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Hoi er is geld ....de  vlag uit

De buurtwerkplaats 
gaat beginnen
Het is echt waar. Dc subsidie is 
rond. De buurtwerkplaats kan 
gaan beginnen. Hei is eindelijk zo 
ver.

Dc buurtwerkplaats is nu bezig 
met het voorbereiden van de 
verbouwing. Dat moet eerst 
sebeuren. Hoe zit hei met de 
elektra, waai moet het worden 
aangelegd er. waar moet het v orden 
uitgebreiti, waai komen de licht
punten en de stopkontakten. wat 
moet gei'scieerd worden tegen 
eventueel lawaai. welke 
werkplaatsen moeten een afzuiger 
iiebben en ga zo maai door. Heeft 
u zin om met ons mee te werken 
met de verbouwing, meldt u zich 
dan vooral aan. Mensen om te 
timmeren, lassen, schilderen, 
electra aanieggen. Legei zetten, 
metselen, loodgieten, die verstand 
hebben van geluidsisolatie en iin

timmeren; metaal ie bewerken; 
om vidco-opnameu te maken; om 
meubels ie stofferen; om te naaien 
zowel de gewone naaimachines als 
op industriemachines waar bij
voorbeeld tentdoek mee genaaid 
kan worden; om te zeefdrukken; 
om te fotograferen en af te 
drukken; om te tekenen en te 
schilderen; om potten te bakken 
en een computer-werkplaats. Ook 
komt er een kantine met een in- 
rienting om te koken. Ouders mei 
kinderen kunnen komen werken, 
omdat er ook een crèche komt 
voor kinderen.

Lid worden
Iedereen kan )id worden van de 
buurtwerkplaau en in de werk
plaatsen komen werken. In de toe» 
komst zullen er ook allerlei 
kui sussen gegeven gaan worden: 
Doe met onb meef U hoon nog 
wanneer we definitief open gaan.

hebben om mee te werken, zijn 
van harte welkom. W e starten op 
1 februari met dc verbouwing.

Welke werkplaatsen komen er in 
de buurtwerkplaats?
Er komen werkplaatsen om te

Meer weien?
Dat kan m  de van Bosseschool, 
Cliffordstraai 36-38, of op het 
wijkcentrum, van Hallstraat 81, 
telefoon 82 11 33. Daar rijn ook 
aanmeldingsformulieren ie
kiijgen.

Ondanks pogingen van raads
leden van alle politieke partijen, 
hei PvdA-Gewest N .W ., het wijk
centrum en vele andere goedwil- 
lenden. lot overeenstemming te 
komen is Groen van Pnnsterer- 
straat 31 hs ontruimd.
Er zi^n vijf peletons M .E ., aan- 
houdingsleams, een vijftiental 
politie te paard en een aantal 
agenten met honden ingezet om de 
geweldloze blokkade van 300 
mensen te verwijderen. Bovendien 
had men nog 7 peletons, 4 
arrestatieteams, een pantser
wagen, een waterkanon en enkele 
bulldozers paraat. Dit betekent 
dat er ruim 800 politie-agenten op 
de been waren. Dc kosten waren 
een ontruimde woning, twee ton 
voor M.E.-inzel en vijftien 
gewonde buurtbewoners, waarvan 
er vier naar het ziekenhuis moes
ten.
Al vroeg in de ochtend werden 
door kerkklokken en een geluids- 
wagen de buurtbewoners opgeroe
pen om een geweldloze blokkade

te vormen vooi de te ontruimen 
woning. Even leek het of de ont
ruiming niet door zou gaan. 
omdat dc politieke partijen 
unaniem aktie ondernamen om de 
eigenaar van gedachten te doen 
veranderen. De eigenaar wilde 
echter met niemand onderhande
len. Hij wilde in Zwanenburg met 
rust gelaten worden. De ontrui
ming in de Staatsliedenbuurt 
moest doorgaan.

Na 2 uur sleep en trekwerk en 
enkele felle charges, kon de politie 
met de feitelijke ontruiming van 
de woning beginnen. Er zijn geen 
arrestaties verricht.

De woongroep, de wijkraad en de 
geweldloze verzetsgroep hielden 
na de ontruiming een gezamen
lijke persverklaring. Ze waren het 
er allemaal mee eens dat de 
blokkade beheerst was verlopen. 
De zegsman van de wijkraad vond 
het wei belachelijk dat ondanks de 
brief van de raadsleden aan de

eigeuaai de ontruiming is doorge
zet: "bovendien is de politiek 
zwak geweest. Er is uiel genoeg 
pressie uit$eoefend op burgemees
ter van Thiin. Het resultaat is een 
ontruimde woning, waarvoor de 
eigenaar nu tweemaal meer huur 
kan vangen dan normaal en 
wenselijk” .

Volgens de woongroep wa* de 
aktie van de politieke partijen: 
"mosterd na de maaltijd” : er is 
volgens hen door de raadsleden te 
laat gereageerd. De woongroep 
zegi alles in het werk te stellen de 
woning terug te kraken. Het 
normale kraken van leegstand 
gaal volgens hun ook gewoon 
door. Dat bteck diezelfde dag nog; 
tijdens de ontruiming heeft de 
woongroep namelijk ergens 
anders in de buurt weer een 
woning gekraakt.

Ad  Bakkenes

Foto; José Melo

Getuigen gezocht
Bij de ontruiming van de 
Groen van Prinstcrerstraat 31 
is o.a. de koster van dc 
Nassaukerk Hans Taselaar 
gewond geraakt. H ij was een 
van de (aatsten die van het 
pand werd weggedragen op een 
redelijk vriéndelijke manier. 
Daarna stond hij met een groep 
buurtbewoners aan de kant van 
de Cliffordstraai tegen het 
cordon ME-ers aan te duwen. 
Er werd daarbij niet gespuugd, 
geschopt o f  geslagen, 
zonder enige aanleiding 
begonnen de ME-ers plotseling 
een charge uit te voeren. Hans 
zag geen kans meer op tijd weg 
ie duiken en werd hard op zijn 
hoofd geslagen waarbij zijn 
rechteroog werd geraakt.
Vanuit de EHBO'POSt moest

hij snel worden a f  gevoerd naar 
het Lucas Ziekenhuis. E r is 
kans dat hij blind blijft aan dat 
oog, over 3 weken is daar 
zekerheid over. H am  wil het er 
niet bij laten zitten. Hij wil alle

mogelijke procedure* benutten 
óm zijn recht te halen.
Wij vragen iedereen die getuige 
is geweest van dit M£-optreden 
o f  er fo to 's  van heeft zich te 
melden op hét wijkcentrum.

Hulp bij invullen belastingformulieren
Misschien krijgt u ook dit jaar weer een formulier van de belastiugdienst 
waar u geen raad ir.ee weet. Hieronder wordt verteld welke mogelijk
heden er zijn om daarbij gratis geholpen te worden. (Geen B-biljettcu of 
Winstposten; alleen voor menden met laag inkomen)

U kunt bellen met (\c belastingen 
op de SVibautstraat. U  kun: ook 
de hulp inroepen van een scciaai 
raadsman of -vrouw. In buurthuis 
de Reiger zijn vrijwilligers bereid 
u terzijde te staan. In deze wijk
krant hebben we slechts weinig 
ruimte om u de mogelijkheden te 
melden. In de volgende wijkkrant 
zullen we er uitgebreid op terug 
komen.

Voor meer 
bellen raer 

821133.

informatie kunt u 
het wi»kceu(rum:

Daar is men op de hoogte 

van de verschillende adressen, 
waar u hulp kunt krijgen. U kuni 
er ook informeren wat u allemaal 

mee moet nemen om een belas- 
tiugformuüer te kunnen (laten) in- 
vuhen.
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SOCIAAL RAADSVROUW/ 
M AN
Spruökuur op maandag. dinsdag, don 
dordatj rtn v/i|ri<ig van 9.00 to t 12.00 uur. 
Op dinsdagavond van 18.30 to l 20.00 
im i voor wtuke^den. De Kuptnen 
Knoop, spreekkamer 1. v. ü m b  Stirum* 
s ti. 119. T*»Monisch v<in 14.00 tw  16 00 
UU’ . tt-l. 840230 on 846061

MAATSCHAPPELIJK WERK
Jn de ..KoptN**'* Knoop' . Van L'Mibtirg 
Stifurnstrdat 119, iel. Mfi?*6Ö6. ma van
14.00 1&00 uur Hn wo. v«jn 10.30 J2.00 
iiiu.
In huurfilms , O*» Rt^ye» ‘ Van FU.Hijers- 
beryrms». 65, twi 84567b. di. van 14 00 
JS>.00tmi.do van 10.30 I2 00uur 
Telof spieekuur: vof t2.00-13 00 uur, 
tel 730751.

BURENHULP
p /o  Wijkpost voor betaardon. Van Bost- 
rétoflrstroat 49, tel. 844352. 
5preekuui-ti}rifrn: n>aamJ«ig, woensdag, 
vrijdag van 11.00-13.00 uur. £ i is den 
iemand van de burenhulp op d« W ijkpost 
aanwezig.

WOONPROBLEMEN EN 
KRAAKSPRFEKUUR
Van Hogendorppfem 3, lol. 867202. Ma* 
avond 19.30-21.00 uur Do-avond 19.30
21.00 uur.

JURIDISCH SPREEKUUR VOOR 
BUITENLANDERS
Maandagavond vanaf 19.30 uur in de 
W itte Bfvg. d« W itw nstiaat 27.

SCHOOL
Schoolm#atschappe1>jk werk. her A B C  
leNassaustraat5, tel. 860324o f800346

RECHTSHULP VOOR 
VROUWEN
Advokates en maatschappelijk werk
sters. üe W iiw nsuaai 7S.
Spreekuur dinsdagochtend, inloop van 
hall 10 lo t lOtmr.
Woensdagochtend er.M&cheidmgs- 
spreekuur, inloop van h<ilf 10 to t 10 uur. 
Maandag to t en met donderdag telefo- 
ntsch oereikbaar van half 2  to t 5 uur en 
vrijdagochtend van hatf. 10 to t 12 uur 
onder numm«r 864594

GEREEDSCHAPSUITLEEN
0« Blauw® Duim, v.d. Hpopstraat 45-47. 
Iedere werkdag van 18.00-19 00 uur. 
Zatcfdag I1 -I2 u u f.

VOORPOST BESTUURS- 
KONTAKTEN
Van Limburg Stirumstraot 113, (Kopeteo 
Knoop). Spraêkuuc: ma. en wO. van 10-
13.00 uur.
BOUW EN
WONINGTOEZICHT
HaailemmerwoQ 10. Spreekuur: 15.30-
16.30 uur.

IKNJP U I T ^ X -

MAATSCHAPPELIJK WERK

Themamiddag

” W a t is dementie”  
op 20 februari

Over het onderwerp dementie is de 
laatste tijd veel ie doen. We: horen 
er over op radio en televisie. En er 
verschijnen romans over dit 
onderwerp. Zo is onlangs een 
schitterend boek van de schrijver 
Berntef uitgekomen, dat gaai over 
een oudere man die zich sleeds 
minder weet te herinneren.
Een aktueel onderwerp voor de 
themamiddag.

Gastspreker is de heer J. Schutte 
van de dienst psycho-geriatrie. Hij 
za1 aan dc hand van praktijkvoor
beelden vertellen over dementie, 
wat het is cn hoe de omgeving 
erop kanren^eren.
De middag is gratis toegankeiijk 
voor alle oudere buurtbewoners. 
Duur van de middag: van 14.00 
tot 15.30 uur.
informatie: Wijkpost vooi oude
ren, V. Boctzeiaerstraai 49, tel. 
$44352.
Buurtbewoners die. slecht ter been 
zijn kunnen van de buurtbus 
gebruik maken. Deze bus haalt u 
thuis op en zet u na afloop van de 
middag weer thuis af. Indien u 
van de bus gebruik wilt maken, 
kunt « de dag ervoor - dus 19 
februari - de buurtbus bellen van
9.30 toi 12.30 uur tel. 220S97.

X

WIJKPOST VOOR OUDEREN
van 8o«trelaerstr»et 49. tel, 8443P2. 
Spieekuur: maandag 9-30-11.00 uur in 
hat Gezondheicteeentium. van Hailstiaat 
200. dmsdag, donderdag en vrijdag van 
9.30-11.00 uur op de wijkpost dinsdag 
van 12.00-13.30 uur in buurthuis do 
Reiger, van Reigersbergenatr. 65, tel. 
845676.

KATHOLIEKE BOND VOOR 
BEJAARDEN

Woensdagmiddag van 1 rot 4 in ..Kofw 
r«t> Knoop" Van Limburg StiiumstfUQ.

AMBTELIJKE PRQJEKT- 
GROEP (APG)
Spreekuur: du van 9.30 rot 11 30 uur, 
V8nHa!lstraDt611. C
G G enG D  »
(a fd .  J e u g d g e z o n d h e fc te z o r g )  £
Van Oldenbamoveldwfraat 42. tal. £
842105. Op het zolfda adr*s *it drt Spoel- |  
o-tfioek Open: w o en do 9-11 uur.

LEER-WERKW1NKEL
D * Vuurtoren, Ic Nassayttraat 13. lel. 
865260. Geeft informatie c r  hulp b ij pro
blemen o f vragc» op het gebied van scho
ling cn werk aan <onsrr«n (15-30 ; r.) 
fodcre dt. wo. cn do. van )3.0(> tot 17.00 
uur.
ALG. NED. BOND v. OUDEREN
A tae fm g ? van de A lg . Ned. Bond 
vo o r O uderen is gevestigd  m D# 
Koperen Knoop. C lubm iddagen  op 
m aandag, d insdag, donderdag  en 
v rijd a g  van 13.00-16.00 uur.

OPENB . BIBLIOTHEEK

Van Limburg S ^ tumt.tr. '133, lei. 823986 
Mo. en wo. 14 00-17.30. 19.00-21.00 
uur; vr. 10.00-12 30. 14 00-17.30 uur; 2a 
11.00-15 30 uur; di. en do. g ro te n .

BEJAARDENHULP/GEZINS
VERZORGING
Sprmkuur m de Koparcn Knoop dins
dags van 1 to t 2 uur 's middags, in de 2de 
spreekkamer of op alle werkdayart 
S tichllng PiotPstant Socit*al Centrum. 
Keizersgracht 647 tel. 229822 tussen
8.30 17.00 uur

WIJKVERPLEGING
Rom bout Hogerbeetsstraat 70, lel. 
867908 Spreekuur m aandag t / m  
vrijdag  13.00*14.00 uur.

Gezondheid winkel ” De Witte Jas”

W itte Biug. De W ittenstroat 75. voor « 
volwassenen. maandag- en vrijdag 2  
ochtend van 9.00 tor 13 00 uur. Voor x  
tieners en jongeren: woensdag avond 
van 20.00 to t 21.00 uur.

BUURTRECHTSHULP
W im nslrêat 100 (schooi)
Spreekuur: maandügavond van tvs»1t 8 tot 
8 uur. iedere middag van 2 tot 5 uur 
tftiefonies b«e:khaa< onder nr. 866029.

INFORMATIE OVER 
NIEUWBOUW IN DE BUURT
KopOren Knoop, Van Ltmburg SHrumsir. 
119. Spreekuur: wo, mid. 16.00-18.00 u.

Papillon vraagt 
vrijwilligers
Tienercentrum Papillon is hard 
op zoek naar vrijwillige medewer
ken die zin hebben om voor 
tieners uit de Staatsliedenbuurt in 
liet centrum en in de buurt 
aktiviteiien te helpen opzetten en 
uitvoeren o.a. voor meisjes. 
Belangstellenden kunnen bellen 
S48672 en vragen naar Lucia.

Gezocht:
Iemand die naailes wil geven aan 
Marokkaanse meisjes.

"A ardbeientaart met 
slagroom* *
De werkgroep racisme van de raad 
van Kerken/werksoort vorming 
en toerusting van Magdalena- 
parochie cn Nassaukerk organi
seer: een cursus over anti-racisme. 
Ptaats: De Nassaukerk, de Wit- 
teniUaat 114. Data: (16 jan. 30 
jau.) 13 febi., 27 febr. U  maart 
om 20.00 uur.
Op  13 febr. vertelt een Suriname; 
over zijn komst naar Nederland. 
Hoe ziet de Nederlandse samen
leving eruit vanuit zijn gezichis- 
punr.

O p  2? febr. vertellen migranten 
werk(st)ers uit de buurt wat zij 
doen. Op  13 maart wordt er nage
praat over wat men aan deze cur
sus heeft gehad en wat er verder 
gedaan kan worden.

‘ ( ï  /  G b Z O N D H Ê JD S W IN K Ü L

Vf rta . . •  1de w itx e n s tra .it  2? 
10S2 AK a m ste rd e n  
te l. 020 -831140

Kursusprogramma 1986 
Hatha Yoga vanaf 7 febr. 13 vrij
dagen van 10-12 uur. Kosten 
/  30.- per maand. Info: Max: 
113333.
Sacred Dance: vanaf 15 jan. op 
woensdag van 15.30^ 17.30. 
Kosten ƒ30,- p.m. Info: Wilma 
tel. 852356.
In sacred dance worden oeroude 
mytische dansen gedanst, inaar 
ook nieuwe choreografieën op 
muziek van Bach, Vivaldi etc. 
Danservaring niet vereisi. 

Astrolopc: vanaf 31 jan. 7 vrij
dagen van 14-J6 uur. Kosteu 
ƒ  52,50. info: 881140. Astrologie 
voor beginners.
Cyclus in beweging: vanafl2 febr. 
zes woensdagen van 19.30-21.30.

Kosten / 45,-. info: Sun. tel. 
849895. ‘
Shiatsn; vanaf 18 febr. 8 dins
dagen van 20.30 tot 22.00. Kosten 
/  60,-. Info: Jovce, tel. 655686. 
Kookles 8 donderdagen \an 19.00 
tot 21.00 uur vanaf 6 febr. Kosten 
incl. maaltijd ƒ  100,*. Info: 
881140 of 121484.
Deze kursus is een kennismaking 
met de rijke mogelijkheden van de 
natuurlijke keuken.

Informatie en opgave:
I.v.m. ruimtegebrek is de toelich
ting heel sumier ot weggelaten. Bij 
bet wijkcentrum en bij de Witte 
Jas is een foldertje re krijgen me? 
meer informatie. (Adre* de Witte 
Jas: de WHtenstraat 27, tel. 
881140).

Psychotherapie, wat zijn de 
mogelijkheden?
Als u problemen heeft waar u uiet 
uit kunt komen en u durft niet of 
weet de weg niet goed naar 
professionele hulp, zou u op 
dinsdag ii febr. (van 20.00-22.00 
uur) of woensdag 12 febr. (10.00-
13.00 uur) even binnen kunnen 
lopen bij gezondheidswinkei ’de 
Witte Jas5. De Wittenstraar 29.

Er is daar dan een psychologe/ 
psychotherapeute aanwezig om 
informatie te geven. Hr svordi aan
dacht besteed aar. de verschillende 
vormen van psychotherapie en 
aan de vraag in hoeverre deze voor 
u misschien van mii kunnen zijn.

Voedingsgroep 
bestek ’84
Donderdag 13 febr. geeft de voe
dingsgroep Bestek ’84 een voor- 
lichtingsmtddag over de voeding 
tijdens de zwangerschap. 
Zwangere vrouwen uit de buurt 
kunnen dan om 14.00 uur terecht 
in 'de Witte Jas*. Tijdens die mid
dag zullen we in ieder geval een 
paar veel voorkomende proble
men in verband met het eten 
tijdens de zwangerschap bespre
ken. Verder is er lijd voor her in
gaan op vragen van de aanwe
zigen.
Voedingsgroep '84 heeft ook plan
nen andere aktiviteiten in de buurt 
te ontwikkelen, zoals kookkursuv 
sen en voorlichtingsavonden over 
bijvoorbeeld slecht etende 
kinderen, gezonde voeding en 
alternatieve voeding. Via de Wijk
krant wordt u over de aktiviteiten 
op de hoogte gehouden.

Zaalvoetbal Kampioenschap
O p  Paaszaterdag vorig jaar was de 
van Hogcndorpsporthal de arena 
waar gestreden werd om het zaal- 
voetbalkampioenschap van de 
Staatslieden- en Hugo de Groot* 
buurt. Het team van het Reinilda- 
huiswon de beker.
Ook dit jaar wil de werkgroep 
Sport weer zo’n toernooi organi
seren. De ekzakte datum, 
inschrijfgeld enz, hebben we nog 
niet definitief vastgesield, maar 
dal komt binnenkort.
Ondertussen kan men per team in
schrijven op o.nderstaand adres: 
Werkgroep Sport, p/a van Hall
straat .81.
Voor het welslagen van het toer
nooi hebben we ook zaalvoetbal- 
scheidsrechters nodig. Opgave aan 
bovenstaand adres.

Badm inton toernooi
De werkgroep Sport organiseert in 
samenwerking met de sportleiders 
van de sporunstuif een badrnin- 
tontoernooi. Dit toernooi vindt 
plaats tijdens de sportinstuiven op 
de donderdagavonden van 9 tot 11 
uur in de van Hojgendorpsporthal. 
Het hele toernooi duurt 4 avonden 
in dc maand februari (6 ,13,20, en 
27). Her. is een individueel toer
nooi d.w.z. ieder speelt voor zich
zelf. Hr wordt gespeeld volgens 
een zogenaamde Tadderkompetitie 
of uitdaagsysteem. Dtt wordt ter 
plekke uitgelegd, evenals andere 
regelementen.
Het is uiteraard het prettigst om 
alle vier de avonden aanwezig te 
zijn. Natuurlijk kan het voor
komen dat men èén avond niet 
kan. Geen probleem. Gewoon de 
week erop verder gaan. Het 
belangrijkste is echter Jat het druk 
en dus gezellig wordt. De kosten 
zijn/  3,- per persoon per avond.

Sportinstuif voor de jeugd
O p  zaterdagochtend is er tussen 
tien en twaalf een .sportinstuif in 
de van Hogendorphai voor 
jongens en meisjes tot 16 jaar.
Je kunt er aan allerlei sporten 
meedoen.
De toegang is gratis! Meer infor
matie: tel. 850851 of 844260.

Oproep
Wij lopen al een tijdje met het idee 
om tijdens de Staatsliedengreep 
een stratenloop te organiseren. 
Helaas hebben de leden van de 
werkgroep in de zomermaanden 
weinig tijd om dit goed voor te 
bereiden.
Wie zien het zitten om samen mei 
ons een S T R A T E N L O O P  te orga
niseren? Graag een briefje naar 
liet wijkcentrum

De werkgroep Sport

BINGOMIDDAG
Her N 1V ON  organiseert op zon
dag 16 februari 1986 een bingo- 
middag. Deze vindt plaats in liet 
ontmoetingscentrum ” De
Koperen Knoop” , v. Limburg 
Stirumstraat 119. Aan deze bingo 
zijn leuke prijzen verbonden. 
Tevens zal er een tombola worden 
gehouden. Aanvang van deze mid
dag is 13.30 u. en de toegang is 
gratis.

Je»"

©  i,|ï

Eenmalige 
uitkering 1985
Sommige mensen komen alsnog in 
aanmerking voor de eenmalige 
uitkering 1985.
Hebt u m  1984 de eenmalige uit
kering niet aangevTaagd of was u 
er te laat mee? Kwam u eigenlijk 
wel in aanmerking voor de een
malige uiikering 1984 en hebt u 
ook dit jaar nog ’n minimum 
inkomen? Dan kunt u alsnog de 
eenmalige uitkering 1985 aanvra
gen. Ga daarvoor naar de Sociale 
Dienst van uw gemeente, ook als u 
al een aanvraag 1985 hebt inge- 
diend. Er is ia dit geval ’n speciaal 
formulier.
De aanvraag moet op 15 februari 
1986 ingediend zijn.

EEN SOEPKEUKEN
Het Is avond en donker. En natuurlijk regent en miezert hel ook. Het ts 
rustig in de buurt. Ik ben op zoek naar dc soepkcukcn om een lekker 
bord warme soep te gaan eten, Ik had er van gehoord en het kwam me 
goednii. Ik zoek het CPN-kantoortje In de van der Hoop straat.

Dat kantoortje is 2x per week 
’s avonds ter beschikking gesteld 
aan *'de soepgroep” . Dat was ook 
meteen een mooie aanleiding om 
het van binnen weer eens te schil
deren.
Ik kom binnen. Het is er warm en 
mijn bril beslaat. Aan een grote 
tafel in het midden zitten een aan
tal mensen achter hun bord met 
soep. Ik schuif aar. een dampend 
bord vol, gevuld met lekkere vol- 
romige soep. Het smaakt uitste
kend. Ik eet mijn bord gulzig leeg. 
Dat smaak! en ik krijg nog cen 
tweede bord vol.
Heerlijk. Nadrtf ik ook dal bord 
naat binnen heb geslagen, heb ik 
tijd om een praatje te maken met 
de andere mensen aan de tafel. W e 
zitten gezellig mei elkaar te kleisen 
en ondertussen drink ik nog cen 
kop koffie. De tijd vliegt om en 
steeds komen er weer nieuwe 
mensen binnen. O m  half acht is 
het 20 ver dal de geweldige grote 
pan met soep leeg is. Enkele laat
komers vissen achter het net en 
verirekken weet. Heel vriendelijk 
wordt voor één late bezoeker nog 
een resije aardapj’jelen gebakken. 
” Heei Beschikt!’ ' vind de bezoe
ker. Inderdaad, héél erg gastvrij, 

dat ben ik roerend met hem eens. 
Ik loop naar de gastvrije persoon 
toe. Hij komt uit Iran, dat vroeger 
Perzie heette. Ik maak hem miin 
komplimenten met de heerlijke 
soep. Maar dan blijk ik verkeerd 
te zitten. Hij legt mij uit dar hij dii 
keer niet. gekookt heeft en dat de 
soep gekookt is door een ueder-

lander. Ik ben verbaasd en vraag 
’*hoe bedoel je dal?”  en hij gaat 
mij uitvoerig vertellen over de 
mensen van de soepgroep en hoe 
de groep begonnen is.
Dne jaar geleden zijn cen neder- 
lander uit de wijk, namelijk de 
pastorale opbouwwerker Ricus 
Dullaert en een paar buitenlandse 
mensen met elkaar begonnen om 
regelmatig bij elkaar te komen en 
bij elkaar te eten. De ene keer aten 
ze de typise Hollandse pot en.de 
volgende keer bijvoorbeeld 
Perzies of Indiaas of Surinaams. 
Dat was heel ge2eliig en voor de 
Nederlanders heel spannend, om 
ook eens verder te proeven dan je 
Hollandse smaak lang is. Mensen 
ontmoetten elkaar, leerden elkaar 
kennen en leerden ook elkaar 
cultuur kennen. Belangrijk voor 
de buitenlandse mensen was ook 
dat ze goed hun Nederlands 
konden oefenen, want ze willen 
graag goed Nederlands leren 
spreken
Het gezamenlijk eten was dus een 
groot sukses en het stimuleerde 
om ook naar de buurt toe wat te 
gaan ondernemen. Eerst werden 
feesien georganiseerd h.v. op 5 
mei en in augustus tijdens het 
Siaaisliedenfestival, waar
natuurlijk ook buitenlandse 
groepen optraden. Nu is de 
groep zover dat ze op maandag- en 
donderdagavond van 6 tot half 
acht een soepkeuken uitproberen. 
Daar is iedereen welkom en tegen 
een kieine vergoeding is er een 
heerlijk bord soep te krijgen.
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Naar betaalbare huren!
Op 9 januari zijn raadsleden van vrijwel alle partijen in gesprek geweest 
met het kijkcentrum en de woongroep Staatsliedenbuurt. Het gesprek 
was evenals de voorgaande gesprekken vooral informatief van karakter. 
Onderwerpen waren behoud en herstel bij stadsvernieuwing; het politie
beleid en ae op handen zijnde ontruiming in de Groen van Prinsterer- 
straat.

Stadsvernieuwing
Wat betreft de stadsvernieuwing is 
vooral gesproken over de kwaliteit 
cn de hiuirhoogte van woningen. 
De Ssaatsiiedenbuurt kenmerkt 
2ich door de veie verouderde 
kleine woningen mei jarenlange 
achterstand in het onderhoud. 
Bijna een logisch gevolg hiervan is 

dat een grote groep mensen met 
een minimuminkomen in onze 
buurt naar betaalbare huisvesting 
zoekt. Het probleem is echter dat 
die verouderde woningen niet 
automatisch lage huren be
tekenen. Het tegendeel is vaak 
waar. Regelmatig worden voor 
oude kronen hoge huren ge
vraagd. De positie van een

woningzoekende is dan twijfel
achtig; er is altijd wel iemand uit 
nood bereid om de te hoge huur te 
betalen.

Aankoopbeleid 
De versnippering van hes par
tikuliere woningbezit betekent dat 
de sterk verouderde woningen niet 
steiseimatig opgekocht kunnen 
worden. Dit leidt vaak tot ver
traging en frustratie bij het aan
koopbeleid. Bovendien heeft de 
gemeente nog geen voldoende 
mogelijkheden om te voorkomen 
dat de aankoopprijs van woningen 
te hoog uirvolt; de gemeente is bij 
de aankoop van het partikuliere

woningbezit geheel afhankelijk 
van het vrije marktmechanisme op 
veilingen. Prijsopdrijving is 
moeilijk te voorkomen. De vaak 
vee) te hoge aankoopprijs 
betekent dat de huren van 
‘woningen in bezit van de gemeente 
of de woningbouwverenigingen 
ook opgedreven worden, tOL 
hoogten die niet stroken met de 
huurwaatde die men zou kunnen 
berekenen aan de hand van het 
puntenstelsei.

De woningen in onze buurt zitten 
vaak met een achterstallig onder
houd van 10 tot 20 jaar, en zijn 
niet of nauwelijks van gerief voor
zien. Het zou niet meer dan rede
lijk 2ijn dat dc huren van deze 
woningen een afspiegeling zijn 
van haar gebrek aan gerief ên 
kwaliteit. Dat partikuliere eige- 
naren huurkontrakten afsluiten 
met te hoge huren is haast onont
koombaar. Vele huurders in onze 
buurt zitten met huren die veel

hoger zijn dan men volgens de 
punlcnregeling zou verwachten. 
Het zou echter ai een hele verbete
ring zijn als de gemeente haar 
beleid dusdanig ombuigt, dat in 
ieder geval de woningbouwver
enigingen betaalbare huren over
eenkomen ; huren die afgeleid zijn 
van de puntenwaarde van de 
woning en rekening houden met 
het budget van de huurder. 
Volgens de puntenregeling die juli 
1986 ingaat is het volgens het 
wijkcentrum reëel dat de basishuur 
van woniugen ƒ  80,- ƒ  105 zuilen 
bedragen. Vermeerderd met de 
eventuele geriefsverbetering van 
ƒ34 ,50  zou dat een huur beteke
nen van ƒ  114,50- /  139,50. Deze 
bedragen, aldus het wijkcentrum, 
komen overeen met de in de nota 
Schaefer ” naar een stelsen van in- 
komenshuren”  geponeerde 
gedachte en bieden alsmede de 
mogelijkheid de huurtoewijzing 
door de woningbouwcorporaties 
in overleg met de buurt te doen

Ontruimingen handvat voor 
spekuianten
De angst, dal ouzorgvuldlg optreden van de politie bij hel kraken van 
woningen een situatie crcetrt waarin spekuianten in onze buuri weer vrij 
spel krijgen, lijkt reèel. iu het geval van de Groen vau Prinstererstraat 
31h is de huidige bewoner ontruimd voor iemand die bereid is een huur- 
eontrakt af te sluiten van ƒ  3Ö0,-. Voor een woning die normaal 
gesproken zo'n ƒ  150,- opbrengt,
De bewoner die de woning gekraakt had was dan ook bereid die huur 
aan de verhuurder te beluien.
Na is er ontruimd op grond van huisvredebreuk. De politie heeft 
zondermeer het verhaal van de verhuurder geloofd. I>e vraag of het wel 
een geval van huisvredebreuk was; of dat het giug om een ordinair huur- 
contlik!, is hij de politie niet onderzocht.

Voorgeschiedenis
De woning was 16 november j.1. 
leeggekomen nadat de vorige 
huurster daar 12 jaar gewoond 
heeft voor ƒ  150,- per maand. De 
woning is 24 november, toen de 
woning helemaal lees was, 
gekraakt. Hoewel de verhuurder 
wist dat zijn woning weer 
bewoond was» en dat de nieuwe 
bewoner bereid was huur te 
betalen, stond de eigenaar de 
volgende dag voor de deur met eec

huurder die bereid was ƒ  300,- per 
maand :e betalen. De kraker had 
de verhuurder een huur lot 
/  200,- voorgesteld. Het gaat om 
een oude woning die volgen1; de 
puntenregeling var. de getneeme 
rond dc ƒ 150,- mag opbrengen. 
De woning is dus ontruimd voor 
iemand die bereid was om 
tweemaal zoveel huur te betalen 
als noodzakelijk. He! gaat hier 
dus niet om een ontruiming op

grond van huisvredebreuk, echter 
om een conflikt waarin huurders 
mei de grootste portemonnaie het 
meeste kans hebben een huurkon- 
trakt af te sluiten. Het schijnt wat 
betreft de verhuurder niet om een 
incident te gaan. De eerste verdie
ping heeft hij horizontaal ver
kocht» twee en drie hoog verhuurt 
hij volgens de buren illegaal voor 
zo’n ƒ  35G,-. Twee hoog schijnt hij 
zelfs illegaal onder te verhuren op 
eigen naam, terwijl hij zelf in een 
riante villa in Zwanenburg woont. 
Deze ontruiming begint aardig op 
een honorering van een spekulam 
te lijken.

Kraken
De Staatsliedenbuurt is, aldus dc 
woongroep, éèn van de buurten 
waar hard verzet van bewoners- 
groepen, spekulatie min of meer 
heeft verdreven en de huren van 
vee) woningen omlaag heeft 
gebracht. Het kraken van 
woningen heeft volgens hen een 
belangrijke rol gespeeld bij het 
beteugelen van huren en tegen
gaan van «leutelgeldpraktijken. 
Het nieuwe politiebeleid in dc 
buurt speelt volgens hen spekulan-

Foto: Dirk Blij

ten in de kaart; als de politie over
gaat lot veelvuldige ontruimingen 
op grond van verklaringen van 
alleen de verhuurder is de kans 
groot dat de spekuianten hun 
positie in de buurt weer terug 
krijgen. De verhuurder bepaald 
dan weer wie er op zijn woning 
komt; diegenen die niet in staat 
zijn hoge huren te betalen maken 
dan steeds minder kans op een 
redelijke woning. G D H  heeft 
volgens de woongroep al lang geen 
grip meer op huurkontrakten die 
afgesloten worden; hoe kan zij 
weten welke .druk een verhuurder 
uitoefent om een huurder een on
redelijk huurkontrakt te laten 
tekenen.

Gemeentegelden
Het ontruimingsbeleid in onze 
buurl keert zich uiteindelijk ook 
tegen de gemeente. Als dc huren 
weer stelselmatig opgedreven wor
den heeft dat ook invloed op de 
marktwaarde van zo’n pand. Het 
beleid is dat uiieindelijk alle ver
ouderde woningen in onze buurt 
opgekocht worden door gemeente 
grondbedrijf. De woningen 
worden dan in beheer gegeven van

plaats vinden; woningen met een 
huur onder de ƒ150,- vallen 
namelijk buiten de GDH- 
distributie. Volgens één der raads
leden is echter het probleem dat dc 
hoogte van de huren door het rijk 
samengesteld worden, en dat de 
marge van de gemeente slechts 
minimaal is. Dit neemt volgens 
weer een ander raadslid niet weg 
dat huren van ƒ  180,- of meer 
voor slechte woningen in onze 
buurt niet acceptabel zijn. Boven
dien is het niet redelijk als de 
gemeente zich verschuilt achter 
net rijksbeleid, cn zo haar verant
woordelijkheid afschuift.

H et politiebeleid
Het politie beleid is in onze buurt 
nog steeds aktueel. Er zijn klach
ten geweest dat de politie nog al 
overdreven bezig is met het con
troleren van vergunningen. De 
raadsleden hebben toegezegd dit 
op de agenda te plaatsen van de 
eerstvolgende vergadering van de 
commissie van Algemene Zaken. 
De klacht dat er in verhouding 
teveel politie in onze buurt aan
wezig zouden zijn, is volgens de 
raadsleden niet ter diskussie; het 
gaat om een beleid waar de 
gemeetue voor kiest. Het gaat uit
eindelijk ook niet om het aantal 
agenten, echter om de wijze 
waarop de politie haar aanwezig
heid doet gelden. Als er ernstige 
klachten zijn over de politie dan 
zouden de raadsleden op de 
hoogte gebracht wiilen worden. Er 
bestaat dan ook de mogelijkheid 
om klachten over de politie bij het 
wijkcentrum te melden; zodat het 
wijkcentrum een duidelijk beeld 
kan vormen en de raadsleden 
indien nodig op de hoogte kan 
houden.

Ad Bakkenes

de woningbouwverenigingen. 
Ais nu door spekulatiepraktij ken 
niet alleen dè huren opgedreven 
worden maar ook de aankoop
prijzen vau die panden voor de 
gemeente aannemelijk hoger wor
den, betekent het uiteindelijk ook 
voor de gemeente een grote 
financiële strop.

Als de aankoopprijzen 
de hoogte in gaan, gaat 

dit ook problemen leveren voor de 
woningbouwverenigingen die dan 
weer te hoge huren moeten vragen 
met alle problemen van dien. Om  
een hoop ellende te voorkomen 
had de gemeente vooruitlopend op 
haar beleid deze woning kunnen 
opknappen en in beheer geven van 
de woningbouwvereniging
"Zomers Buiten” , wat sowieso al 
de bedoeling was. Een goed funk- 
tionerend aankoopbeleid van de 
gemeente is uiteindelijk veel beter 
voor het maatschappelijk welzijn 
dan botte ontruimingen. In het 
geval van de Groen van Prinsterer
straat w'as iedereen het eens dat 
het zaakje stonk; ook de wijkraad 
was tegen de ontruiming. In een 
persverklaring stelden vertegen
woordigers van de wijkraad: ” dat 
zij niet snappen, dat het steunen 
van een huisbaas bij het verdubbe
len van de huur enig maatschappe
lijk welzijn bevordert” .
Er is ook vanuit het wijkcentrum 
een telegram, gestuurd, naar de 
verhuurder met de mededeling 
dat: "de Sociaal rechtvaardige 
oplossing van het probleem Groen 
van Prinstererstraat 31 hs is: ver
ander in het huurcontract tnet 
uw kandidaat het huurbedrag in 
het door het puntensysteem be
paalde. Dit is circa /  160,- waarna 
de kraker m.i. bereid is te vertrek
ken” .
Op  deze uitgestoken hand is niet 
gereageerd. Volgens de woon
groep zou dit echter ook geen 
oplossing zijn, omdat diegene die 
samen met de verhuurder de 
ontruiming geforceerd heeft, 

.sowieso geen recht heeft op die 
woning.

Het heeft in ieder geval niet 
mogen baten. Er is weer een 
besmet verklaarde woning bij, en 
de buurt zit collektief rnet de 
gebakken peren.

Ad Bakkenes
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KUNST IN DE BUURT
Op de laatste vergadering mei Kim zijn enkele besluiten tot sianci 
gekomen over het hoe en waar van kunstloepassingen in onze buurt. 
Nog ln 1986 zal het "ftingnaldaheeld’1 geplaatst worden in het plant
soen van bet Oldenburneveldpleln. Bovendien wordt er naar gestreefd 
dat eind augustus een beeld van Michael Schierbeek omhuld zal worden 
bij de ingang van liet heringerichte VYesterpark, aan de kant van de 
Haarlemmerpoort.

F o to :  C.J. Bergveld

Het Ringnaldabeeld; van Else Naast het plaatsen van beelden is 
Ringnalda en Morman Dillworth, gekozen voor een studie-opdracht; 
zou oorspronkelijk in het Wester- wat te doen met de toekomstige 
park komen. Hoewel het beeld erg drie poorten in iiel nieuwbouw- 
in de smaak viel is uiTeindeliik complex aan de kant van het 
toch voor een ander beeld Hogendorpplein. Ook zat aan de 
gekozen. Omdat velen hei beeld hand van een schetsontwerp van 
toch geplaatst wilden zien. is ge- een beeidende kunstenaar een 
zocht naar een andere lokatie “ originele’ ' muur ontworpen 
waar het beeid tot zijn recht kan worden op de hoogte van de toe
komen. Het gaat om een beeid dat komslige erfafscheiding aan de 
een rustige omgeving vraagt. Vrij* J.M . Kemperstraat. Nu de 
wel unaniem vonden de aanwezi- parkeergarage ia de Noord 
gen op de vergadering dat het Oostpunt niet doorgaat» komen er 
beeld haar bestemming moet parkeerplaatsen in de J.M. 
vinden op het Oldenbarneveld- Kemperstraat. De ontworpen 
plein. Het kunstwerk van Michael muur zai tussen de parkeerplaat- 
Schierbeek zal funktioneren als sen gemetseld worden, en mis- 
identit'ikariepunt bij de ingang van schien het geheel van beton en 
het Westerpark, aan de kam van auto’s op een hoger uivo brengen, 
de Haarlemmerpoort. Het beeld De vergaderingen zijn overigens 
moet nog ontworpen worden; het openbaar van karakter. Als u 
zal in ieder geval een modern geïnteresseerd bent, neem dan 
kunstwerk worden van minimaal kontakt op bij het wijkcentrum.
10 meter hoogte. Het zal dus wel
in het oog vallen. Ad Bakkenes

Huiskamerprojekt

Tentoonstelling februari
staking in de bibliotheek

De Stichting i.o. hsriskamerprc- 
jekl Staatslieden- en Hugo de 
Grootbuurt zoekt akticve 
enthousiaste mensen, die willen 
meewerken aan de opzei cn uit
voer van dit projekt.

Het huiskamerprojekt zal een 
opvang worder. voor jongeren 
uit de buurt vanaf ± 12 jaar, 
die, om welke reden dan ook, 
tussen wal cn i»chip dreigen te 
raken of geraakt zijn. Heel vaak 
ten gevolge van echtscheiding of 
onmacht van de eigen ouder(s) 
iets te doen met problemen die 
zich voordoen.
Voor kinderen (jongeren) in deze 
leeftijd geldt dat ze behoefte 
hebben aan een gezinsleven, 
althans om ergens bij te horen en 
zich veilig te voelen. Het

huiskameiprojekt wil zo’n plek 
zijn!
Het kontakt met de ouder(s), 
vrienden, school, jongerencentra 
en hulpverleners kan behouden 
blijven als een jongere in het 
huiskamerproiekt komt en de 
jongere geholpen kan worden 
om zich; ce krijgen op zijn/haar 
situatie,
In eerste instantie zal het 
vrijwilligerswerk zijn. W e  hopen 
in de toekomst dat er subsidie 
komt om een aantal betaalde 
krachten té kunnen aanstellen. 
Voor verdere informatie kunt u 
ons rustig bellen. U kunt inlich
tingen krijgen bij Katharina 
Kiuyskens, tel. 842530 tussen 9- 
17 of ’s avonds tel. 269374. U 
kunt zich aanmelden bij het 
wijkcentrum, tel. 821133.

Fusie W ijkkrant/ 
Buurtkrant Hugo 
de Grootbuurt
Ruim 10 jaar geleden werd door 
een aantal mensen de Buurtkrant 
Hugo de Grootbuurt opgericht.
De reden daarvan was, dat men 
vond, dat er te weinig nieuws over 
de Hugo de Grootbuurt in de 
wijkkrant stond.
Deze krant werd voornamelijk be
taald door de buurthuizen de 
Reiger en ’t Trefpunt. Toen vorig 
jaar deze buurthuizen aü> gevolg 
van de bezuinigingen moesten 
fuseren was er niet langer geld 
beschikbaar voor de buurtkrant. 
De redaktie klopte aan bij het 
wijkcentrum voor subsidie, maar 
omdat er door het wijkcentrum al 
een krant werd uitgegeven kon er 
geen geld beschikbaar worden 
gesteld voor nog een krant en men 
adviseerde te proberen tot een 
fusie van beide kranten te komen. 
Meer dan een jaar is er (af en toe 
met grote tussenpozen) gepraat 
door de redakties. Maar men zag 
geen kans op één lijn te komen.
Op de wijkraad van december j.1. 
werd een commissie samengesteld 
die ook een poging moest onder
nemen om de redakties tot elkaar 
te brengen.
Het gevolg hiervan was dat vijf 
redakticleaen (w.o. de eindredak- 
tie) van de wijkkrant opstapten. 
Tussen de overgebleven mensen 
zijn gesprekken gevoerd.
En zoals het zich nu laat aanzien 
zal er al in februari een gezame- 
lijke krant gemaakt worden.
De nieuwe redaktie wil zich er 
voor inzetten dat u een goede 
krant in de bus krijgt. Waar
schijnlijk wordt dat een krant in 
een ander formaat en met een 
ander aanzien. Binnen de redaktie 
wordt hard nagedacht over een 
nieuwe naam voor de krant. 
Suggesties van buurtbewoners zijn 
van harte welkom op het wijkcen
trum.

Afscheid Henk 
van Haandel
Na bijna vijf jaar als eindredak- 
teur voor de wijkkrant te hebben 
gewerkt, gaat Henk van Haandel 
de redaktie verlaten,

Aanleiding lot dit besluit is de 
fusie tussen de wijkkrant en de 
buurtkrant Hugo de Grootbuurt. 
Al enige tijd onderhandelen beide 
redakties over samengaan. Dit 
had tot op heden geen resultaat, 
omdat er teveel meningsver
schillen waren over de manier van 
werken.
O p  de wijkraad van december j.1. 
werd een commissie ingesteld, 
die moest gaan bewerkstelligen 
dat van dc beide redakties één 
team gemaakt zou worden. Als 
coördinator van de wijkkrant zou 
Henk hierin een grote taak 
krijgen. Hij beschouwt dit als 
een onmogelijke opgave en wil de 
veranrwoordelij kheid hiervoor 
niet op zich nemen.
Het bestuur van het wijkcentrum 
betreurt hei besluit van Henk. Al 
die jaren heeft hij veel tijd en 
energie in de krant gestoken cn 
heeft hij het gezicht van dc krant 
bepaald.
Daarvoor willen lii hem hartelijk 
bedanken.
Behalve Henk stoppen ook 
Vincent Uitvlugt en Mieke ’t Hart 
hun werkzaamhedeu voor de 
krant.

Van 14 februari t/m 8 maart is in 
de Openbare Bibliotheek Staats
liedenbuurt, v. Limburg Stirum- 
straat 133 de tentoonstelling ” De 
Februaristaking” te zien. Deze 
tentoonstelling is een gezamen
lijke aktiviteit van het Anti 
Fascisme en Racisme Comité en 
de Bibliotheek.
Iedere jaar op 25 februari wordt 
de Februaristaking 1941 herdacht. 
Het is nu vijfenveertig jaar gele- 
den dat de staking plaats had. De 
lafhartige overval door de nazi's 
op onze joodse medeburgers was 
voor de bevolking de druppel die 
de emmer deed overlopen. Hon
derdduizenden mensen in Amster
dam, de Zaanstreek, Utrecht, 't 
Gooi en Velsen maakten duidelijk 
dat zij terreur verafschuwden en 
dat zij nimmer de nazi’s wensten 
te accepteren.
In Amsterdam heeft het over
heidspersoneel, daartoe opgeroe
pen door de illegale C PN  - en het 
door de C PN  uitgegeven manifest 
'Staakt, staakt, staakt!!!’ • de 
spits afgebeten. De arbeiders in de

Soms wordt je zomaar op straat 
aangesproken. Neein vanavond. 
Ik ben op weg naar huis en wordt 
aangehouden door een zwaar
lijvige dame met een bood
schappentas.
” lk voel me niks lekker” , zegt ze. 
Ik heb niet zo gauw een antwoord, 
maar dat blijkt niet nodig. ” De 
dokters doen er niks an hoor. Her 
zit inwendig, daar is het niet best. 
Maar de dokters zeggen dat ik er 
goed uil zie. Vin jij nou dat ik er 
goed uit zie?”  Ik moppel iets van 
valt best mee.

Dan gooit ze het plotseling over 
een andere boeg. ” Ken jij met een 
stokje op je kin lopen?”  Ik schud 
verbaasd mijn hoofd. ” lk wel” , 
■knikt mevrouw. ^Dat heb ik 
geleerd toen ik vijfenveertighalf 
was. Dat is acht jaar geleden. Je 

moet er evenwicht voor hebben.

En lenig zijn. Ik ben lenig hoor” , 
zegt ze nadrukkelijk. Ik zie dat

werkverschaffing volgden hun 
voorbeeld, ze weigerden te werken 
en stapten niet in de treinen die 
hen naar de objecten moesten 
brengen. De staking breidde zich 
als een olievlek uit naar andere 
bedriiven zoals die in de metaal en 
de scheepsbouw, naar de confec- 
tie-ateliers en banken. De Duitse 
bezetters waren woedend: nog 
nooit was in de door hen bezette 
gebieden op zc’n grootse wijze 
weerstand geboden. Daarmee is de 
Februaristaking de geschiedenis 
ingegaan als één van de belang
rijkste verzetsdaden in bezet 
Europa. De Februaristaking 1941 
was een vlammend protest tegen 
de nazi-heerschappij en het gruwe
lijk onrecht dat onze joodse mede
burgers werd aangedaan; zij is 
ook nu nog, vijfenveertig jaar 
later, een onvergetelijke gebeurte
nis in de geschiedenis van Amster
dam.
Dc tentoonstelling is te bezichti
gen op dc openingstijden van de 
bibliotheek (elders in dit blad ver
meld)

niet zo zitten met haar figuur 
maar ik zwijg.
” Nou ken ik het nog met dat 
stokje. Ik ben al in de vijftig. Zou 
je niet zeggen hè. Zie ik er uit of ik 
al vijftig geweest ben?” Ik lieg en 
zeg nee.
” Ilt weeg trouwens honderdacht 
kilo. Vin u dat veel?”  Ik kan nu 
niet doen als of en zeg dtft ik dat 
best veel vind. Ze buigt wat dicht
bij en zegt op fluistertoon. ” Dat 
komt omdat ik zware botten 
heb” . Ik kijk haar verbijsterd 
aan. ” Dat valt niet mee hoor” .

zegt ze ineens weer hardop. ” Je 
moet het allemaal meesjouwen” . 
Inmiddels staan we voor mijn 
deur en ik wil naar binnen. Ik 
wens haar het beste en steek de 
sleutel in het slot. ” Ik ben niks 
lekker” , hoor ik haar nog zeggen 
als ze hoofdschuddend oversteekt. 
Thuisgekomen probeer ik een 
stokje op mijn kin te zetten. Het 
valt.

LENIG
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Uit de doofpot niets nieuws
De trieste gebeurtenissen van 25 oktober vorig jaar liggen iedereen nog 
vers in liet geheugen. Een moeder met een klein kind werd op basis van 
een ontrulmingsvonnis op andermans naani op straat gezet. Naar later 
bleek, betrof het een beleidsfout! De leiding van het 86 man sterke bwro- 
Raampoort, volstrekt onvoorbereid op de gebeurtenissen, drukte een 
grootschalige ontruiming van de geherkraakte w oning in dc Sctiaepmaii- 
straat door. Het personee! van de Raampoort, dat zich in onze rustige 
buurt stierlijk had verveeld en intussen rot cen oorlogsstemming tegen 
krakers was opgehitst, ging ongekend bloeddorstig tekeer. Op  de incest 
lafhartige wijze werden weerloze arrestanten, geboeid en wel, door 
politiehonden gebeten, door poiitie-agenton mishandeld, zowel in het 
pand, als op straat, in de arrestantenwagens, op het poiitieburo en zelfs 
in het ziekenhuis.

Hans Kok

Een van de in het kraakpand 
gearresteerde buurtgenoten was 
Hans Kok. A)s enige was hij, toen 
de M .E . binneudroug, van de 
andere krakers geïsoleerd geraakt.

Terwijl de M .E . zich niet onbe
tuigd liet en op de krakers insloeg, 
hoewel deze zich hadden overge
geven, werd Hans Kok 
‘opgevangen’ door een groepje 
van vijf M.E.-ers, dal zich uitzon- 
dergebjk beestachtig gedroeg. Hij 
werd door hen finaal in elkaar ge
slagen.
Hans Kok werd injtesloten in cel 
B-21. Hij had zijn jassen inoeten 
inleveren en kreeg geen matras en 
dekens. Het licht bleef aan, de 
verwarming was uitgedaan. De 

volgende morgen kreeg hij geen 
ontbijt, werd hij niet gewekt. De 
beloofde arts verscheen niet. Hij 
was stervende. Als hij om hulp 
heeft geroepen via de intercom, 
dan is die niet gekomen; zijn 
mede-arrestanten kregen immers 
ook geen reaktie ais zij de inter
com gebruikten. Wel heeft 
tenminste één bewaker Hans in 
zijn cel gezien, terwijl zijn gezicht 
onder het braaksel lag. Hij heeft 
toen gevloekt en getierd, dat hij 
zijn rotzooi bij zich moest hou
den.
De- verschrikkelijke conclusie van 
een en ander is, dat politie en 
bewakers Hans Kok niet alleen 
aan ziin lot hebben overgelaten, 
maar hem, in de wetenschap dat 
hij medische hulp nodig had. heeft 
later kreperen.

Politie Verklaring

Op  25 oktober verklaarde de 
waarnemend hoofdcommissaris 
hoogstpersoonlijk voor het NOS- 
journaal, dat er niets aan de hand 
was geweest. Bij de 'regelmatige 
eontr&les* bleek Hans lekker te 
liggen slapen, ’s Morgens had hij 
normaal zijn ontbijt gehad. Dat 
hij ondanks deze goede verzorging 
toch dood was, kwam omdat hij 
was verslaafd aan hard drugs. Er 
waren zeifs verse prikgaatjes 
gevonden in de elleboogsplooien. 
De laatste twee beweringen bleken 
ai spoedig aperte leugens te zijn. 
Hans was weliswaar gebruiker, 
maar niet verslaafd aan hard 
drugs.

Rapport
Toen op 18 november het Open
baar Ministerie mei een vodje van 
1'/: velletje papier in de openbaar
heid trad om rapport uit te 
brengen over hei overlijden van 
Hans, was iedereen met verbijste
ring gesiagen. in het rapport werd 
geen doodsoorzaak vastgesteld, 
maar slechts het vermoeden uitge- 
spi oken dat Hans was overleden 
aan het gecombineerd gebruik van 
alcohol, methadon en librium. 
Dezelfde avond hebben buurt
bewoners gedemonstreerd onder 
de leus: *'Wij eisen een onafhan
kelijk onderzoek” . Duidelijk was 
immers geworden, dat politie en 
justitie de zaak in de doofpot aan 
het stoppen waren. Dat Hans Kok 
een drugsdode was, bleef hei

voornaamste thema van het doof- 
potlied.

D oodsoorzaak
Talloze medici gaven Te kennen, 
dat de naar voren geschoven 
doodsoorzaak onmogelijk was. 
De aangetroffen hoeveelheden 
alcohol, methadon en librium 
waren immers minimaal. Buiten
dien bleven veel andere vragen on
beantwoord. Alte aanwijzingen 
dat Hans zou zijn gestorven aan 
een hersenletsel (ten gevolge van 
mishandeling) waren niet nage
trokken.
Hans’ nabestaanden eisten het 
heie sektierapport op. Zij kregen 
het niet. Wel werd het hele 
dossier-Kok ter hand gesteld van 
politici en van de pers. De familie 
Kok eiste op 6 december het hele 
rapport, inclusief de foto’s en de 
namen van de betrokken medici 
en politiefunctionarissen. De 
namen werden niet vrijgegeven en 
een belangrijke foto van Hans was 
plotseling verdwenen. Niets werd 
nagelaten om de zaak te verdoeze
len.

Korthals Altes
Tijdens het interpellatiedebat in 
de Tweede Kamer op 28 novem
ber. waar vragen waren gesteld 
over de zaak-Kok, beloofde 
minister van justitie Korthals Altes 
persoonlijk het onderzoek te gaan 
ieiden. Hij verklaarde, ” dat 
indieft tijdens het feitenonderzoek 
alsnog een redelijk vermoeden van 
een strafbaar feit mocht wijzen 
het voortiet zal worden in een 
justitieel opsporingsonderzoek” 
en daarna zonodig worden gevolg 
door een gerechtelijk vooronder
zoek. Drie dagen later (1 dceem 
bcr, Brandpunt) zwakte de 
minister het weer af door te 
beweren dat "gelet op de doods
oorzaak niemand daarover een 
verwijt valt te maken” . Dus hoe
wel hij de doodsoorzaak zou gaan 
onderzoeken, stond ook voor hem 
terstond vast, dat het een drugs
dood was. In Elseviers Magazine 
van 7 december verklaarde hij 
onomwonden: "Hans Kok is geen 
slachtoffer geworden van de 
politie en van de bejegening op 
een Amsterdams poiitieburo. Hij 
is het slachtoffer van de verdoven
de middelen” . Voor iemand die 
toezegt een onderzoek te gaan 
instellen, is dit een zeer bizarre uit
spraak. Gevreesd moet worden, 
dat ook Korthals Altes (vooral 
Korthals Altes?) de doofpot han
teert.
In dezelfde editie van Elseviers 
Magazine beweerde Korthals Altes, 
dat de helft van alle gearresteerde 
krakers van de Schaepmansiraat 
verslaafd zijn aan hard drugs. 
Deze uitlating van verregaande 
laaghartigheid heeft hij moeien 
terugnemen, nadat de mede-arres- 
tanten hem op 2 januari van dit 
jaar daartoe hadden gesommeerd. 
Het bleek namelijk, dat niemand 
van de gearresteerde krakers 
verslaafd was.

Onafhankelijk Onderzoek
Op 2 januari 1986 

presenteerden de krakers-arres
tanten van de Schaepmansiraat een 
eigen rapport over de gebeurtenis
sen van 24 en 25 oktober \orig 
jaar. De voornaamste reder, voor 
een eigen onderzoek was, dat de 
toegezegde interne, disciplinaire 
onderzoeken door de rijksrecher
che maar niet op gang kwamen. 
Bovendien moest paal en perk 
worden gesteld aan liet onafiaat- 
bare criminaliseren van de krakers 
door Korthals Altes. In de Tweede 
Kamer had hij ai beweerd, dat 
arrestanten die het in de cel koud 
hadden, in feite last hadden van 
coid-turkeyverschijnseicu, dus dat 
ze verslaafd waren. In feite was 
het in de cellen heerliik warm. 
Volgens het onderzoek door de 
krakers hebben 30 van de arres
tanten het Ijskoud gehad. Zij 
konden niet slapen van de kou, 
konden zelfs niet op dc (betonnen) 
brits (zonder beddegoed) liggen. 
Ze dedeu gymnastiekoefeningen, 
liepen op en neer, sommigen pro
beerden dc gaatjes van hef luchf- 
rooster, waardóór koude lucht 
naar binnen stroomde, dicht ie 
proppen.
Volgens de medici» inclusief 
degenen die het sektie-onderzoek 
op Hans Kok hebben uiige'oerd, 
kan een koude temperatuur in de 
cel een oorzaak en zelfs de enige* 
oorzaak van het overlijden van 
Hans zijn geweest. Er zou in dal 
geval sprake zijn van dood door 
schuld, van een ernstig misdrijf, 
begaan door politiefunctionaris
sen en/of bewakers.

De situatie nu
Het onderzoek van 

de rijksrecherche heeft nog «en  
enkele vordering gemaakt. Van 
een toegezegd onderzoek door de 
Inspeclie voor de Volksgezond
heid is nog niets gebleken. Amnes- 
ty International zal een onderzoek 
instellen naar de toestanden in de 
Nederlandse politiecellen, waarin 
de laatste 10 jaar tientallen 
arrestanten zijn overleden. De 
Nationale Ombudsman, Dr. 
Rang, zal vier klachten behande
len, die de familie Kok bij hem 
heeft ingediend. De eerste betreft 
het uitblijven van een strafrechte- 
lijk onderzoek, de tweede het niet 
verstrekken van de dossiers aan de 
familie en hel tegelijkertijd schen
den van de privacy van Hans cn 
zijn nabestaanden, door naar 
willekeur gegevens over hem aan 
de openbaarheid prijs te geven. De

derde klacht betreft de beeld
vorming van Hans als cen versla* 
yingsdode, met. name door de 
minister van justitie. De vierde 
klacht tenslotte betreft het 
uitblijven van een discplinair 
onderzoek tegen adiunct-hoofd- 
commissaris W . van Ingen, die op 
25 oktober vorig jaar leugen
achtige verklaringen over de 
behandeling en het overlijden van 
Hans Kok heeft afgeleid.
In opdracht van de lamilie Kok 
wordt thans een medisch 
heronderzoek ingcsteld. Van 20 
tot en met 23 januari worden, ein
delijk, de mede-arrestanten van 
Hans Kok door de rijksrecherche 
gehoord, die dan eindelijk, 85 
dagen na Hans’ overlijden, met 
het zo vaak bcioofdc onderzoek 
een begin maakt.
Na alle pogingen tot verdoezeling,

verdraaiing en criminalisering door 
politie, justitie, burgemeester van 
Thijn en minister Korthal Altes 
heb ik geen enkel vertrouwen meer 
in hun beloften en hun onderzoe
ken. Zij delen samen een grote 
doofpot.
Ik schaar mij volledig achter de 
eisen van de mede-arrestanten, 
van de Woongroep Staatslieden
buurt, van het Komitee Onafhan
kelijk Onderzoek en het komitee 
Geen Geweld in de buurt. Er moet 
een onafhankelijk onderzoek 
worden ingesteld naar de omstan
digheden, de wjjze en de redenen 
van het overlijden van Hans Kok, 
uit te voeren door deskundigen die 
door dc nabestaanden en andere 
belanghebbenden worden aange
wezen .

Leo Adriaenssen

ABA-OBI projekt
In februari 1986 willen wij, de 
Stichting voor Textiel, Onderwijs 
en Vormgeving (STOV), m 
samenwerking met het opvangcen
trum voor randgroepjongeren de 
Vuurtoren, een basisopleiding 
Mode en Kleding starten voor bui
tenlandse meisjes. Het projekt zal 
lopen van februari t/m december 
1986.
De doelstellingen <*an het projekt 
zijn o.a.:
- een opleiding geven in textiele 

vaardigheden, voor zover ze be
trekking hebben op her maken 
van kleding en accessoires.

- in staat zijn eigen kleding te 
maken.

- vooropleiding/schakelkursus 
voor doorstroming naar een er
kende vakopleiding.

- vooropleiding voor het starten 
van een eigen bedrijf en/of het 
werken in een contektie-atelier.

Het projekt is gericht op dc §roep 
allochtone meisjes die weinig of 
geen scholing hebben gehad en in 
een meervoudige achterstand- 
situatie verkeren. De leeftijd zal in 
principe liggen tussen lê en 20 
jaar. Van huis weggelopen Turkse 
of Marokkasose meisjes krijgen 
een voorkeursbehandeling. De 
deelneemsters zullen met behoud . 
van uitkering of kinderbijslag aan 
het projekt kunnen deelnemen. 
Aan de opleiding zijn geen kosten 
verbonden.

lnhoud van het projekt:
- naaitedmieken
- werken met patronen
- werken mei industrie- en huis- 

houdmachines
- naaien
- textielwarenkennis
- ontwerpen
- mode ontwerpen, stof- en mate

riaalkeuze
- algemene vormgevingsaspekten, 

zoals kleur, vorm, lijn.
- primaire beginselen van bedrijfs

voering

* excursies naar textielbedrijven
- eenvoudige rekenvaardigheden
- inkoop/verkoop
- administratie

Tijdsindeling:
fase 1. (februari t/m half april):
3 ochtenden in de week naaitceh- 
nische vaardigheden en ontwerpen 
fase 2. (half april t/m juni):
2 ochtenden per week naaitech- 
nisehe vaardigheden en 
ontwerpen,
1 ochtend per week bedrijfs
voering
fase 3. (september t/m december):
1 ochtend per week jiaaitechnische 
vaardigheden

1 ochtend per week praktische 
warenkennis
1 ochtend per week bedrijfs
voering

Er zal individueel veel aandacht 
worden geschonken aan de 
mogelijkheden die er zijn voor 
vervolgopleidingen of werk.
Plaats: hei projekt zal plaatsvin
den in de ruimte van de Vuurtoren 
aan de Nassaustraat 13 hs.
Deze ruimte is tijdens de kursus* 
uren uitsluitend toegankelijk voor 
de deelneemsters.

Begeleiding: de kursus zal worden 
gegeven en begeleid door Ineke 
Siersema en Ank Bredewoid. 
bevoegde icxcieldocentc», die 
beide ervaring hebben in het 
onderwijs aan allochtone 
vrouwen en meisjes, en werkzaam 
zijn bij STOV .
De Vuurtoren verzorgt de moge
lijkheden tot speciale individuele 
begeleiding en is gespecialiseerd in 
de imegraie opvang en begeleiding 
van raadgroepen.
Meisjes die belangstelling hebben 
voor dit project en zich willen in
schrijven, waarna een individueel 
gesprek zal plaatsvinden en 
verdere informatie gegeven £a! 
worden, kunnen komakt 
opnemeu met STOV , Lange Lcid- 
sedwarsstraat 208. lül" NR 
Amsterdam, telefoon Ü2Ü-230967, 
bij voorkeur op woensdagmiddag 
of donderdagochtend.
Gezien de s n e lle  start van het pro
jekt ontvangen wij reakties liefst 

zo spoedig nïogelijk.
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J } * *  <̂ i j   ̂ j  bJ l 0^ • Cr*
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ABA-OBI 
PROJESi
STOV (Tekstil ve Egitim Ku- 
rumu) gen gier merkesi Vuur
toren ile  birlikte 1986 §u- 
bat ayxnda yabancx geng kxz- 
lar igin moda ve giyim üze- 
rine bir y illik  bir kurs 
baslataeaktir. Bu egitim 
projesi subat ayinda ba§la- 
yacak ve Aralxk 19861 da so- 
na erecektir.
3u kurs gok az veya hig e- 
egitim görmemi? yani gesit- 
li nedenlerden dolayx okula 
gidemerai? veya §imdiye ka- 
dar olanaklan elvermemi?
16 ile 20 ya$ grubu arasm- 
daki yabanci kizlar igindir. 
Kurs ücretsiz olup, herhan- 
gi bir ödenek veya gocuk 
parasmdan yararlanan bayan- 
larda sakincasiz olarak bu 
kursa katilabilirler.
Bu kursun amaci^ Yukandaki 
bahsedilen bir grup geng ba- 
yani ilerisa igin ge§itli 
olanaklardan yararlandirmak- 
tir*
Ornegin: Kendi ba^m a i§ye- 
ri sahibi olmasi, bir yerde 
galigmasi veyada bu meslek 
dalinin yüksegini okumasi- 
dir.
Kursda i^lenilecek olan ko- 
nular ise;
Diki§ dikme, model gizimle- 
ri, i§ yeri agma ve i^letme 
bilgileri v .s .
Kursda görülecek olan derö- 
ler devreler haline ayril- 
mist olup ;

Birinci devrede(§ubat ile 
15 Hisan arasi) : Haftada 3

sabah dikis, el beceri- 
si ve model gizimi 
dersleri.

tkinci devrede(15 Nisan ile 
Haziran sonu) :Haftada 2 sa

bah diki§, el becerisi 
ve model gizimi.
1 Sabahda, is yeri ig- 
letme b ilg is i.

Ügüncü devrede(£ylül ile A- 
ralik arasi) : Haftada bir 

sabah, diki§ ve el be- 
cerileri
Haftada 1 sabah, mal 
bilgisi (yani kullanx- 
lan kuma§ ve benzeri 
malzemelerin kalite 
v .s . ge§idi üzerine) 
Haftada 1 sabahda, 
i$ yeri i$letme bilgi
si,

Bu egitimi devam ettirmek ve 
galxsmak isteyen kxzlar igin 
ki^isel ilgi gosterilerek 
gesitli olanaklar ara^txrx- 
lacaktir.
Derslerin veriiecegi yer : 

Vuurtoren binasx, 
Nassaustraat 13 hs.

Bu binada kurs esnasmda sa- 
dece kizlar bulunacaktxr. 
Bersleri verecek ki$iler: 
Ineke Siersema ve Ank Brede- 
wold tarafindan dersler ve- 
rilecektir. Heï1 ikiside* STOV 
da görevli ve yabanci kizla- 
ra verilen egitirc üzerinde 
tecrübeli olan kigilerdir*

Bu kursa katilmak isteyen 
kizlara müracaat konu^masi 
esnasmda kurs hakkinda da- 
ha ayrintili bilgiler veri- 
lecektir.
Katilmak isteyen ve ilg i du-

yan kxzlar STOV, lange leid- 
sedwarsstraat 208, 101? NR
Amsterdam veya 020-230967 
telefon numarasxndan araya- 
rak (Qargamba Ögleden sonra 
Persembe sabahi tercihimiz- 
dir)müracaat edebilirler.

Kurs kisa bir süre igeri- 
sinde ba$liyacaj*i igin ace- 
le olarak muracaatlanniz 
beklenmektedir,

1985 ig iN  BIR DEFALIK 
ÖDENEK
1985 Yili sonunda alm an 
yeni karar üzerine bazi ki- 
ler jjimdide 1985 igin olan 
3ir DeTalik ödenekten ya- 
rarlanabilecekler*

Eger 198̂ - deki ve gimdiki 
geliriniz asgari ücretten 
ise, hakkim z olup da 1984 
de.'3)ir defalik ödenek igin 
ba^vuruda bulunmadiysamz 
veya geg kalmissaniz ? Yi- 
ne de 1985 yilm daki uygu- 
lanan ,bir defalik ödenek
ten §imdide yararlanabilir- 
siniz .

Müracaat igin bagimli bu- 
lundugunuz Belediyedeki Sos- 
yal Hizmetler dairesine ba§- 
vurmalisxmz,
Ayrxca bu durum 1985 de mü
racaat edipde olumsuz yanxt 
alan kigiler iginde geger- 
lidir*
Bu kigiler hazxrlanan özel 
formülleri buradan temin e- 
derek doldurmalara gerekir,

BIRLIK GÜg 
YARATIR
Ad Appel ve Ad Bakkenes

Bosaltxlmaya kar§x olan ^id- 
detsiz direnrae üzerine :

Ikametgrubu(V/oongroep) tara
findan Koperen Knoopfda 12 
Kasim da bir toplanti düzen- 
lendi. Toplantxnxn önemli 
sor<alarxndan bir tanesi ise 
Schaepmanstraat 59 *un bo- 
^altxlmasxndaki olaylardx. 
•Acaba tatsxz bir raslantxmxy- 
dx yoksa ileride bu g-iddet 
devam mi edecekti ? 
Bosaltilma esnasxnda kulla- 
nxlan ^iddet hakkxndaki §i- 
kayetlerin ele^tirilmesinin 
yanx sxra semtdeki beliaren 
polis harelcetleri üzerine 
tarti$xldx. Raampoort bina- 
sinda bölge 8 in yürürlügü 
gegtigi tarihten itibaaren 
eskiye nazaran daha fazla 
kisiler polis tarafxndan ra- 
hatsxz edilmekte, nedensiz 
aranmakta ve gereksiz yere 
izin  belgeleri sorulmakta- 
dir.
Bu toplanti sonucu birgok ki- 
si böylesi bo^altma duxoimun- 
da ne yapilmasi gerektigi 
hakkinda grup olu.?turarafe 
gali^malanna ba^ladilar. 
§imdiye kadar olan olaylar- 
dan gikilarak hükümet tara
fxndan bosaltilma dururala- 
rxnda k in c ila r  heme kadar 
^iddetli olursa olsun hükü
met ka.zanmaktadxr.

§iddet helezonunu kirabilmek 
igin, yani bogalfemalann §id- 
detli olmasmx en^rellemek i- 
gin daha ba§ka bir öneride 
bulunuldu,*
§imdilik bosaltxlmaya kar?i 
§iddetsiz direnme karan  a- 
Im d i , mümkün oldugu kadar

ayni semtde oturan kom^ular- 
la beraber galxgxlacak.
Bu yeni plan üzerine semtde
ki kom^ular gali^malara ba§- 
ladxlar ._

'Eendracht maakt raacht'

SPEA
ehirsel yabancx dil projesi 
SP£A) yabancilara, özellik- 

le Türklere ve Faslilara 
ders vermek üzere gönüllü- 
ler aramaktadir.
Dersler degi^ik samanlarda 
ve degi§ik yerlerde yani, 
Spaamdammer, Zeehelden, 
Staatlieden, ve Hugo de 
Groot semtlerinde verilmek- 
tedir*
Gönüllülerden beklenen en 
azxndan 1 yxl ders vermesi, 
tamtma kursuna ve Ögretmen- 
ler toplantxsina katilmasx 
aynca  Hollandaca dilini iyi 
bilmesidir. Iki aylik bir 
aeneme muddeti vardir* tlgi- 
li  ki^iye proje tarafindan 

gereken yardim yapilacaktir. 
Bilgi ve müracat' igin semt- 
evi "Het Trerpunt"e pazar- 
ertesi günleri ve Per^embe 
günleri saat 13*00-17*00 
arasi ba§ vuöabilirsiniz* 
Derde Hugo de groot straat 
5 . Tel: 842473.

SPEA

STAATSLIEDEN 
SEMTiNDE BELiREN 
POLISLER
1 Ekim 1985 tarihinden iti- 
baren semtimizde 81 polis 
memuru zengin oldu.

Birdenbire gesitli kahve ve 
snac barlann  gereken izin 
belgelerini kontrol etmek 
amaciyla sxk sik baskin ya- 
pilmakta ve seatimizde bi- 
siklet kullanan ki§ilerin 
arka lambalannin yanmadx^x 
Serekgesiyle sxk sxk durdu- 
rulmakta, bunun jranxsxra 
ise de semtimizde oturanla- 
ra nedensiz olarak kimlikle- 
ri sorulmaktsdxr*
Semtimizde bulunan bu tür 
durumlardaki polisler hak

kxndaki ?ikayetlerinizi semt 
merkezine bxldirebilirslnis.

Seratmerkesi Staatsliedenbuurt 
Van Hallstraat 81,
Tel: 82 11 33
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AGENDA FEBRUARI

Expositie in 
Gullivers
Vanaf 2 februari lot en mei 2 
maart is er in Restaurant/Galerie 
Gullivers een expositie van een 
serie foto’s onder de titel ' ‘Staats- 
liedenstrandbal”  van de fotogra
fen Jacqneline Rathbone-Jones en 

Dirk Biij
31 jaar. Geboren in Amsterdam. 
Woont en werkt al jaren in de 
Staatsliedenbuurt. Begon te foto
graferen op zijn achtste en stu
deert thans fotografie aan de folo- 
vakschool van Apeldoorn.
In zijn foto's (o.a. voor de wijk
krant) tracht hij door bijzondere 
camerastandpunten, een ander 
aanzicht te geven van de dingen 
om ons heen.
Voor meer informatie: 
Restaurant/Galerie Gullivers 

dagelijks geopend - behalve de 
maandagen van 18.00 tot 22.00 
uur. Amsterdam, Beminckstr. 28: 
tej. 020-820846.

Vrouwen 
vrijdagen
Zaal 100 organiseert i.s.in. 
Vrouwenhuis Wicca 4 Vr.ouweu 
Vrijdagen voor iedereen.

Zaai 100
31 jan. vertelavond, aanvang:

21.00 uur.
1 tebr. vertelavond, aanvang

21.00 uur.
2 vertelmiddag, 'aanvang 14.00 

uur
7 Three easy pieces, aanvang:

20.30 uur 
9 Klassiek Matinee, aanvang;

15.00 uur.

Vertelfestival 
deel 2
Voor de tweede keer. op vrijdag 
31 jan. en zat. zon. 1 en 2 tebr. 
organiseert Zaal 100 een vertelfes
tival: ” Kom op verhaal deel 2". 
Het succes van het vorige festival 
stimuleerde Zaal 10Ü tot het 
organiseren van eeti vervolg 
waarin de veneilers/sters en hun 
verhalen nog beter tot hun recht

De groepen die op deze avonden te 
2ien zijn, spelen meestal in de 

ruimtes waar alleen vrouwen toe
gang hebben. Steeds meer 
viouwengroepen 2ijn de mening 
toegedaan dat de onderwerpen 
persoonlijke? worden en vinden 
dai ook mannen zich op de hoogte 
moeten houden van wat er bij 
vrouwen leeft.
Na afloop van het teatraal 
gedeelte in Zaal 100 wordt de 
avond voortgezet in Wicca (aan de 
overkant, Dc W7iitenstraat 73) 
waar dan levende muziek is. 
Programma: 
vrijdag 7 febr.:
Zaal 100: Tree easy pieces (3 
stukken beweaingsteater met roei
spanen en dia’s) 20.30 uur.
Wicca: Italiaanse. Roemeense en 
Hongaarse volksmuziek, tangoos 
en filmmuziek gespeeid door de 3- 
vrouwenformarie Le Manine.
22.30 uur.
Vrijdag 14 febr.:
Zaal 100: Fixa speelt badstof (8 
vrouwen in cen washok op een 
camping. Een stuk over vriendin
nen, me? hun verwachtingen en 
verlangens) 20 30 uur.
Wicca: Flarden, het cabaret- en 
liedjesprogramma van teateririo 
Fluks 22.30 uur.
Vrydag 21 febr.:
Zaal 100: Lava speelt Lava feest 
(een vrolijk stuk over de kultus 
rond het boek) 20.30 uur.

zullen komen, zodat het publiek 
een nog beter idee kan krijgen can 
wat vertelkunsüahoudt. 
Vrijdagavond kan men luisteren 
naar Diana Ozon, Peter 
Posthumus, Koos Dubbelman, 
Hanna v.d. Linde, Alan Smith, 
Juan Tajes en onder voorbehoud 
Pamela Koevoets.
Zaterdagavond: Jos van Hest, 
Philip Ziegier, Mirjam Janse, Roy 
Lavitt, Johannes Kempkens, 
Frans Foppe. Maarten en Joost 
Bollingex.
Zondagmiddag: Jos var. Hest, Jan 
Smeets en Maarten Sprenger.

Klassiek matine* - zondag 
9 febr. 15.00 nur
Deze middag kan men genieten 
van het Adam s A  Capella Koor
o.l.v. Maic Janssen m.m.v. het 
strijkersenible o.l.v. Gilles 
Michels. Als solisten treden op 
Vera Heir.s-viool, Ellen Liestngcr 
viool enPaulien Bik-piano. 
Momenteel relt het koor 14 icden, 
waarvan ongeveer de hcifi student

Wicca: Muziekgroep Kater speelt 
eigen swing 22.30 uur.
Vrijdag 2£ febr.:
Zaal 100: Teaterwerkplaats Lopend 

Vuur speelt aan de andere kant. 
Een humoristiese en ontroerende 
voorstelling. Muziek-bewegings- 
teater over vijf vrouwen in een 
badpiaat$21.00uur.
Wicca: Rumba du desir sluit de 
maand op cen ouderwets 
swingende wijze af met rumbaans, 
cha cha cha, tangoos enz. 22.30 
uur.

is en de helft werkt. De huidige 
dirigent Mare Janssen is in april 
1985 gekomen. Hij studeert 
koordirektie aan het konservato* 
riuni. Het strijkensemble is voor 
de gelegenheid samengesteld door 
Gilles Micheis uit studiegenoten 
en anderen.

Op  het programma staan de 
volgende werken:
1. Een "canzone”  van Orlando di 

Lasso (1532*1594), koor: 
"Matona mia cara”

2. Twee liederen uit de renais
sance op teksten uit het Hoog- 
liedkoor. "Quasn pulchra es” 
van wscbl. Johannes Lupi 
(1506-1539), een zuid-nederlan- 
der.
"Nigra sum sed formosa”  van 
Jeun Lhertier (1*' helft 16 
eeuw), een fransman leerling 
van Josquin Desprez.

3. Zeven roemcease danken Béla- 
Bartok (1881-1945), strijkers. 
Het stuk is oorspronkelijk voor 
piano geschreven, maar er zijn 
vele bewerkingen van gemaakt.

Wicca
7 febr. volksmuziek door Le 

Manine, aanvang: 20.30 uur.
14 Flarden door het trio Fluks, 

aanvang: 22.30 uur.
21 muziek: Kater, aanvang: 22.30 

uur.
28 Rumba Du Dcsir. muziek, aan- 

vang: 22.30uur.

Verder elke donderdagavond
geopend.

De bewerking van sLrijkorkest 
die wordt uiigevoerd is nie? van 
BarioL zelf.

4. Tweede deel, largo ma non 
tanto, uit bet concert voor twee 
violen van Johann Sebasü&ri 
Bach (1685-1750), Vera Heins. 
Eilen Riesiuger. viool, Paulier* 
Bik, piauo.

5. ” Due madrigali”  van Hendrik 
Andriessen (1892-1981). kooi 
en strijken: "Che debbo far” , 
dolente e appassionato "Ewjva 
Bacco” , allegro \ ivace.

14 Fixa speelt Badstof, aanvang:
20.30 uur.

15 Bachelors from Prague, aan- 
vaug: 22.00 uur.

16 Kinder-ineespeel-middag, aan
vang: 14.00 uur.

21 Lava speelt Lava leest, aan- 
vaujj: 20.30 uur.

22 Speling Opus 2, aanvang:
21.00 uur.

28 Lopend vuur speek aan de 
andere kant, aamar.g: 21.00 
uur.

Waar:
Filmshuis C A V IA , van Hallstraat 
52-1,847864.
Z A A L  100. de Wittenstraat 100,
880128 Of 880127
W IC C A , de Wittenstraat 73.
827754
R A IN B O W , de Wittenstraai25.

Cavia
5 Der Mann auf der Mauer, 

Hauff, 1983 aanvang: 21.00 
uur

12 La Historia Official,

Puenzo, 1985, 

aanvang: 21.00 uur.

Luis Pueuzo, La Historia Oficial. 
1985, woensdag 12 febr. 21.00 uur
La Historia Oficial begint bij de 
persoonlijke emotie en komt langs 
de verzonnen omweg dichter bij 
de waarheid die achter de officielc 
geschiedschrijving verborgen 
gaat. De film is aktueel en interes
sant, omdat zij ons een blik gunt 
in de verwarde en verwarrende 
Argentijnse situatie.
Het meest geraffineerde van de 
film is nog dat we de werkelijk
heid achter zoiets als "D e  Zaak 
van de Dwaze Moeders” gaan 
beseffen via de emoties van een 
vrouw die helemaal aan de andere 
kant staat; dc maatschappelijke 
klasse die niet tot dc slachtoffers 
behoort, maar geprofiteerd heeft 
van een onmenselijke situatie. 
Deze benadering verhoogt alleen 
maar de nuancering en de 
subtiliteit van La Historia Oficial. 
Een schitterende film!

19 Libertfc, la Nuit, Garrel, 1983, 
aanvang: 21.00 uur.

Philüpe Carrel, Llbertfc, La Null, 
1983, woensdag 19 febr. 21.00 uur 
Onderwerp van de film is de 
persoonlijke liefde en het verdriet 
van twee mensen die eens van 
elkaar hebben gehouden maar nu 
verwikkeld zijn in een pijnlijk 
scheidingsproces. Het $aat hier 
oin een echtpaar van middelbare 
leeftiid; de man is Philippe 
Garei’s vader. Na een paar jaat 
ontmoet hij - z’n ex-vrouw is dan 
inmiddels geëxecuteerd door dc 
O A S . een rechtse terreurorganisa
tie die zich verzette tegen de onaf
hankelijkheid van Algerije - een 
jonge vrouw dic van hem gaat 
houden. Luttele jaren daarvoor 
woonde ze nog in Algerije en 
behoorde tot de pied-noirs, de in 
Algerije wonende en zeer rechts- 
fanatieke Fransen. Ze krijgen een 
verhouding die op een tragische 
manier aan z’n einde komt. Het 
wlitieke konflikt speelt door de 
iele film een belangrijke rol. 
Zowel de man als de vrouw kozen 
voor de bevrijdingsorganisatie en 
zetten zich ook daadwerkelijk in 
voor de strijd. Zij wordt neerge
schoten* hij krijgt cen verhouding 
met iemand die eens tot het andere 
kamp behoorde.
In de film verweeft zich de 
politieke strijd op subtiele wijze 

met het persoonlij k geluk...

26 Roma. Fellini, 1972, aanvang:
21.00 uur.

JohannesKemkans op het vertelfestival in Zaal 100 Foto: Mare Raui


