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WORDT DE PRINSESSEKERK EEN 
RUURTCENTRUNI? De Hervormde Kerk heeft besloten de 

Prinsessekerk te sluiten. Zij heeft 
het gebouw te koop aangeboden aan de 
Gemeente. Het is nu heel erg belangt 
rijk dat wij, buurtbewoners, ons gaan 
bedenken hoe het gebouw nuttig ge
maakt kan worden voor onze buurt. Als 
wij met een goed plan karen, is de 
kans groot dat de Gemeente het gebouw 
koopt, en ons gaat helpen met de uit
voering.
lt>t nu toe zijn er al een aantal 
ideeën binnen gekcmen. Mensen van de 
buurthuizen en het Wijkcentrum deden 
het voorstel, cm van de kerk een 
buurtcentrun te maken. In zo'n cen- 
trun zou dan de nadruk moeten liggen 
op voorzieningen voor de oudere jeugd. 
Voor jongeren zijn in onze buurt na- 
mslijk te weinig mogelijkheden voor 
rekreaties etc.
Maar verder zouden er ook andere ak- 
tiviteiten kunnen plaatsvinden in dit 
grote konplex. Het wijkcentrum zou 
er bijvoorbeeld gevestigd kunnen wor
den, want dat is nu erg krap gehuis
vest.
Verder zijn er voorstellen binnenge
komen cm van de kerk een kultureél 
centrum te maken. Hierin zouden ruim
ten moeten komen voor tentoonstellin
gen, toneel, muziek, sport etc. Dit 
laatste idee kan natuurlijk ook ge- 
kcmbineerd worden met het eerste.
Over de verwezenlijking van deze voor
stellen lopen de meningen nogal uit
een: soitmigen willen het gebouw laten 
staan, en het van binnen aanpassen 
aan de nieuwe besterrming. Het gebouw 
is niet lelijk en verkeert in een 
goede staat. Anderen laten het liever 
slopen en herbouwen. Wat er ook ge
beuren gaat, het gebouw mag niet on
nodig lang leeg blijven staan.
Daarom deze OPFDEP aan de buurtbewo
ners , cm hun mening te laten horen 
over deze voorstellen. We moeten met 
zijn allen voorkcmen, dat er een kan- 
toorkolos of iets dergelijks wordt 
gebouwd op dit centrale punt in onze 
buurt.
STUUR SUGGESTIES naar het WUKCEOTBUM 
van Hallstraat 81.

Berry den Brinker



heiijge koeien van m°kum
In een ver land over zee, hebben ze 
koeien die heilig zijn. En omdat ze 
heilig zijn mogen ze alles wat god 
de mens verboden heeft. Ze doen daar 
maar, die koeien, scharrelend tussen 
de lijken van mensen die kreperen 
van de honger.
Wij, beschaafde'mensen, vinden dat 
een kanp achterlijke situatie. Als 
je honger hebt gebruik je die koe 
cm in leven te blijven. Dat is lo
gisch en beschaafd denken. Nee, dat 
hebben wij beter geregeld, wij heb
ben niet van die maffe ideeën.
Dat klopt dan ook wel, wij hebben 
geen heilige koeien maar heilige 
automobielen. En dat is inderdaad 
andere koek. Het is een monster met 
4 wielen, 'n stuur, 'n toeter en hij 
glimt.
Wij hebben hem een beschaafde naam 
gegeven: de auto.
Dit weerzinwekkende monster is zo 
heilig dat hij jaarlijks duizenden 
mensen opvreet en tienduizenden men
sen TOor hun leven verminkt. Maar dat 
is nog lang niet alles; hij breekt 
huizen af, verorbert met een zekere 
wellust hele natuurgebieden, pcmpt 
dagelijks tonnen vuilt in de longen 
van zijn vereerders en heeft zo'n 
breed zitvlak dat loop- en speelruim
te voor anderen tot een minimum is 
ingeperkt.

Zie hier onze heilige autcmobiel. Een 
fraai exemplaar waarvoor wij welden
kende mensen nog steeds een oneindige 
eerbied koesteren.
Maar zoals Indiërs langzaamaan begin
nen te snappen dat er iets niet klopt 
in de verhouding, beginnen ook Amster- 
danmers ongerust te worden over hun 
tolerantie tegenover het verschijnsel 
auto. Men ontdekt dat de auto 96% van 
z'n tijd ongebruikt staat, dat er 
jaarlijks 7* meer auto's bijkanen, 
dat hun huisgevel slechts 5 meter 
breed is, dat er ook nog gewoond en 
geleefd moet worden buiten de cabine 
van die auto en dat die 4% "rijgenot" 
in geen verhouding meer staat met de 
kosten en de ellende, die dit produkt 
veroorzaakt.
Terug naar onze buurt. Tijdens de 
laatste wijkraadsvergadering is er 
even gepraat over de parkeeroverlast 
op een hoek van de Frederik Hendrik
straat. Een buurtbewoner had hierover 
geklaagd, en suggereerde een oplos
sing door het plaatsen van "Amster- 
damnertjes." Er zijn toen stemmen op
gegaan cm i.p.v. paaltjes bloenbakken 
te plaatsen. Tenslotte heeft onze 
buurt ook recht op groenvoorzieningen 
zoals in sjiekere buurten van Amster- 
dam.
Dat is een redelijke zaak: beter 
bloenbakken (bomen?) dan paaltjes.

Maar toch willen wij graag hierbij 
een paar opmerkingen maken. Onze buurt 
wordt (naast verkrotting) het meest 
verziekt door de auto. Dat werk je 
niet weg met bloembakken, net zo min 
dat je verkrotting van huizen tegen 
kan gaan door het ophangen van mooie 
gordijntjes voor verzakte raamkozij
nen.
Daarcm zouden wij willen bepleiten 
deze eventuele "bloanbakkenaktie" 
niet los te zien van een grondiger 
oplossing van het eigenlijke pro
bleem: het particuliere autogebruik 
in een leefgebied als Amsterdam. Dit 
vereist een stedelijke aanpak. Maar 
zoals in diverse buurten in de binnen
stad bezig zijn met het auto-vrij ma- 
ekn van verschillende straten, zo zou 
onze buurt aan de slag moeten gaan.
Cm te beginnen zal men de hoofden 
moeten buigen over een verkeers-cir- 
culatie-plan, gebaseerd op eenrich
tingsverkeer, afsluiten van secundaire 
wandel/winkel/speelstraten, bevoor
rechting van voetganger en fietser, 
verbetering van het openbaar vervoer. 
Een woordvoerder van het wijkcentrum 
deelde ons desgevraagd mee dat er op 
dit ncment geen mensen beschikbaar 
zijn, die dit probleem op deze wijze 
kunnen aanpakken. Verschillende werk
groepen op andere (belangrijke) ter
reinen kampen met gebrek aan voldoen-
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We hebben het vorige maand al geschre
ven: de eerste stap naar de boiw van 
het bejaardenhof annex voorzieningen- 
centrun aan de De Wittenkade is ge- 
nanen. Woningbouwvereniging Patrimo- 
niun heeft in overleg met het wijkoen- 
trun een architekt aangewezen. Deze 
zal samen met de buurt een plan wor 
dit nieuwe centnui moeten gaan ont
werpen. Samen met de buurt, dat is 
zijn opdracht.
ftog vaak is het in onze maatschappij 
zo, dat beslissingen over onze hoof
den heen worden gencmen. Kennis is 
macht, nietwaar: wie kennis op een 
bepaald terrein heeft, lean tegen een 
ander zeggen: .jij moet je bek houden, 
want jij weet er niets van. Aan de 
andere kant laten we ons dat vaak al 
te gemakkelijk aanleunen, uit gemak
zucht: laten de deskundigen het maar 
uitzoeken, dan hoef ik ms niet druk 
te naken.
En dat, terwijl het vaak beslissingen 
betreft, die ons direkt aangaan, over

Kees de kat is jong, 36 jaar, en sinds 
zes jaar als architekt werkzaam. Hij 
is med»*erker van het bureau Spruit, 
maar daarnaast zit hij in de z.g. 
Sociaal Architekten Groep. Deze groep 
werkt o.a. aan een projekt in de Oos- 
terparkbuurt. "We hebben daar een 
ocnplex van 40 woningen ontworpen, 
met 2, 3, 4 of 5 kamers, al naar de 
behoefte van de toekomstige bewoners. 
Die bewoners waren van het begin af 
aan reeds bekend, ze hebben dan ook 
tijdens het hele proces meegepraat 
en meegedacht. Eigenlijk hebben ze 
hun eigen woningen ontworpen. Dit is 
een ideale situatie."
Hij hoopt, dat ook in onze buurt zo 
gauw mogelijk kemt vast te staan,wie 
er voor het bejaardenhof in aanmer
king kont."Dan weten de mensen waar ze 
aan toe zijn en zullen ze een stuk 
gemotiveerder van de inspraakmoge
lijkheden gebruik maken. Ook belang
rijk werk is cm alle betrokken te be
reiken, door bijvoorbeeld alle bejaar
den uit de buurt een brief te schrij
ven." Ook moet je, volgens Kees, voor 
een goeie overlegstruktuur zorgen: 
een plaats, waar de ideeën uit de 
buurt gebundeld worden en een garan
tie dat er ook iets met die ideeën 
wordt gedaan. "In de Staatslieden
buurt zal dat, denk ik, weinig pro
blemen geven, cmdat daar een goed 
draaiend wijkcentrun en diverse werk
groepen zijn."
Hij is erg blij met deze opdracht.
Een opdracht, die helemaal overeen-

straten waarin wij moeten leven, hui
zen waarin wij moeten wonen.
Kennis moet ten dienste staan van de 
mensen. Deskundigen moeten mensen hel
pen waar dat nodig is, maar moeten 
de beslissingen aan de mensen zelf 
overlaten. Maar dat vereist, dat we 
ook willen beslissen, dat we ons wil
len verdiepen in allerlei zaker cm 
zelf tot goede plannen te konen.
Met deze gedachte op de achtergrond 
is nu dan het projekt bejaardenhof/ 
vcorzieningenoentrum van start gegaan. 
De buurtbewoners moeten zelf beslis
sen hoe dit katplex er uit gaat zien, 
aan welke eisen het moet voldoen. 
Daarbij hebben we natuurlijk assisten
tie nodig van een deskundige, in dit 
geval een architekt. On goed met hem 
te kunnen werken, is het nodig dat 
we hem een beetje leren kénnen. Daar
om is de redaktie een praat met hem 
gaan maken. Wij stellen u voor:
KEES DE KftT, ARCHITEKT

stemt mat zijn visie op de architekt: 
"Een architekt moet zijn kennis ten 
dienste stellen van de mensen. Bij 
een buurtprojekt als dit moet je de 
wensen van de buurtbewoners zien cm 
te zetten in bouwtekeningen. Dat be
tekent, dat je als architekt goed 
moet kunnen luisteren."
Zo'n inspraak-proces kost tijd. Kees 
rekent erop dat er een klein half jaar 
nodig is van buurtoverleg, voor er 
een ontwerp op papier komt te staan. 
"En dan alleen, als de buurtbewoners 
snel en aktief gaan meedenken, anders 
duurt het nog langer," zegt Kees.
Na dat half jaar, worden er verschil
lende ontwerpen gemaakt. Dat vergt 
3 a 4 maanden. Als de buurt daarna 
voor een van die plannen kiest, kan 
een bouw-aanvraag worden ingediend 
en Rijksgoedkeuring worden aange
vraagd. Intussen worden dan de defi
nitieve bouwtekeningen gemaakt. Dat 
alles kost nog een vijf maanden. "Als 
alles vlot loopt, kunnen we over an
derhalf jaar gaan bouwen," zegt Kees, 
"maar dat is erg optimistisch gere
kend! "
Kees de kat wil er hard voor werken 
cm een bejaardenhof en voorzieningen- 
centrun te ontwerpen, geheel volgens 
de wensen van de toekemstige gebrui
kers. Hij vertrouwt erop, dat de 
buurt even hard zal willen meedenken 
en meewerken.
Laten we niet eerst de Kat uit de 
boem kijken, maar meteen aan de slag 
gaan!

stad x 
700 

biedt buurt 

voorzieningen aan
WONEN, WEBKEN, SPELEN: dat is het 
not to waaronder Amsterdam in 1975 
zijn 700-jarig bestaan gaat vieren.
Uit dat motto blijkt al, dat we dit 
heuglijke feit niet alleen hossend 
en springend zullen gedenken. Naast 
vermaak wil de gemeente de burgers 
ook dingen van "blijvende waarde" 
aanbieden. Zo zullen er een paar kon- 
gresaen georganiseerd worden en zal 
het Historisch Museum in de Kalver- 
straat worden afgebouwd en officieel 
worden geopend.
Maar ook de buurten zullen mee-profi- 
teren en daar gaat het ons natuurlijk 
cm. Want dètar wordt immers gewoond, 
dSSr wordt gespeeld en daar wordt ook 
vaak gewerkt.
VERLANGENS
Vorige maand hebben we het u al ver
teld: de buurt mag een verlanglijstje 
maken van permanente voorzieningen 
die wij in onze buurt erg belangrijk 
vinden. Gemeente-voorlichter Nicolaas 
legt dat nader uit: "Men kan natuur
lijk niet cm projekten van zeer gro
te cmvang vragen. Dat is financieel 
niet haalbaar. Het is wat moeilijk 
cm een precies bedrag te noemen, maar 
laat ik wat voorbeelden geven: het 
verbouwen of opknappen van een buurt
huis, de aanleg van speelplaats of 
van groenstroken, of een verkeers- 
voorziening."
Vorige maand hebben we in de wijk
krant iedereen opgeroepen suggesties 
voor dit verlanglijstje in te dienen. 
Ook is per brief een oproep gericht 
tot alle scholen, klubs en verenigin
gen in de buurt, waarop teleurstellend 
weinig is gereageerd.
UW SUGGESTIE IS NOG STEED WELKCM, als 
u tenminste snel bent. Binnenkort 
wordt de inventaris opgemaakt en in 
het volgende mirmer zal een lijst met 
binnengekomen suggesties wonden ge
plaatst. Via een stembiljet in dat
zelfde numer kunt u dan een voorkeur 
uitspreken. Eind december hoopt het 
wijkcentrum dan een definitieve lijst 
aan de gemeente te sturen.
WIE BESLIST?
Gemeente-voorlichter Nicolaas: "De 
ganeente-raad heeft aan de centrale 
kemmissie Amsterdam 700 jaar de op
dracht gegeven de verschillende pro- 
jekten te beoordelen. Die katmissie 
doet dat door alle wensen van alle 
wijkcentra van de stad tegen elkaar 
af te wegen. Het is namelijk niet zo, 
dat voor elke wijk een bepaald be
drag beschikbaar is. Het hangt hele
maal af van de behoefte van de wijk 
en de mate waarin een gevraagde voor
ziening zinvol is."
Waaraan heeft de buurt volgens u be
hoefte, welke voorziening zou volgens 
u zinvol zijn? Daar gaat het cm.
Laat u stem horen, want dan alleen 
ligt de beslissing ook bij U!
Suggesties liefst schriftelijk indie
nen bij het Wijkcentrum.
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„EEN ARCHITEKT MOET 
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de aktieve mensen. De visie van het 
wijkcentrum is dan ook: laten we ons 
primair richten op de werkgroepen die 
we hebben. Als die goed draaien, dan 
kunnen we daarna zo mogelijk komen 
tot de oprichting van een verkeers- 
konmissie. Wij hebben voor deze re
denering veel begrip. Er is veel 
meer werk aan de wintel. Manen teel 
kant dit werk neer op een te kleine 
maar zeer aktieve harde kem buurt
bewoners. Mensen die hart hebben 
voor hun buurt. Maar het vele werk 
dat er ligt vraa<J meer meiisen. Daar
om een dringende vraag aan u, buurt
bewoner, deze roep cm uw medewerking 
niet aan u voorbij te laten gaan.
Kan daarvoor eens op een wijkraads- 
vergadering, die elke tweede maandag
avond van de maand (12 novenber om 
8 uur) plaats vindt. Het zou enorm 
fijn zijn als hierdoor voldoende me- 
dsverkers beschikbaar kanen an én 
de bestaande aktiviteiten nieuwe im
pulsen te geven, terwijl zo mogelijk 
tevens het initiatief kan worden ge- 
nanen tot de oprichting van een 
nieuwe werkgroep die zich specifiek 
bezig gaat houden met de verkeers
problematiek van onze buurt.
Ton Schiitmelpennink.
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TOEGANGSPRIJS l/\1,50
Inlichtingen dage
lijks van 10.00 tot 
12.00 uur bij:
Wijkcentrum v. Hall
straat 81, Amster
dam, tel.: 821133.

TECHNISCH TEAM:
Bram Slager
Kees Vos (foto's))
KDORDINATOR:
Kees Zwart —
JOURNALISTEN:
Bram Denkers 
Ton Schiitmelpennink - 
Karei van Hoof 
Leo Scharff 
Gerrit Marcellis ~ 
Berry den Brinker _

MEDEDELINGEN

SPFTJ PLEINTJE
In het voorjaar 1974 wordt het speel
pleintje ingericht tussen de le en 
2e Nassaustraat. Een mooi resultaat 
van de aktiegroep Wittebuurt.
ZEEBRAPAD
Dezelfde aktiegroep als bovengeroemd 
is bezig met het beveiligen van de 
2e Nassaustraat. Zij willen er een 
zebra-pad, vlak bij de Jacob de Wit- 
school. Of dat in deze vorm gaat luk
ken, is nog maar de vraag. Overigens 
kan deze aktiegroep nog (vele) mede
werkers gebruiken. Buurbewoners die 
in die buurt wonen en mee willen wer
ken aan de leefbaarheid van dat stuk
je staatsliedenbuurt, graag even kon- 
takt opnemen met Yvonne Driehuis, 
p/a De Witte Brug, Wittenstraat 27, 
tel. 23 93 41.
B.A.K.
Deze drie lettertje betekenen Buiten
lands Arbeiders Kollektief. Het is 
een belangenorganisatie voor de bui
tenlandse arbeiders. Elke dinsdag
avond tussen 7 en 9 uur is het B.A.K. 
te bereiken in de Van Beuningenstraat 
14 IA. Buitenlanders kunnen daar dan 
advies of informatie krijgen op alle 
gebied, van huisvesting tot financië
le problemen. Er zijn tolken aanwezig. 
Maar ook Nederlanders kunnen er te
recht. Wilt u meer informatie of wilt 
u meewerken binnen dit kollektief, 
kcm dan eens langs dinsdagavond. 
Volgende wijkkrant meer informatie 
over het B.A.K.
JONGEREN-CENTRUM ,
Vanaf heden is de Taveerne in de Wit
tenstraat 27 elke dinsdag, donderdag, 
vrijdag èn zaterdagavond geopend voor 
jongeren vanaf 16 jaar. Naast het be
kende kafé-gebruik zijn er vele ande
re aktiviteiten. Meer informatie ter 
plaatse.
SOCIAAL RAADSVROUW
De sociaal raadsvrouw heeft elke maan
dag en donderdagochtend spreekuur in 
het wijkcentrum, Van Hallstraat 81.
Zij is verder de hele dag telefonisch 
bereikbaar onder nurmer 82 11 33.
WIJKVOORZIENINS BEJAARDEN
Informatie, advies en hulp op alle ge
bied voor bejaarden: elke maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 
9.30 uur tot 11.00 uur in de Van Boet- 
zelaerstraat 49, tel.: 14 34 14.
's Maandags ook dezelfde tijd: Van 
Riegenbergenstraat 65.
WUKRAAD
De wijkraad (u, buurtbe*>oner;) kcmt 
elke 2e maandag van de maand bij el
kaar. De eerstkomende: maandagavond 
12 novenber a.s. om 8 uur in de Van 
Hallstraat 81, tel.: 82 11 33. Wilt 
u voorts iets meer weten over wat er 
in de buurt gebeurt. Belt u voomoemd 
nunmer. Elke ochtend door de week is 
er iemand aanwezig om u hierover te 
informeren of eventueel door te ver
wijzen.

WERELEWINKEL IN DE STAATSLIEDENBUURT
Wat is nu een wereldwinkel? Dat is 
geen winkel, zoals wij die in onze 
wijk kennen, maar één die de taak 
heeft an informatie te geven over de 
problemen van de arme landen.
Arme landen zijn landen waar nog 
steeds vele ziekten voorkomen en waar 
nog veel honger en ellende is.
De mens, die elke zaterdag in deze 
winkel staan zullen u graag alles ver
tellen over waaran er arme landen zijn. 
Hoewel het voorlichting geven het be
langrijkst is, worden er in deze win
kel ook enkele produkten uit de arme 
landen verkocht, zoals koffie uit 
Tanzania, thee uit Ceylon, en riet
suiker uit Suriname. Voorlopig is de 
winkel elke zaterdag op Groen van 
Prinstererstraat 72 hs, waar wij u 
graag eens hepen te zien.

Deze brief werd 30 oktober j.1. ver
zonden :

Aan de leden van de Gemeenteraad van 
Amsterdam,
Stadhuis
Amsterdam.

Geachte dames en heren.

De winterdienstregeling van lijn 10 
heeft geen verbetering in de fre- 
kwentie gebracht.s1 Morgens voor 7.30 
rijdt er slecht cm de 10 minuten een 
tram.Veel mensen uit onze arbeiders
buurt moeten voor dit tijdstip al op 
weg zijn naar hun baas.Zoals U be
kend zal zijn kant het de laatste 
tijd regelmatig voor, dat door per
soneelsgebrek de officiële dienstre
geling niet gehanteerd wordt, zodat 
de frekwentie nog lager wordt. Veel 
mensen uit onze buurt worden door 
dit gebrek aan service gedupeerd. 
Bovendien zullen noodgedwongen min
der mensen van lijn 10 gebruik gaan 
maken, zodat het G.V.B. weer een ar
gument in handen krijgt om lijn 10 
t.z.t. niet meer door de Staatslie
denbuurt te laten rijden, waardoor 
deze buurt voor het openbaar vervoer 
nog meer een achtergebleven gebied 
wordt. Wij verzoeken U op zeer korte 
termijn maatregelen te doen nemen 
an de frekwentie van lijn 10 te ver
beteren. Het zal U duidelijk zijn, 
dat het in dit geval weinig zin 
heeft deze brief na de gebruikelijke 
termijn van minstens een half jaar 
te behandelen.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van het 
Soc.Kult. Wijkcentrum Staatslieden- 
en Hugo de Grootbuurt.


