wegrij
den meldde één van hen zich met de m obilo
foon aan buro R aam poort. Toen zij het be
richt van m ijn arrestatie doorgaven, werden 
zij gefeliciteerd als waren zij helden. Na een 
duchtige fouillering en een half uur tentoon
gesteld te zijn in een wachtcel werd ik overge
plaatst naar het H oofdburo . Via Lelystad 
kwam ik de volgende dag uiteindelijk in de 
koepelgevangenis van Breda terecht. H ier zal 
ik dus to t 2 m aart moeten z itten .”

Jack
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LET OP!
Kijk voor aanbiedingen op het bord voor de winkel en in De Echo

PANNEKEET
Kwaliteitsslagerij - worstmakerij

V. LIMBURG STIRUMSTRAAT 42 TEL. 848671

Tussen groenteman Lindeman en visman Molenaar

C. van Vliet
Groen van Prinstererstraat 60 

telefoon 828007

Ook voor bekende merken bent u bij de 
D.A.-drogist voordelig uit.

Koopjes van deze maand:

Zuiver haren scheerkwast f  2,95 
Leuk kapstel f  4,95 

Super Latex 3kg emmer f  9,95

Op onze verfmengmachine kunnen wij 
625 kleuren voor u maken.

VOOR KWALITEIT SIGAREN:

TABAK 
SPECIAALSHOP 
PIET MODDER

van Hallstraat 236 
telefoon 841246

o.a. BALMORAL 
CORPS DIPLOMATIQUE, 

en SUMATRA CUM LAUDE

NET IETS BETER!

VERKOOP STAATSLOTEN

Dierenspeciaalzaak ‘DE KANARIE’
Groen van Prinstererstraat 45 telefoon 860813 

Het juiste adres voor al uw dierbenodigdheden

NU OOK HENGELSPORT
lid van DIBEVO
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LEER ZELF UW BELASTING 
FORMULIER INVULLEN
1. Hulp door een belastingambtenaar (van 

7-2-85 to t 27-3-86).
W ib au ts traa t 2-4, alle w erkdagen van 
8.30-12.00 en 13.00-16.00 uur, H aarlem 
m erstraat 115, op dinsdag woensdag en vrij
dag van 8.30-12.Q0 en 13.00-16.00 uur.
Op de W ibautstraat zijn er korte w achttijden 
en op de Haarlemmerstraat waarschijnlijk lan
ge w achttijden.

2. Hulp door een sociaal raadsman of-vrouw
De hulp is bedoeld voor mensen boven de 65 
jaa r en voor hen die slecht ter been zijn. 
H et betreft twee middagen en wel die van 5 
en 19 m aart van 14.00 to t 16.00 uur. Plaats 
de Koperen Knoop van Limburg Stirum straat 
119. Er is slechts plaats voor een beperkt aan
tal mensen. Lange w achttijd.

3. Zelf leren invullen van het formulier
Misschien denkt u erover om deze keer zelf het 
form ulier in te vullen m aar bent u bang dat 
u fouten m aakt. V oor de mensen die het for
mulier zelf willen leren invullen bestaat dit jaar 
die mogelijkheid. De sociaal raadslieden ver
zorgen samen m et iem and van “ Volwassen- 
nen op herhaling” een makkelijke kursus van 
één middag. Dat duurt waarschijnlijk 1 Vi uur. 
Ter plaatse w ordt u geleerd hoe u uw form u
lier foutloos kunt invullen. W aarschijnlijk 
weet u dan voor volgend jaa r genoeg om  het 
form ulier (gedeeltelijk) zelf in te vullen. U 
kunt kiezen uit twee m iddagen in m aart n.1. 
m aandag 17 'maart en dinsdag 25 m aart in de 
kleine zaal van de Koperen K noop om 14.00 
uur.
O m dat wij graag weten hoeveel mensen hier
aan willen meedoen vragen wij u om u van te 
voren telefonisch op te geven. Tel. 846061 op 
maandag, dinsdag en donderdag van 2-4 uur. 
Iedereen die kan lezen en schrijven kan het 
leren.

4. Hulp door vrijwilligers
In het buurthuis de Reiger, in de van Reigers- 
bergenstraat 65. V anaf 24 februari kunt u een 
telefonische afspraak maken, telefoon 845676, 
voor zowel de middag als de avond.

Verdere tips
M aakt u in elk geval een fotokopie van het in
gevulde form ulier. U kunt die nodig hebben 
voor studiekostenvergoeding, huursubsidie en 
om later de aanslag te kunnen kontroleren.

U kunt alleen geholpen worden als u 
meebrengt:
* Jaaropgave van 1985: een verklaring geno
ten inkom sten w aarop loonbelasting e n /o f  
prem ieheffing AOW  is ingehouden, zoals 
lo o n , p en sio en , b ijs ta n d  en an d ere  
uitkeringen.
* Andere inkomsten zoals rente(n), alimen
tatie, onderhuur.
* Aanslagen premieheffing volksverzekerin

gen die u in 1985 hebt ontvangen, ongeacht 
voor welk jaa r ze gelden.
* Bank/Giro tegoeden van u en uw vrouw op 
31-12-1985.
* Betaalde rente voor eventuele leningen, ko
pen op afbetaling (W ehkam p, O tto, Necker-

H et Normkostensysteem (NKS) gaat uit van 
vaststaande bouw- en grondkosten voor het 
hele land. D aarnaast is er nog een aparte be
groting voor de extra kosten die per gebied 
verschillen. Voor Amsterdam zijn dat bijvoor
beeld heikosten, geluidsisoleringskosten en 
kosten voor het bouwen in een dichtbebouwd 
gebied, zoals de Jordaan. De begroting voor 
deze zg. “ kopkosten”  is echter niet toereikend 
voor A msterdam en dus zouden de huren van 
in 1986 te bouwen woningen met minstens 30 
gulden omhoog gaan. Na protesten van de Ge
meentelijke Dienst Volkshuisvesting, woning
corporaties en bewonersorganisaties is de ge
meente er toe overgegaan het tekort met maxi
m aal 15 miljoen gulden aan te vullen, zodat 
er een stijging in de huren van 0,25 procent, 
w at neer kom t op 11 gulden, overblijft.
Met het NKS is ook het puntenstelsel veran
derd. Eerst praatte men over hele en halve ver- 
blijfseenheden, V E’s, en een halve VE meer 
in een woning kon zo’n 25 gulden in huur

M aandag 10 februari werd er vergaderd over 
de herinrichting van de 2e H ugo de G root
straat. De herinrichting van het H ugo de 
Grootplein was al rond en zou dit jaa r plaats
vinden, m aar nu de 2e H ugo de G rootstraat 
ook aan een opknapbeurt toe is en daar pas 
in 1987 geld voor is werd besloten ook de her
inrichting van het plein to t dan te laten 
wachten.

De weinige aanwezigen, twee buurtbewoners 
en enkele ondernem ers, besloten in principe 
tot een zg. fiets-suggestiestrook met onderbro
ken strepen vanaf de brug naar de Jan  Van 
G alenstraat to t de van Reigersbergenstraat en 
to t een parkeerverbod tijdens de spits om fi-

m ann), rente die u betaald heeft voor “ rood” 
staan.
* Giften die u gedaan heeft in 1985 en w aar
van u bewijzen heeft.
* Buitengewone lasten: gemaakte ziekte
kosten (ziekenfondspremie, tandartskosten, 
aanschaf brillen en kunstgebitten, dieetkosten 
op doktersvoorschrift én bewijsbaar) begra
feniskosten, eigen bijdrage “ knaken”  en ei
gen bijdrage bevalling in ziekenhuis etc.

schelen. In het nieuwe systeem zal de huur 
waarschijnlijk berekend worden op basis van 
vierkante meters, dus wat eerlijker. Het is nog 
niet zeker dat de gemeente in de komende ja 
ren het tekort op de stadsvernieuwingsbegro- 
ting aan zal vullen. Het gevolg zal dan zijn dat 
de stadsvernieuwing stil kom t te liggen.
In de aanvankelijke paniek die ontstond toen 
het N ormkostensysteem werd ingevoerd, zijn 
drie projecten in de buurt stilgelegd: De Vuur
vogel op de hoek van de Hugo de G rootka- 
de, de Inham in de Frederik H endrikstraat en 
de Brandpanden in de 2e N assaustraat. O or
spronkelijk zouden deze projecten in februa
ri starten, dat w ordt nu juni.

Hugenootje
Wie heeft een nylon sierdeken over w aar ny- 
lonvulling in zit?
G aarne kontakt opnem en met de handwerk- 
club van buurthuis de Reiger, 845676.

levorming te voorkom en: De 2e Hugo de 
G rootstraat is een hoofdverkeersroute en een 
van de uitvalswegen van de stad.
H et plan moet nog door diverse instanties 
goedgekeurd worden. Z odra alles rond is kunt 
u er in deze krant meer over lezen.

D urft u ’s avonds niet meer op straat? Kom 
dan op dinsdagmiddag gezellig bij ons klaver
jassen in het Buurthuis De Reiger, van Rei- 
.gersbergenstraat 65, van half twee tot half vijf. 
C ontributie ƒ  2 ,— per week p.p.
U mag geen mes meenemen; zo spelen wij niet! 
Inlichtingen bij de heer Muis, tel. 834588 of 
mevrouw Zondervan, tel. 130678.

Normkostensysteem: 
STADSVERNIEUWING 
WORDT DUURDER
De huren van nieuw te bouwen woningen in Amsterdam gaan zo’n 11 gulden per maand duurder 
worden dan de bestaande nieuwbouw. Dit is het gevolg van het op 1 januari ingevoerde Norm
kostensysteem, dat als doel heeft de huren van alle nieuw te bouwen woningen in Nederland 
gelijk te schakelen. Tevens is het systeem voor het rijk kostenbesparend. Voor Amsterdam 
betekent dit echter dat er in de komende jaren waarschijnlijk veel minder geld is voor 
stadsvernieuwing.

Herinrichting 2e Hugo de Grootstraat
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Ĵ ly  j   ̂ AwO LJL» V—' LS-jAS>*A j 5 jw> »—*J I

i_r4-^J ^   ̂  ̂ v_r*-  ̂ J J  J -^ x J  (j.'.xJ I j  ^jJ L a -J  I

^<x>kj j  1 ^ y o j- t  5̂*—'' 1 A>v̂ , I a ^ j  1 -̂_a Ll^-J i j  ^ isir^i 1
fr
l_5_J I 4 *Ay-J t> J  I 1 I ö^o J-<3<*-) 1

*
• V—fc»u!uJ I I 6 L iJ  I 

# '^ a J  o  I ^  1 1 ^jt> L

&AOWA. .1 -^ 1

11



Staatskrant, 1e jaargang

HONDERD JAAR EENZAAMHEID
Huurstakingen 1925-1933
Huurstakingen hebben in Amsterdam een lange traditie. De eerste georganiseerde dateren uit 
1927. In dat jaar schafte de regering de in 1917 ingestelde huurbescherming af. De huurprijs 
werd afhankelijk van wat de huiseigenaar er voor wist te krijgen. Het tekort aan goedkope 
arbeiderswoningen stelde hen in staat de huren op te drijven. Niet overal hadden de huisjesmel
kers succes. Met name in de Spaarndammerbuurt, de Staatsliedenbuurt, de Kinkerbuurt en 
elders in Amsterdam-West verzetten buurtbewoners zich tegen de huurwoeker.

Huurstakers NU
M et wisselend succes organiseerden de 
buurthuurdérsverenigingen akties tegen prijs
opdrijvingen, slecht onderhoud en uitzettin
gen. Zowel de schaarste aan betaalbare arbei
derswoningen als de politiek van vrije huur
prijzen hield aan.
Met name de huurwoeker in 1927-1929, die het 
huurpeil van de vooroorlogse woningen op
trok to t die van de nieuwbouw en nog verder, 
leidde to t een serie huurstakingen. In 1929 
werd dan ook de “ Algemene Amsterdamsche 
H uurdersbond”  (A .A .H .B .) opgericht.

Intussen gingen de huurverhogingen door en 
de lonen omlaag. D óor de massale werkloos
heid zagen veel bewoners zich genoopl com
mensaals te nemen o f terug te verhuizen naar 
hun oude krotten. Tevens werden veel zolders 
als w oonruim te in gebruik genomen.
Eind september 1932 kwamen 40 huurders in 
de van Bossestraat en de van Hogendorpstraat 
in aktie tegen de nieuwe huurkontrakten  van 
de huisbazen. Zij eisten o .a .: erkenning van 
de A .A .H .B ., huurverlaging en het tochtvrij 
maken van de woningen.

Geen maffers

De huurstaking begon op 3 oktober. Op 29 
oktober sloten zich 40 huurders uit de Schaep- 
m anstraat bij de stakers aan en op 21 novem
ber nog eens 6 huurders uit de van Beunin- 
genstraat. De stakingen waren vrijwel alge
m een , er w aren  b ijn a  geen m a ffe rs  
( = stakingsbrekers). Begin november werd een 
aantal bewoners de huur opgezegd.

Ontruimingen

Op Sinterklaasavond 1932 werd in de van Bos
sestraat bij verrassing en met bijstand van 50 
smerissen de eerste ontruim ing uitgevoerd. 
D oor het stakingskom itee werd de ontruim 
de familie opnieuw onder dak gebracht. Een 
tweede ontruim ing, op 7 december, eveneens 
in de van Bossestraat, werd door de bewoners 
verhinderd. Deze trokken daarna dem onstra
tief naar de opzichter van de huiseigenaar, die 
verantwoordelijk was voor de ontruim ings- 
vonnissen. Zij raakten daar al spoedig in een 
handgemeen met de smeris, die met blanke sa
bel, een overvalwagen en ruiters de stakers van 
zich af sloeg.

N a drie doorgezette ontruim ingen in de van 
Bossestraat werd er een compromis gesloten, 
dat in het geheel genomen in het voordeel van 
de huisbaas uitviel. Deze beloofde de wonin
gen op te knappen en de kosten van de aktie 
te betalen, terwijl de huurstakers de gewraakte 
nieuwe huurkontrakten zouden tekenen.

Besmette huizen

De huurstakers in de van Beuningenstraat gin
gen to t een opmerkelijke aktie over. Zij ver
lieten vrijwillig hun woningen. O ok de niet- 
stakers in het pand vertrokken. Vervolgens rie
pen zij, gesteund door de omwonenden, een 
boycot uit van de leegstaande panden. Toen 
de huisbaas iemand bereid gevonden had om 
één van de geboycotte woningen te betrekken, 
reageerden de omwonenden dusdanig dat de 
stakingsbreker ( = maffer) binnen een dag weer 
die woning verliet. De huisbaas haalde uitein
delijk bakzijl. De huur zou worden verlaagd, 
de oude bewoners mochten terugkeren en als 
onkostenvergoeding twee weken gratis wonen. 
Bovendien zouden de woningen eerst door de 
eigenaar worden opgeknapt. Een succes volle 
aktie dus!

In tal van Amsterdamse buurten verzetten 
mensen zich tegen de hoge woonlasten. Som
migen, zoals bewoners van Kattenburg, de 
Roomtuintjes en het Bickerseiland zelfs al tien 
jaar.

De geschiedenis begint aan het eind van de ja 
ren zestig. Op dat m om ent kom t de gemeente 
Amsterdam met plannen voor de stadsvernieu
wing. De kwaliteit van de woningen in de ou
de wijken zou zo slecht zijn, dat hele buurten 
tegelijk gesloopt moeten worden. Kattenburg 
en de D apperbuurt zijn de eersten die op die 
m anier aangepakt gaan worden. De gemeen
teplannen stuiten op veel verzet. Vooral om 
dat deze wijze van vernieuwen betekent, dat 
de bewoners hun buurt uit moeten en elders 
in de stad o f daarbuiten een woning toegewe
zen krijgen. Om dat beleid te keren ontstaan 
tal van aktiegroepen. Zij eisen dat de vernieu
wing geleidelijk geschiedt en dat bewoners bin
nen hun eigen buurt naar de nieuwbouw door 
kunnen schuiven.
C entraal punt daarbij is dat de huren van de 
nieuwe woningen ook op te brengen moeten 
zijn door bewoners m et lage inkomens. (Bou
wen voor de Buurt).

van Beuningenstraat 182 (foto: archief dienst volkshuisvesting)
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Bij oplevering van de eerste woningen in 1975 
blijkt dat van betaalbare huren geen sprake 
is. Als dan in 1976 de stookkosten ook nog 
eens flink verhoogd worden is het hek van de 
dam. Kattenburgers, en kort daarop ook Dap- 
perbuurters, besluiten om dan m aar zelf hun 
woonlasten te verlagen. Ze doen dit door 
maandelijks een bedrag op hun huur in te hou
den, in afwachting van een bevredigende po
litieke oplossing.
Ook op het Bickerseiland worden huurinhou- 
dingsakties gehouden. Er volgde een proefpro
ces van de woningbouwvereniging “ Lieven de 
Key” tegen Jan  W itte, één van de mensen die 
de woonlasten van zijn nieuwbouwwoning niet 
kan betalen. Hij heeft op dat mom ent een 
huurschuld van achtduizend gulden. Een be
drag dat hij nooit meer terug zou kunnen be
talen. Jan  W itte zal het symbool worden van 
die tienduizenden Nederlanders die in dezelf
de situatie stille armoede lijden öf ontgoocheld 
verhuizen naar een oude “ goedkope” woning. 
In het proces tegen Jan W itte, uitdrukkelijk 
bedoeld om de aandacht weer eens te vestigen 
op de woonlastenproblem atiek, doet de rech
ter geen uitspraak. Hij is van mening dat er 
geen geschil bestaat tussen de twee partijen. 
Door de publiciteit rond het proces en de hoor
zittingen breiden de huurakties zich verder uit. 
O ok bewoners van nieuwbouw in de Indische 
buurt en de nieuwbouw in de Staatslieden
buurt (van Beuningenstraat) gaan over tot het 
inhouden van een deel van de huur.

Dagvaardingen

Recentelijk hebben 69 aktievoerders uit de 
D apperbuurt, de Indische Buurt en K atten
burg een dagvaarding ontvangen. Ondanks 
een mogelijk voor hen negatieve uitspraak van 
de rechter zijn de aktievoerders niet van plan 
hun strijd voor betaalbare w oonlasten op te 
geven. Een strijd die door velen gevoerd 
wordt. De kille cijfers spreken duidelijke taal: 
in 1984 bedroeg alleen al in A m sterdam  de 
huurachterstand 22 miljoen gulden, terwijl in 
datzelfde jaa r 11.000 A msterdamse huishou
dens werden afgesloten van gas en licht.

Kraken

Er wordt de laatste tijd veel geschreven over 
krakers en ontruim ingen in de Staatslieden
buurt. De indruk wordt gewekt alsof het om 
iets nieuws gaat. Dit terwijl er duidelijk para- 
lellen te trekken zijn naar de huurstakers die 
al vanaf het begin van deze eeuw met akties 
bezig zijn. Beiden, krakers en huurstakers, 
proberen hun woonlasten te drukken; zodat 
er van hun minimale inkomens nog iets over
blijft om  van te eten. De huurstakers voeren 
strijd tegen huisbazen, makelaars en woning
bouwverenigingen, om to t redelijke huurove
reenkom sten te komen. Krakers bestrijden 
sleutelgeldpraktijken, te hoge huren, leegstand 
en onbetaalbare nieuwbouw. Krakers en 
huu rs takers  bestrijden  beiden dezelfde 
m isstanden, en krijgen daarom  ook te maken 
met dezelfde tegenstanders en moeten soms ge
bruik m aken van dezelfde aktiemiddelen.

Ontruimingen

De laatste jaren  was het op het kraaktoneel 
betrekkelijk rustig. Knokploegen zijn in de 
Staatsliedenbuurt een zeldzaamheid geworden. 
Spekulatie en sleutelgeld-praktijken zijn door 
het kraken van leegstand terug gedrongen. 
Dichtggespijkerde woningen zijn weer be
w oonbaar gem aakt.
Met de komst van het nieuwe politiedistrikt
8 is echter aan die rust een einde gekomen. Dit 
distrikt wil onze buurt “ norm aliseren” . W at 
dit in de praktijk  betekent hebben we kunnen

zien in de Schaepm anstraat en de Groen van 
Prinstererstraat. Als een huisbaas o f woning
bouwvereniging een hoge huur wil vangen, 
kan die met behulp van enkele honderden 
agenten onze buurt ontregelen. Ontruimingen 
worden doorgedrukt zonder dat de hoge 
woonlasten van buurtbewoners serieus geno
men worden. H et is een schande dat on tru i
mingen in onze buurt geaccepteerd gaan wor
den, terwijl er niets gedaan wordt aan de te 
hoge w oonlasten, achterstallig onderhoud en 
onbetaalbare nieuwbouw.
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van Beuningenstraat 205 (foto: archief dienst volkshuisvesting)
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Schaepmanstraat 33 (foto: archief dienst volkshuisvesting)

Woonrecht

Ontruimen is en blijft een paardenmiddel waar 
slechts in uiterst geval gebruik van gemaakt 
zou mogen w orden, zoals bijvoorbeeld bij 
schijnbewoning; als iemand een woning slechts 
gebruikt als postadres. De manier warop GDH 
met intruimingsbevelen strooit is volgens het 
Bureau Rechtshulp onacceptabel. Uit hun 
jaarverslag ’8 4 /’85 blijkt dat slechts zes p ro 
cent van alle clandestiene bewoningen uitein
delijk worden omgezet in bewoning door 
G D H -kandidaten. De resterende 94 procent 
mag door de “ clandestienen”  bewoond blij
ven. Zij worden na enige verzet ook als urgent 
beschouwd. Diegenen die ooit zo slim waren 
zich in te schrijven bij het G H D , o f die na het 
ontvangen van een ontruimingsbevel een goed 
geformuleerd bezwaarschrift op kunnen stel
len, zijn de gelukkigen die een woonvergun
ning krijgen. W at nu precies die urgentie in
houdt, is volgens dat jaarverslag niet duide
lijk. Volgens de Woongroep Staatsliedenbuurt 
heeft iedereen recht op een woning. Het feit 
dat iemand die de regels beter kent en volgens 
die regels leeft meer kans op een woning 
m aakt, vinden zij niet terecht. Er moet vol
gens hen niet zoveel energie en geld-in ontru i

mingen gestoken worden: Er is een buurtvrien- 
delijk bouwbeleid nodig; er moeten betaalbare 
woningen gebouwd worden. Dit laatste schijnt 
echter nog steeds een utopie; het lijkt er eer
der op dat, evenals in het geval van K atten
burg en de D apperbuurt, mensen met de lage 
inkomens ook nu nog van het ene krot naar 
het andere verjaagd zullen worden, en dat de 
meer kapitaalkrachtigen uiteindelijk de goe
de woningen krijgen.

Besmettingsakties

Toch moeten de minder draagkrachtigen ook 
wonen. Laten we wel wezen: het is in Neder
land koud op straat. Bovendien zou het pret
tig zijn als de woning goed geïsoleerd is, vooral 
wanneer je gasmeter afgesloten is om dat je uit 
arm oede je rekening niet kon betalen. 
W onen kom t echter niet vanzelf; voordat je 
het weet ben je ontruim d. Als je niet als baby 
in de luiers ingeschreven bent bij het GDH o f 
een woningbouwvereniging, en bovendien 
geen rijke pa hebt, moet je zonder papieren 
op een woning kruipen. Als je  met je gezin
netje niet dood wil vriezen en toch in je eigen 
buurtje wil blijven wonen, moet je onbetaal
bare huurkontrakten tekenen. Wil je  niet on t

ruim d worden op grond van het wonen zon
der urgentie, o f achterstallige huur, dan moet 
je volgens de W oongroep zorgen dat het voor 
de huiseigenaar niet aantrekkelijk is om ge
bruik te maken van het ontruimingswapen. Zij 
nemen evenals de huurstakers van de dertiger 
jaren  het standpunt in dat een huiseigenaar, 
m akelaar o f woningbouwvereniging een on t
ruiming afschrikwekkend moet vinden. 
D aarom  stuurt de W oongroep dan ook w aar
schuwingen naar huiseigenaren die met on t
ruiming dreigen, en verklaren zij ontruim de 
woningen besmet. Natuurlijk gaat het om ver
velende zaken, aldus de W oongroep, m aar de 
huisbaas heeft het uiteindelijk zelf voor het 
zeggen. Als hij een ontruim ingsprocedure op 
gang zet, m oet hij weten dat het voor hem 
zelf ook onprettige konsekwenties heeft.

Maffers

Niet alleen moeten huiseigenaren ontmoedigd 
worden om ontruimingsprocedures op gang te 
zetten. Bovendien, aldus de W oongroep, moet 
men weten dat als men op een ontruim de wo
ning gaat wonen, represailles kan verwachten. 
Personen die op een woning van een ontruim 
de kraker o f huurstaker gaan zitten zijn vol
gens de woongroep aktiebrekers oftewel 
M AFFERS. Die aktiebrekers profiteren, al
dus de w oongroep, van het feit dat geen en
kel fatsoenlijk mens zo’n woning wil betrek
ken. Zo worden volgens de woongroep bewust 
mensen geïm porteerd om als aktiebreker 
dienst te doen op plaatsen van buurtbewoners 
die akties voeren.
In eerste instantie wordt door de woongroep 
altijd  pogingen ondernom en om m affers te 
overtuigen dat zij m isbruikt worden. H un 
w ordt dan aangeboden om samen een andere 
woning te zoeken, dat de ontruim de persoon 
terug kan op zijn woning. Als een m affer zich 
niet laat overtuigen wordt zijn woning echter 
besmet verklaard.

Niets nieuws

Zo ziet u m aar, de geschiedenis herhaalt zich. 
Nog steeds worden mensen door te hoge 
woonlasten, hoge huren en onbetaalbare gas- 
rekeningen, gedwongen om een belangrijk deel 
van hun leven bezig te zijn met voor iedereen 
vervelende akties. De politiek blijft moeilijk 
beïnvloedbaar en ook een groot deel van de 
bevolking laat zich moeilijk overtuigen van de 
ernst van de zaak. Zolang het nog voor de 
meesten als een schande ervaren wordt om uit 
te komen voor je armoede en naarstig gezocht 
w ordt naar individuele oplossingen als tijde
lijke huursubsidies en extra b ijstand, zal 
slechts het topje van de woonlastenellende 
zichtbaar zijn. D oor de inzet van krakers en 
huurstakers kom t de ijsberg boven water.

Ad Bakkenes

In d it artikel heb ik gebruik gem aakt van artikels uit de 
w oonlastenkran t van O BASA , de S taa tscouran t ’85 en 
gesprekken met krakers uit de W oongroep. Sommige 
teksten uit de twee genoem de kranten  hen ik letterlijk over
genom en om dat die zo kernachtig  w aren, dat het mij zin
loos leek die te herform uleren .
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BELEDiYE MECÜS SEQiMLERI 
YAKLA^IRKEN
Bildigimiz gibi verilen b ir  
gok mücadele sonucunda Hol
landa Hükümeti gegtigimiz 
y il yani 1985 Agustosunda 
parlemento segim yasasm da 
bir  degisiklik  yaptx.
Bu ise ; 4  yilda b ir  yapxlan 
Belediye meelis segimlerin- 
de Hollanda da yasayan ya- 
banci uyruklu kissilerinde 
segme ve segilme h aklanna  
sahip olmasi.
Ve böylelikle kisa bir  siire 
sonra yani 19 Mart 1986 ta- 
rihinde yapxlacak segimler- 
de ilk  olarak yabancx uyruk- 
lu olan kisilerde segilmek 
ve segmek igin oy kullana- 
bileceklerdir.
Bu segimlerde §egme ve se
gilme. hakkindan yararlana- 
cak yabanci uyruklu kigile- 
rin ;
Kesintisiz olarak en az 5 
yxl Hollanda da yagayan ve 
en son 4 §ubat 1986 tarihli 
yasal oturum izn i olan 18 
ya§ ve üzerindeki k isiler  
Belediye Meelis segimlerin- 
de oy kullanabilirleé .
Ve aynx sartlara sahip olup 
da 21 ya§ ve üzerindeki ki- 
gilerde Belediye Meelis Üye- 
ligine segilmek igin adaylx- 
gxnx koyabilirler.

Oy Verme

Bilindigi g ib i ; Belediyeler 
de alxnan tüm gegerli kural- 
lar o belediye sakinlerini- 
de ilgilendirm ektedir. Bu 
y'izden oy lcullanarak Bele- 
diyenizde gegerli olan tüm 
kural ve talimatlarda sizin- 
de görüsleriniz ve önerile- 
rin izin  dinlenmesini sagla- 
yab ilirsin iz .
Hollanda da yagayan yabancx 
uyruklu kigilerin  3elediye 
Meelis Secimlerinde ilk  o- 
larak oy kullanacaklarx i- 
gin ojSLarxnx nasxl ve kime 
verilecegi gibi b ir  zorluk- 
la kar^xlanxlabilinir.
Bu da ; Mecixs Uyesi olmakis- 
teyen 'veadaylxgxnx koyan 
bir  k is i , elbetteki b e lirli 
b ir  guruba a it t ir . Böyle b ir  
grup da genellikle b ir  po li
t ik  partidir .
Her po litik  partinin b ir  ga- 
lxsma programx vardxr. Bu 
programlar sayesinde adayla- 
rxn Belediyenizdeki sorunlar 
ve bu sorunlara getirecekle- 
ri gözn.mleri ve düsünceleri 
hakkxnda bilgiye sahip ola- 
b il ir s in iz .
Qünkü bu adaylar meelis üye- 
ligine segildikleri zaman 
partileri parti programlarx-

na uyulup uyulmadxgxnx kont- 
rol ederler.
Bu parti programlarx gesitli 
sekillerde agxklanmaktadxr. 
Gazetelerde, radiyolardan, 
ayrxca parti programlarxnx 
partilerin bürolarxndan ve 
bazx semt merkezlerinden ve
ya kiitüphanelerden temin 
edebilirsin iz .
Bu adresleri Belediyenizden 
a la b ilirs in iz .

Secim s^iresince önemli olan

tarihler

Segim günü olan 19 Martxn 
yanxsxra bu tarihten önce 
de önemli olan bazx tarih
ler var.
Om egin ;

4 Mart 1986 : Segmenlerin 
gagrx pusulasxnx son alma
günü.

5 Mart 1986 : Yazxlx olarak 
vekaleten oy kullanxlaca- 
gxnx bildirme ve oy kul-

lanma yerini degigtirmek 
igin son ba§vuru tarihi

14 Mart 1986 : Onceden bil- 
dirilmis olan oy kullanma 
yerini degintirmek igin  
sözlii olarak son ba$vuru 
t a r ih i .

19 Mart 1986 : Segim günü

20 Mart 1986 : Segim sonug- 
larxnxn resmen agxklan- 
masx.

Belediye Meelis Segimlerin-

de Oy Kullanxrken

- Size gönderilen gagrx pu- 
sulasxnda saat 08 .00  ile
19 .00  arasxnda hangi oy 
bürosunda oy vereceginiz 
yazxlxdxr. Ve bu oy pusu
lasxnx segim gününde oy 
b’"rosuna beraberinizde gö- 
türünüz.

- Oy bürosunda, b ir  masada 
üg görevli bulunmalctadxr

ortadaki görevliye oy gag
rx pusulasxnx verin iz . 
Segmen kayxtlarxnda bulu- 
nup bulunmadxgxnxzi ve o- 
yunuzu daha önceden kul- 
lanxp kullanmadxgxnxz 
kontrol ediltLikten ve kat- 
lx olan oy pusulasxnx al- 
dxktan sonra, oy kabinine 
yalnxz g ir in iz .

- Oy kabininde oy pusulasx
nx agxnxz, yatay olarak.
En yukarxda gesitli par
t i  isimleri ve bunlarxn 
liste  numaralarxnx göre- 
ceksiniz. Her partinin al- 
txnda dikey olarak kendi 
adaylarxnxn isim leri var
dxr.

- Oy vermek igin  oy kabinin 
de bulunan kxrmxzx kalemi 
kullamanxz gerelcli, oy 
vermek istedigin iz  kisinin 
isminin sol ön tarafxnda 
ki siyah karenin igindeki 
beyaz daireyi kxrmxziya 
boyayarak oyunuzu kulla- 
nxnxz. Yanlxr?,lxkla baska 
b ir  yeri doldurduysanxz 
pusulayx geri verebilir 
ve..yeni b ir  pusula alabi
l ir s in iz . Bu ancak b ir  ke
rs o lab ilir .

- Daireyi kxrmxzxya boyadxk- 
tan sonra pusulayx katla-

yxnxz. Oy kabininden gxkxp 
ve pusulanxzx oy sandxgxna 
atxnxz.

- Segim günü herhangi bir  
nedenden veya hastalxktan 
dolayx oy vermeye gidemi- 
yorsanxz 0 zaman evinizden 
veya gevrenizden birine 
sizin  igin oy kullanma yet- 
kisini v erebilirsiniz . Bu- 
nun nasxl olacagx gagrx 
pusulasxnxn arkasxnda ya
zxlxdxr.

Son olarak ise ; Qagrx pu.su- 
lasxni kaybettiyseniz veya 
elinize gegmediyse zananxn- 
da belediye:/-e gitm elisiniz.

§oguk elbiseleri satxsx

Pazartesi 3 mart 1986 tari^ 
hinde saat 9 .3 0  ile I I . 30 ar- 
asx " Het Trefpunt" semt e- 
vinde kullanxlmxs goguk gi- 
yim esyalarx satxlacaktxr. 
Eger sizlerde orada kulla- 
nxlmx§ goguk esyalarxnxzxn 
satxlmasxnx istiyorsanxz 
28 §ubat Cuma günü saat 
09*00 ile  10 .30  arasx semt 
evi Het Trefpunt'e teslim 
edebilirsin iz .
Daha ayrxntxlx b ilg i igin 
semt merkezine telefon ede
b ilir s in iz .
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Staatskrant, 1e jaargang

1985 Verp;i Beyannamesini 

Doldurmak istiyorsaniz

1985 Vergi beyannamesini 
doldurmak istiyorsaniz a§a- 
gidaki adreslere ba^vurabi- 
lir s in iz .

Wibautstraat 2- 4,i§ günlerin- 
de saat 08 .30  —
12 .00  arasi ve 
13.00- 16.00  arasi 

Haarlemmerstraat 115, Sali 
Qar^amba ve cuma 
günleri saat 08 .30  
-12.00 arasi ve 
saat 13.00- 16.00 
ara si .

Beraberinizde getirmeniz ge
reken belgeler :

- Sizin  veya e§inizin  1985
e ait senelik maa§ bordro- 
su.

- Baaka b ir  gelir in iz  varsa. 
onuda belirten beige

- Vergi beyannamesi
- Sizin  ve e^inizin  varligi- ' 

ni belirten belgeler C31- 
12 .1985  tarihine kadar o- 
lan banka/giro b ild ir ile r i )

- Banka borcunuz var ise ö- 
dediginiz f a iz .

- Gayri masraflariniz(Hasta- 
ne m asrafla n ) egitim mas- 
raflari, ailenize  olan ba— 
kim masraf l a n  v .s .

Semt Merkez ve Semt Gq^te-  

lerinin Birlesmesi :

Hugo de Groot semtinde son 
10 y ild ir  yaymlanmakta o- 
lan "Hugo de Grootbuurt" 
gazetesi semtevlerinin be- 
raber galismasi ve mali du- 
rum yetersizliöi nedeniyle 
semt gazetesi (Wijkkrant) 
ile birlesm igtir. 3u neden- 
le bu aydan itibaren b ir  
gazite yaym lanarak redak- 
siyon kurulunda beraber ga- 
lis ilac ak tir .
3u isbirlig ine  kar§i olan 
bazi redaksiyon üyeleri re- 
dakriiyondan ayrilm i§lardir. 
Yeniden olu§an redaksiyon 
kurulu s izleri semtdeki o- 
lavlardan, geli^melerden 
ve sizin  igin  önemli olan 
bilgilerden haberdar ede- 

cektir.

GöT>ÜLlüler aranmaktadir

Van Beuningenplein 103 'de 
bulunan semtevi De Binding 
Persembe günleri ö<t;leden 
sdnra derslere katïlan Türk 
anne ve babalarinin gogukla- 
n n a  ders esnasm da bakmak 
igin gönüllüler aranmaktadir. 
xlgilenler monique Haveman'a 
telefon edebilirler .
Pazartesi günleri 848672 te
lefon numarasma,
Per§embe ve cuma günleri 
ise 841262 telefon numarasm- 
dan arayabilirler.

gubat Direnisiyle i lg il i  

Sergi

Van Limburg Stirumstraat 
133 de buliman Halk kütüp- 
hanesinde 8 marta kadar de- 
vam edecek olan ^ubat dire
nisiyle  i lg i l i  sergi agilmis 
t ir ,

Kütüphanenin agik oldugu 
günler:
P azartesi,sali ve garsamba 
günleri saat 14.00-17*30 
arasi ve aksam lan 19.00-

2 1 .0 0  arasi.
Cuma günleri saat 10.00-
12 .30  arasi ve 14.00- 17.30 
ara s i .
Cumartesi günleri saat 1 1 .OC
1 5 .3 0  arasi.
Ayni zamanda kütüphanede 
goguk ve yetiskinler igin 
Türkge kitaplar da bulun- 
maktadir. Isteyen ödüng ala- 
b i l i r .

Waar vind je nog een echte speciaalzaak 
in behang?

FrederikspleinZo’n winkel 
is er nog, 
kom eens 
kijken bij:

BV BEHANG hoek Wete
ringschans 

tel. 244155

’n Zaak die je goed kan adviseren

16



no. 1, 21 februari 1986

Kat in de bak (vervolg)
In de vorige buurtkran t deden wij u verslag 
van de pogingen van de brandw eer om naar 
aanleiding van bovenstaand briefje een kat uit 
de glasbak te redden. U iteindelijk bleek er 
geen enkel armzalig dier tussen de scherven 
aanwezig.
Mispoes voor de brandweer. M aar heeft er nu 
wel o f geen poes ingezeten? Een ooggetuige 
meldde zich bij de redaktie: Hij en enkele jon 
gens hebben enige tijd voordat de brandweer 
en dierenambulance arriveerden inderdaad een 
klagelijk gemiauw uit de gaten naar boven ho
ren komen. Zij ondernam en zelf een redding- 
saktie. Gingen een lange plank bij C or van 
Schie halen en stopten deze in het gat. De re
gen weerhield hen echter te blijven wachten 
op het mom ent dat de kat zichzelf uit zijn ge
vang zou verlossen.
O m dat de aktie van de brandweer niets ople
verde, moeten we dus m aar geloven dat de vo
gel al was gevlogen.

(foto: Eurofoto) Aleid H orjus

Boomplantdag in Westerpark
Meteen na Nieuwjaar is de aannemer begon
nen in het park met de grondverbeteringswer- 
ken en met het rooien van verschillende bo
men. Hoewel het aanvankelijk de bedoeling 
van de Gemeente was het park geheel voor het 
publiek af te sluiten, is naderhand op verzoek 
van de werkgroep Westerpark hiervan afge
weken. Zolang het mogelijk is, blijft het park 
gedeeltelijk toegankelijk. Het is echter wel op
passen geblazen met de achteruit rijdende zwa
re vrachtwagens.

De werkzaamheden hebben aanvankelijk veel 
overlast ondervonden van de overvloedige re
genbuien. Het werd in korte tijd  één grote 
m odderboel. D aarna zorgdë de vorst voor 
nieuwe vertraging. Verschillende buurtbew o
ners hebben zich afgevraagd w aarom  zoveel 
bom en gekapt zijn. De afdeling G roenvoor
ziening van O penbare W erken geeft drie re
denen op voor het kappen:
1. een boom  is niet meer levensvatbaar.
2. een aantal bomen staan te dicht op elkaar.
3. de nieuwe indeling van het park.
Zo moest door het vergroten van de vijver een 
groep bomen langs de vijver sneuvelen. O m 
dat de nieuwe voetpaden prakties op dezelf
de plaats blijven, behoeven hiervoor geen bo
men gekapt te  worden. O ok het aan te leggen 
fietspad verm ijdt zoveel mogelijk de w aarde
volle bomen.
De aanvang van de werkzaamheden is zonder 
;nig officieel vertoon begonnen. Het leek de 
Gemeente (en ook de werkgroep W esterpark) 
leuker om ter gelegenheid van de boom plant- 
iag  op 12 m aart enkele feestelijkheden te o r
ganiseren. D an zullen om 11 uur ’s morgens 
eerlingen van basisscholen uit de omliggen- 
ie buurten de eerste nieuwe bomen gaan plan- 
:en. O m dat de Gemeente slechts 60 schoppen

ter beschikking heeft, kunnen een klein aan
tal kinderen daadwerkelijk meehelpen om de 
kuilen te graven. M aar er wordt een leuk pro
gramma omheen gebouwd, zodat het toch een 
groot feest gaat worden. Hoewel het feest in

de eerste plaats voor kinderen is bedoeld, zou 
het bijzonder leuk zijn als veel buurtbewoners 
op 12 m aart om 11 uur in het park aanwezig 
zouden willen zijn. De feestelijkheden zullen 
plaats vinden vlakbij de G .E.B.-gebouw en, 
w aar vroeger de zandbak was.

Piet Vink

TEGENVALLEND ONDERZOEK
Onlangs heeft de Dienst Bouw- en W oning
toezicht een funderingsonderzoek uitgevoerd 
in een gedeelte van het woonblok J.M . Kem- 
p e rs tra a t , van L im burg  S tiru m s tra a t, 
Haarlemmerweg.
T ot grote verrassing van de amtenaren bleken 
de funderingen in het gedeelte van Limburg 
Stirum straat no. 2 to t 14 en de daarop aan
sluitende woningen bar slecht te zijn. A an de 
huizen was dit niet te zien. De funderingen ble
ken gedeeltelijk van de heipalen afgeschoven 
te zijn, w aardoor de stabiliteit zeer gering is

geworden. O ok in de achtergevels zijn enkele 
recent opgetreden scheuren ontdekt.
Bouw- en W oningtoezicht heeft een vergade
ring met de bewoners gehad om hen mee te 
delen dat hun woningen niet meer hersteld 
kunnen worden. De Ambtelijke projektgroep 
zal nu onderzoeken wat er gebeuren gaat.

Piet Vink

TOCH NOG 
NIEUWBOUW
A ansluitend op de in aanbouw  zijnde w onin
gen aan weerszijden van Tram lijn Begeerte, 
zal direkt na de vorstperiode begonnen wor
den met het heien van de palen voor het ge
deelte van dit bouwblok langs het Van Hogen- 
dorpplein en de Van der Duynstraat. Ook aan 
de binnen dit bouw blok gelegen korte rij wo
ningen zal gebouwd gaan worden.
De voorbereidende grondwerken zijn onlangs 
uitgevoerd, w aardoor het begin van de Van 
der H oopstraat voor het verkeer afgesloten is.

Begin 1987 zal dit gedeelte (fase 10 B geheten) 
gereed moeten komen.

Piet Vink

Weet u, dames en heren,
D at in het Buurthuis de Reiger twee biljarts 
staan, w aar u m aandag, woensdag, donder
dag en vrijdagm iddagen van 12.30 tot 17.30 
uur kunt  biljarten. Kosten ƒ  6,30 per m aand. 
Adres: Van R eigersbergenstraat 65, tel. 
845676. Komt u eens vrijblijvend een kijkje 
nemen.

Tiny Mayer
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NIEUWBOUW HAARLEMMERWEG
MAa Q UE «««ME S W E (>

Uaaqlcmmcowccü

S C H E T S  2 (^NIE-ÜW VOORSTEL)

De woningen aan de Haarlemmerweg no 43 
tot 59 zullen niet gesloopt worden. Op verzoek 
van de bewoners zal hier een lage renovatie, 
de zogenaamde kleine beurt, worden uitge
voerd. Het gedeelte Haarlemmerweg no 25 tot 
41, alsmede het eerste gedeelte van de Van Ho- 
gendorpstraat, is te slecht om te blijven staan 
en zal mettertijd gesloopt moeten worden.

H et ligt in de bedoeling op deze plek langs de 
Haarlemmerweg een nieuw woonblok te bou
wen dat aansluit aan no 43. Het eerste gedeelte 
van de Van H ogendorpstraat zal niet meer 
herbouwd worden. Hier kom t een groen bin
nenterrein, waarover nog met de om w onen
den gesproken zal worden o f dit openbaar o f 
iJleen voor de omwonenden toegankelijk zal 
zijn. V oor het nieuwe blok aan de H aarlem 
merweg zijn in samenwerking met de w erk
groep N oordoostpunt door de Gemeente en
kele varianten getekend. Deze varianten be
treffen met name de beëindiging van het blok 
aan de zijde van de Van Beuningenstraat. 
O orspronkelijk was hier een klein pleintje ge
dacht (zie schets 1). Bij de nieuwe voorstellen 
was van het pleintje niet veel overgebleven. 
H et woonblok was helemaal doorgetrokken 
to t aan  de hoek van de Van Beunin- 
genstraat/H aarlem m erw eg. (zie schets 2). Er 
werd zelfs aan gedacht om  hier een w oonto
ren te bouwen van 12 lagen hoog. Een ander 
voorstel was het blok een gebogen eind te ge
ven volgens de gestippelde lijnen van schets
2. Beide voorstellen werden op een vergade
ring in De Koperen K noop op 5 februari jl. 
aan  de omwonenden getoond. De am btena
ren hadden een grote m aquette meegenomen, 
w aarop de nieuwe voorstellen duidelijk aan
getoond konden worden.
H et was te begrijpen dat de aanwezige bewo
ners van de Van Beuningenstraat 1 to t 7 zich 
een hoedje schrokken van de nieuwe plannen. 
Oorspronkelijk hebben deze mensen op de 
Haarlemmerweg gewoond. Zij hebben bij hun 
verhuizing de toezegging gekregen dat zij het 
vrije uitzicht op het W esterpark zouden k rij

gen. Ze namen dan ook geen genoegen met 
de nieuwe voorstellen.
De gemeente am btenaren hadden hier kenne
lijk al rekening mee gehouden. Eén van hen 
had een ijzerzaagje meegenomen, waarmee de 
bouwblok modellen van de m aquette in een 
wip ingekort werden. H et gelukte echter niet 
op de vergadering to t overeenstemming te ko

men. D aarom  beloofden de am btenaren de 
zaak opnieuw te zullen bekijken en op een vol
gende vergadering met een nieuw voorstel te 
komen, waarbij rekening gehouden zal w or
den met het beloofde vrije uitzicht van de 
overburen. De 12 woonlagen verdwenen we
gens de te verwachten hoge woonlasten ook 
in de prullem and. p jet y j n k

BERICHT VAN DE WIJKVERPLEGING
Sommigen van u kennen ons misschien al ja 
ren, m aar veel mensen uit de buurt weten vast 
niet wie wij zijn . . .
En toch fietst er elke dag wel een wijkzuster 
door uw straat, op weg naar een buürvrouw 
o f buurm an die thuis hulp nodig heeft. Wij 
werken m et ons twaalven: wijkziekenver- 
zorgsters, wijkverpleegkundigen en vervan- 
g e rs /s te rs , a llem aal in d ienst van de 
kruisvereniging.
Drie van ons werken vanuit het gezond
heidscentrum . Dus als uw huisarts daar ook 
zit, kunt u makkelijk bij hen terecht. De an
deren werken vanuit de Rom bout Hoger- 
beetsstraat. U kunt ons bellen o f  langskomen

als u ons nodig heeft. D aarvoor is het 
spreekuur van 1-2 uur.
Samen met u bekijken we hoe u het beste ge
holpen kunt worden. En we hopen dat u het 
na een tijdje thuis weer zelf redden kunt. Tja, 
en wat kunnen we zoal doen? We helpen met 
de verpleging en verzorging van zieken thuis. 
We kunnen tips geven als u bijvoorbeeld hulp
middelen nodig heeft: een handvat in de dou
che o f handige luiers voor volwassenen.
We zijn vaak een praatpaal en proberen steun 
te bieden als het gaat om het accepteren van 
een handicap o f  het verwerken van verdriet, 
o f de voorbereiding op een opnam e. Ook ge
ven we voorlichting over medicijnen, voeding

en diëet. En natuurlijk helpen we ook met ver
binden, oogdruppelen o f douchen als u dat 
zelf niet kunt. En heeft u een vraag die wij niet 
kunnen beantw oorden, dan kennen we mis
schien iem and anders o f een andere instantie 
w aar u wat aan heeft.
Spreekuur: 1-2 uur.
Rom bout H ogerbeetsstraat 70, tel. 867908. 
G ezondheidscentrum, van H allstraat 200, tel. 
869822.
Een hartelijke groet van Annemarie, Else, Ol- 
ga, Margriet, M arijke, Bea, Ans, Tineke, Lies- 
beth, Sieta en Christien.
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EEN ARTOTEEK IN DE BUURT
Een aantal mensen is hard bezig om ervoor te zorgen dat er in onze buurt een artoteek komt. 
Dit is een kunstuitleen waar materiaal van beeldende kunstenaars voor een klein bedrag ge
leend kan worden. De contributie bedraagt in het algemeen zo ’n 15 gulden per jaar. Boven
dien worden er regelmatig exposities gehouden. Om mensen een idee te geven van wat een 
artoteek bieden kan, worden er in de week van 21 februari tot 2 maart allerlei aktiviteiten 
georganiseerd.

Toen de artoteek Osdorp in 1980 haar proef
periode afsloot, werd door de Gemeenteraad 
vastgelegd dat er nog minstens vijf artoteken 
bij zouden komen, verspreid over de stad. Os
dorp had z’n artoteek gekregen na akties van 
wijkbewoners, evenals Noord in 1981. In 1982 
werden bewoners van de Staatsliedenbuurt ak- 
tief en via de A rtoteekwerkgroep kwamen er 
vele aktiviteiten van de grond zoals b ijvoor
beeld een regelmatig terugkerende proefarto- 
teek, inform atiestands, tentoonstellingen van 
artoteekwerk en van kunstenaars uit de buurt. 
Toen bekend werd dat er een derde artoteek 
op kom st was, kreeg Oost voorrang van de 
Gemeente, hoewel er vanuit de bewoners (nog) 
geen duidelijke vraag naar een artoteek was 
geweest.
Hetzelfde gebeurde met de vierde artoteek, die 
naar de Bijlmer zal gaan; hierbij speelden de 
problemen rond de Ganzenhoef een grotere rol 
dan een behoefte vanuit de wijk. De artoteek 
zou moeten helpen de G anzenhoef weer leef
baar te maken.
D oor voor ons onduidelijke redenen werd de 
opening van deze artoteek verzet van 1985 
naar begin 1986 en het vastgelegde budget van 
ƒ  250.000,— werd verdeeeld tussen o.a. de
S.B.K. en museum Fodor in plaats van gere
serveerd te worden als inrichtingsbudget, 
w aardoor de vierde artoteek pas eind 1986 
open zal kunnen gaan.
Deze stroeve gang van zaken is voor ons de 
motivatie geworden om nu onzé proefartoteek

extra luister bij te zetten en veel publiciteit, 
ju ist nu in de verkiezingstijd, te vragen, om 
zodoende een meerderheid in de Gemeente
raad  te overtuigen van de juistheid van een 
snelle beslissing over de vijfde artoteek — het 
liefst in onze buurt.
De angst, dat de vijfde artoteek in een bureau
lade zal verdwijnen is enigszins verlicht door
dat we twee artoteken terugvonden in het par
tijprogram m a van de Partij van de Arbeid: in 
de komende twee jaa r twee nieuwe artoteken, 
en de zeer gemotiveerde houding van de heer 
Cnoop-K oopm ans van de PvdA.
M aar cruciaal zal toch een toezegging van het 
CDA zijn om on voorw aardelijk door te zet
ten. De artoteek-gedachte zal met vier arto te
ken n ie t v o ld o en d e  k u n n en  w orden  
waargem aakt.
Deze buurt, als vestiging voor de vijfde arto 
teek, is vanuit ons oogpunt uitermate gunstig, 
gezien de ligging ten opzichte van het centrum 
en wijken als de Jo rdaan , de Spaarndam m er- 
buurt en Bos en Lomm er. O ok gunstig is de 
aanwezigheid van een geschikte ruimte en niet 
te vergeten het grote aantal kunstenaars in en 
rond de buurt.
We hopen, dat we met het programma dat we 
van 21 februari to t en met 2 m aart a.s. laten 
zien dat we organisatorisch langzam erhand 
rijp zijn om een artoteek in de buurt te laten 
funktioneren.
Voor eventuele vragen kunt u ons bereiken on
der telefoonnum m er 020-823257.

De man 

met de camera 

Vertov

De in Polen geboren Denis Kaufman was mid
den in de twintig en woonde in M oskou toen 
de Revolutie plaatsvond. Hij had op het kon- 
servatorium  gezeten, had medicijnen gestu
deerd en futuristische poezie geschreven on
der het pseudoniem Dziga Vertov. Bovenal 
was hij hevig geïnteresseerd in film. Toen het 
Moskovitische Film Comité werd gevormd 
werd Vertov, zoals hij zich nu stelselmatig 
noemde, redakteur en cutter bij de samenstel
ling van de wekelijkse film journaals (‘Kino- 
delja’) die later gevolgd werden door de meer 
uitgebreide en analyserende K inopravda 
(Film waarheid).

Al gauw werd Vertov, theoretikus en man van 
de praktijk  tegelijk, de grote voorvechter van 
de feitelijke film, die hij fel bestreed. Vertov 
ontwikkelde de theorie van het ‘Filmoog’, dat 
in zijn opvatting een meer wetenschappelijke 
bestudering van de werkelijkheid toestaat van 
het gewone mensen-oog. Ongewone per spek - 
tieven, extreme close-ups, dubbeldrukken en 
vertraagde o f versnelde beeldenreeksen zijn 
een uitvloeisel van deze theorie in Vertovs 
films.

Een tweede principe kom t onder het m otto 
‘H et leven betrap t’, wat inhoudt dat de toe
schouwer het gevoel heeft dat de gefilmde 
mensen op het scherm niet door de aanwezig
heid van de kam era worden beïnvloed. In de 
praktijk  trachtte hij dit niet zozeer te berei
ken door de verborgen kam era, als wel door 
onderwerpen te kiezen w aarbij de mensen te 
druk bezig waren om zich veel van de kam era 
aan te trekken.

‘De man met de kamera’ is het bekendste werk 
van Vertov, opnieuw samengesteld uit m ate
riaal dat kamera-korrespondenten in heel Rus
land hebben verzameld in een montage van 
Vertov zelf. De hoofdpersoon is Vertovs 
broer, opvallend aanwezig in een geruit over
hemd. Vertov m aakt met zijn kameramensen 
een tocht door Odessa, waarbij ze alles film
den wat ze m aar tegen kwamen: de mensen, 
het strandleven, gebouwen, interieurs, machi
nes en vervoersmiddelen.
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Proefartoteek Presenteert

1 1 1
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Z A TE RD AG  22/2

ZONDAG 23/2 

ZATERDAG 1/3 

ZONDAG 2/3

OSCAR SCHLE MM ER  1970 

W E R T OV  1929 

JEAN COCTEAU 1932

JOHAN VAN DER KEUKEN

DF M AN  MEI DE C A M E R A

L U C E B E R T  1962
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FILM
JAMES SCOTT 1978
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OPENING: VRIJDAG 21 FEBRUARI, 17.00 UUR PLEIDOOI: MR. A.J. CNOOP - KOOPMAN:

Chance, History, Art; James Scott
De film bestaat uit 5 op video opgenomen in
terviews met perform ance kunstenaars Ann 
Bean en John  McKeon en de legendarische 
Stuart Brisley met de schilderes Rita Donagh, 
de grafisch ontw erper van de Sex Pistols, Ja- 
mie Reid, en met de beeldhouwer Jimmy Boy- 
le, die in Glasgow een levenslange gevange
nisstraf uitzit wegens m oord. W at begon als 
een film over surrealisme werd in plaats daar
van een subtiel onderzoek naar de doordrin
gende invloeden ervan op de huidige 
kunstpraktijk .
Scott over deze film: “ In wezen spreekt uit el
ke film de belangstelling voor het surrealisme 
de gedachte dat er een versluierende realiteit 
is en dat men op de een o f andere manier de

film moet gebruiken om die sluier op te lich
ten. Deze film is in hoofdzaak anders; ik wil
de mensen laten zien die in aanverwante ge
bieden werkzaam zijn. Een groot deel van de 
huidige kunst is nietszeggend. M aar door de 
mensen in de film die hun eigen vorm probe
ren te vinden, wordt het weer interessant. 
Al deze kunstenaars waren Engelsen, terwijl 
het surrealisme een Franse beweging is en is 
bekleed met de typiese waardigheid van de 
Fransen. Ik wilde duidelijk maken dat achter 
het surrealisme heel reële faktoren schuil gaan 
en daarm ee bedoel ik niet dat we het surrea
lisme nu vooral met Dali associëren. Ik wilde 
laten zien wat deze mensen bewoog, hun 
ideeën en denkbeelden, in plaats van wat ze 
hadden gem aakt.”

Johan van der Keuken 

Een film voor Lucebert

In zijn werk geeft schilder/dichter Lucebert 
een beeld van een wereld vol kontrasten en 
ogenschijnlijke vrolijkheid. K arikaturen , 
waarmee hij zijn opvattingen over de aktuele 
werkelijkheid die zichtbaar gemaakt wordt in 
filmbeelden die het kom m entaar vormen bij 
Lucebert’s schilderijen. Deze zijn op hun beurt 
weer een komm entaar op de gefilmde realiteit. 
Van der Keuken zelf deed de suggestie aan de 
hand om de beide versies/ die van 1962 en die 
van 1967, achter elkaar te draaien, om zodoen
de het kontrast tussen beide beter te laten 
uitkom en.

Peter Greenaway 

The draughtman’s 

contract

“ Ordenen, het op volgorde zetten, is het werk 
van een cutter en in het bijzonder het medi
um film leent zich daar uitstekend voor. Een 
schaar en een plakpersje zijn voldoende om 
telkens nieuwe verbanden, ordeningen to t le
ven te roepen!
M aar ook een tekenaar kan een nieuwe orde 
scheppen, zelfs één, die door de opdrachtge
vers niet op prijs wordt gesteld, zoals de 
hoofdpersoon uit ‘The draughtsm an’s con
trac t’ m ocht ervaren.
In de film wordt een bepaalde ordening in de 
werkelijkheid gesuggereerd, zoals we die op 
het oog niet zien. De film illustreert een be
paalde, altijd originele gedachte, en kennelijk 
had de maker er zelf ook veel genoegen in hem 
te m aken. Bloedserieuze kom m entaren, uit
gesproken met een puur Brits accent en sati
rische ondertoon, begeleiden deze Greenaway- 
film. Met ‘The con tract’ weet Greenaway die 
ordenings-tic meesterlijk te verwerken in een 
verhaal, w aarin de dialogen, de muziek van 
Michael Nyman en de strakke beeldkaders het 
geheel een extra dimensie geven, zonder zich 
nadrukkelijk op de voorgrond te stellen.
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Maskerade met “ Gin-tonic”

Geïnspireerd op “ De bittere tranen van Pe
tra  von K an t”  van R.W . Fassbinder.
“ Ik geloof dat de mens zo gem aakt is dat hij 
de ander nodig heeft, m aar. . . dat hij niet ge
leerd heeft hoe samen te leven.”
Petra, een succesvolle m ode-ontw erpster, 
heeft zich laten scheiden van haar man en 
w oont nu samen met haar assistente Marlè- 
ne. Via haar vriendin Sidonie ontm oet ze het 
meisje Karin, dat graag fotom odel wil wor
den. V oor Petra  is het liefde op het eerste ge
zicht en ze krijgen een relatie met elkaar. . . 
Spel: M arit Theil, M arjon Tichelaar, Hanne- 
ke v.d. Boom en N anja Heilig.
Regie: M yriam Emmen.
Techniek: Rudi Langbroek
Dekor en kostuums: M onique Verlaan

Saskia speelt mee met koffers kinderprog.

zaal 100, zondag 2 maart, 14.00 uur

Sinar Bulan (stralen v /d  maan)

Twee danseressen en twee m uzikanten bren
gen een oosters program m a uit eigen produk- 
tie waarin elementen te vinden zijn als mystiek, 
m etam orfose en speelsigheid.
Ruim 70 minuten dans, begeleid met geïmpro
viseerde m uziek/klanken die soms niet en 
soms juist wel in harm onie zijn met de 
bewegingen.
Them a’s: schaduwen, bomen en de xylofoon. 
Dans: Els en Yvonne van Beukering 
Muziek: M artien Groeneveld en Laurens v /d  
Zee.

Tweetalige Poëzie - Zang - Tapdance

Maddy Tolud: Deze A msterdamse schrijft 
proza en poëzie over liefde, warmte en onge
lijkheid tussen mensen en haar positie als 
zwarte vrouw in een wit land.
Christine Nanlohy: D raagt eigen gedichten 
voor, begeleid met gitaarspel, konga-ritmes en 
d ia’s. De belangrijkste them a’s zijn: onmacht, 
vrouw en, de derde w ereld en n a tu u r
verschijnselen.
Melita Allen: vertolkt Engels-talige liederen en 
besluit de avond m et een tapdance-act.

Zorba de Griek, Cacoyannis, 1964

In de tweede helft van de jaren  zestig werd in 
de foyers van de bioscopen les gegeven in het 
dansen van de ‘Sirtaki’, zoals dat gebeurde in 
de aanstekelijke slotscène van Zorba de Griek, 
een  fa b e la c h tig  p o p u la ire  film  van 
Cacoyannis.
De m an die in de film de levenslustige dans 
onder de knie wil krijgen is de Engelsman Ba- 
sil, die op Kreta een bruinkoolm ijn heeft 
geërfd.
In een w achtkam er in de havenstad Piraeus 
ontm oet hij een stoere, oudere Griek, Zorba, 
die de bijnaam  de “ epidemie”  heeft, om dat 
hij volgens eigen zeggen alles verpest. Op Kre
ta nemen Basil en Z orba hun intrek in het ho
tel van de Franse Mme H ortense. Z orba on t
werpt een ingewikkeld kabelsysteem om hout, 
dat in de m ijn nodig is te kunnen transporte
ren. D an breken de hartstochten op Kreta 
los. . . .
In de hoofdrollen: Anthony Quinn, Irene Pap
pas, A lan Bates

Bring mich de leefde

A nderhalf uur .'“ clowneretten” met Bert Did- 
den en G erhard Rapaille. A fgezakt vanuit 
zuid-oostelijk Limburg met een koffer vol pe
rikels om trent m acht en liefde, o f  misschien 
wel de m acht van de liefde. V oor liefhebbers 
van merkwaardige lol. Voor mensen met goe
de ogen als je even niet weet wat je ziet. Voor 
goede verstaanders want er is nogal wat d ia
lect bij. Een mengvorm van clownerie, chan
sons en wat dies meer zij. . . met blote stem, 
Franse slag en simpelheden. Een verslag van 
een ontdekkingsreis naar expressiemogelijkhe
den van al wat liefde heet.

Ton van Heemst

Een post-modernistische windmolenbestormer 
valt ons ruim  een uur lastig met zijn wervel- 
windprogramma: DE KANKERPIT. Een vu
rige perform ance met grappen, absurditeiten 
en onverwachte onnozelheid in de vijfde 
versnelling.
Gevoeligheden en liefde, afgewisseld met cy
nisme, agressie en politiek.
Regie en ideeën: Kresten Reniers

Kaos, Taviani

met: M argarita Lozano, Omero A ntonutti,

naar de verhalen van Pirandello

Lolita, Kubrick, 1962

Kubrick verfilmde de beruchte rom an van Na- 
bokov, die zelf het scenario schreef. Twee jaar 
later oordeelde hij: “ Ik bewonderde Lolita 
zeer als fim m aar het speet me dat ik niet de 
gelegenheid heb gekregen mee te werken aan 
het eigenlijke maken van de film. Mensen die 
m ijn boek waarderen zeiden dat de film te te
rughoudend en onvolledig w as.”
H et is niet moeilijk te raden, op welk punt de 
film volgens N abokov te terughoudend was. 
De erotische voorkeur van de hoofdpersoon, 
de veertiger H um bert, voor jonge meisjes, tie
ners nog, die de rom an in de sfeer van het sen- 
sationalism e heeft gebracht wordt in de film 
wel aangestipt, m aar niet met dwingende 
kracht getoond. Dat had ook niem and ver
w acht. In het H ollywood van die tijd  was een 
openhartige behandeling van een dergelijk on
derwerp ondenkbaar.
In de hoofdrollen: Jam es M ason, Peter Sel- 
lers, Sue Lyon
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Koningin: “H ebt u hem gepolst over het een o f  ander tijdverdrijf?”

Rosencrantz: “M evrouw, toevallig hadden we onderweg een troep komedianten ingehaald. 
Toen wij het hem vertelden scheen er iets van vreugd in hem te komen. Z ij zijn hier, en ik 
geloo f dat zij reeds opdracht hebben vanavond voor hem op te treden. ”

Polonius: “Zeker, en ik moest aan Uwe M ajesteit vragen het spel te komen zien. ”

(W. Shakespeare, Hamlet — vert. B. Voeten)

AGENDA
22 febr., Rainbow, 22.00 u., Daisy and the amazing ventilators.

Proefartoteek, 21.00 u., Schlemmer, Trojaans Ballet, 1970, 
Vertov, De m an met de camera, 1929.

23 febr., Rainbow, 22.00 u., Session.
Proefartoteek, 21.00 u., C octeau, La belle et la bête, 1932.

24 febr., Rainbow, 22.00 u., Apura; A fro-fusion.
25 febr., Rainbow, 22.00 u., Paul Stocker Quintet.
26 febr., Rainbow, 22.00 u., Patrick Sedoe, jazz.

Cavia, 21.00 u., Fellini, Roma, 1972,
video Universitair Nicaragua Comitee

27 febr., Rainbow, 22.00 u „ Cachaca - salsa y samba.
28 febr., Rainbow, 22.00 u., Srivé - reggae.

Zaal 100, 21.00 u., lopend vuur met Aan de andere kant.
Wicca, 22^30 u., Rumba du désir.

1 m rt., A rtoteek, 22.00 u., Greenaway, The draughtsman’s Contract
1982

Zaal 100, 21.00 u., Reeve en Stiv, Stepping thro.
2 m rt., Zaal 100, 14.00 u., K inderteater, ‘Koffers’.

A rtoteek, 21.00 u., van der Keuken, Lucebert 1962 en
Een film voor Lucebert, 1967;
Scott, Chance - History - Art, 1980.

5 m rt., Cavia, 21.00 u ., H itchcock, Trouble with Harry, 1953.
7 m rt., Zaal 100, 21.30 u., Frankie Douglas & Ronald Snijders.
8 m rt., Zaal 100, 21.00 u., Freezing Ex-change.
9 m rt., Zaal 100, 15.00 u., klassiek matinee: Gijsbreght van Aemstel

ensemble (onder voorbehoud).
12 m rt., Cavia, 21.00 u „ Kubrick, Lolita, 1962.
14 m rt., Zaal 100, 21.00 u., Sinar Bulan.
15 m rt., Zaal 100, 21.00 u ., Ton van Heemst, De Kankerpit.

Cavia, 21.00 u ., Taviani, Kaos, 1984.
16 m rt., Zaal 100, 14.00 u., Kindermeespeelmiddag.
19 m rt., Cavia, 21.00 u ., von Stroheim , Blind Husbands, 1927.
21 m rt., Zaal 100, 21.00 u., M askarade, , ‘Gin-Tonic’.
22 m rt., Zaal 100, 21.00 u., Tweetalige Poëzie - Dans - Tapdance.
23 m rt., Zaal 100, 15.00 u., KlassiekMatinee.
26 m rt., Cavia, 21.00 u ., Cacoyannis, Zorba de Griek,
28 m rt., Zaal 100 21.00 u., Bring mich de leefde.
29 m rt., Zaal 100, 21.00 u., idem.

Program m a Rainbow in m aart: zie affiches o .a . op tram haltes.

Stepping Thro

Luister naar beweging, kijk naar geluid met 
Sandra Reeve en Stiv.
Een vrouw gaat op reis door het geluid en door 
haar leven. Drom en, ontm oetingen en dood 
komen op haar weg. Sandra’s adem , stem, 
houding en beweging. Stivs vijftien jaa r, vier 
werelddelen-muziek vertellen een fascinerend 
verhaal. Op hun weg naar Duitsland geven ze 
in N ederland een eenmalig optreden. . .

Trouble with Harry, Hitchcock

The trouble with H arry is een makabere klucht 
rond een lijk dat wordt gevonden in de bos
sen van Verm ont. De bewoners van een stil 
stadje zitten er lelijk mee in hun maag.
In de hoofdrollen; Shirley Mac Laine, John 
Forsythe, Edm und Gwenn

Koffers

Een vrolijk reisgezelschap heeft elkaar on t
moet bij reisburo “ De Zon” . Ze gaan allemaal 
een reis rond de wereld maken en iedereen mag 
mee. Ze vallen van het ene in het andere avon- 

, tuur en ontmoeten diverse mensen. Vanuit het 
vliegtuig door het Panam akanaal, in de disco 
van San Francisco en boven in de bergen van 
Zwitserland. Als je  wilt, ga dan mee, m aar o f 
we ooit weer thuis komen. . .
Muziek: kinder-pop-band


