
De Oud-Hagenaar  ver-

schijnt met ingang van 

februari 2009 twee keer per 

maand, gratis mee te ne-

men bij meer dan honderd 

verspreidingspunten in Den 

Haag en de regio, waaron-

der de Centrale Bibliotheek 

aan het Spui in en alle wijk-

bibliotheken in Den Haag. 

De naam van de krant is 

dubbelzinnig. Hij is bedoeld 

voor Hagenaars boven de 

50, maar vooral ook voor 

ex-Hagenaars die inmiddels 

elders wonen en nog steeds 

iets speciaals hebben met 

de stad.

Nostalgie is het trefwoord. Het aparte aan 

deze krant is dat nieuws op de tweede 

plaats komt. Het gaat in de eerste paats om 

de herinnering aan vroeger. De jaren vijf-

tig, zestig en zeventig van de vorige eeuw 

vooral. Niet omdat alles toen per se beter 

was dan nu, maar wel om er nog eens bij 

stil te staan, om er van na te genieten, te 

bedenken hoe het toen was en wat er van 

is gekomen. Heel veel 50-plussers hebben 

daar hun eigen verhaal en idee over. En ze 

doen daarvan zelf relaas in De Oud-Hage-

naar, het is een krant voor maar vooral ook 

door de lezers. 

Rotterdam ging voor

De Oud-Hagenaar is geënt op de succes-

formule van De Oud-Rotterdammer die al 

weer ruim vier jaar terug werd gelanceerd 

door zijn bedenker, de journalist Fred Wal-

last uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Een 

schot in de roos! Wallast merkte op dat er 

in groeikerngemeenten rondom de haven-

stad veel Oud-Rotterdammers woonden 

die hun vorige geboorte- en/of woonplaats 

node misten, vooral 50-plussers met 

warme herinneringen aan hun tijd in 

Rotterdam, met name de na-oorlogse jaren 

vijftig, zestig en zeventig. Op dat gevoel 

wilde Wallast met De Oud-Rotterdammer 

inhaken. En dat sloeg aan, niet alleen in de 

plaatsen rondom Rotterdam, maar ook in 

de stad zelf en tot ver daarbuiten.

Op 4 oktober 2005 verscheen het eerste 

nummer van De Oud-Rotterdammer, in 

een oplage van 70.000 exemplaren en een 

omvang van 16 pagina’s.

Nu, ruim vier jaar later is de oplage van 

De Oud-Rotterdammer gestegen tot 

120.000 exemplaren en ook het aantal pa-

gina’s per nummer is verdubbeld, tot een 

gemiddelde van 32 pagina’s per editie. Op 

bijna alle van de inmiddels ruim 300 ver-

spreidingspunten in Rotterdam is de krant 

in drie dagen uitverkocht - bij wijze van 

spreken, want de krant is nog steeds gratis 

natuurlijk. Vandaar een succesformule!

Geen advertentieblad

Het spreekt voor zich dat een krant die zo 

grif aftrek vindt ook de aandacht vangt van 

adverteerders, ook door de zeer concurre-

rende prijsstelling trouwens in vergelijking 

met andere media. Maar De Oud-Rot-

terdammer en de De Oud-Hagenaar zijn 

nadrukkelijk geen advertentiebladen - in 

de traditionele zin. Een vaste stelregel is 

bijvoorbeeld dat het advertentievolume 

van elk nummer ondergeschikt (minder 

dan 50% procent) is aan de hoeveelheid 

redactionele tekst van lezers, columnis-

ten, servicerubrieken en dergelijke. De 

aardigheid van de uitgaves blijft voorop 

staan, het commerciële aspect is daaraan 

ondersteunend. En niet andersom.

Achter de beide kranten in de regio’s Rot-

terdam en Den Haag (die nauw samen-

werken) zit dus geen grote of bekende 

uitgeverij, het gaat om klein particulier 

initiatief in ouderwetse zin.

Het Haagse initiatief

In Den Haag is de uitdaging opgepakt door 

Constant Martini, die de rol van wegberei-

der en uitgever op zich heeft genomen. Hij 

is vooral bekend als oud-wethouder van 

Den Haag - en van voor die tijd als mede-

oprichter van de Haagse Wetswinkels. Hij 

begon zijn loopbaan trouwens als mede-

werker ouderenbeleid bij het toenmalige 

ministerie van CRM. 

Voor de redactie tekent Frans Hoynck van 

Papendrecht, oud-redacteur van wijlen 

het Haagse dagblad Het Vaderland en 

nadien onder meer verantwoordelijk bij 

MUG (voor uitkeringsgerechtigden), het 

huis-aan-huisblad NU en de Haagse lokale 

omroep (Lokatel).

Aarzel niet, kruip in de pen, haal schoe-

nendozen met foto’s van vroeger uit de 

kast en laat van u horen. Alleen samen met 

u kunnen we er iets moois van maken.

Veel leesplezier met het eerste nummer!

Gratis krant neemt 50-plusser mee  
terug naar onvergetelijk Den Haag
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- Een nostalgisch moment: in april 1973 strandt het zendschep de Nordeney van piratenzender Radio Veronica in Scheveningen (archieffoto)  -

- Perspectief op de Hoftoren van architect 

Kohn Pedersen Fox, met 149 meter en 29 

etages het hoogste gebouw aan de skyline 

van het nieuwe Den Haag 

(Foto: Soggycanuck Dreamstime). -
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ruim 70 jaar actief voor een 
waardige en betaalbare uitvaart 

wordt lid: 070 346 95 71

- Oud-wethouder Constant Martini, uitgever van deze krant, opent in 1989 de Romeinse Schans, 

een groepswonenproject voor oudere Hagenaars (Foto: Cees Verkerk)  -

HOUSE OF ENGLAND 
CHESTERFIELDS 

Verkeerstoren-  
 laan 1 
Nootdorp 
015-2560064 

www.houseofengland.nl 
Altijd eerst even bellen: showroom op 

afspraak geopend 

Adverteren in 

De Oud-Hagenaar

Bel met 06 – 118 387 25

Kijk op www.deoud-hagenaar.nl
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De Oud-Hagenaar vindt dat die 

nostalgische verhalen een veel breder 

podium verdienen. Want er zijn zo-

veel meer mensen die hiervan kunnen 

genieten en er hun eigen herinnerin-

gen bij kunnen plaatsen. Dat podium 

wil deze nieuwe krant bieden.

In De Oud-Hagenaar krijgen 50-

plussers de ruimte hun verhalen te 

vertellen. Verhalen waarmee we, aan 

de hand van persoonlijke herinnerin-

gen, een beeld willen schetsen van de 

stad in de vorige eeuw. In de breedste 

zin van het woord. Herinneringen 

aan gewone alledaagse belevenis-

sen, hoogte- en dieptepunten, of het 

nu gaat om uw eigen buurtje, uw 

schoolherinneringen, sportbeleving, 

cultuur of evenementen. Opgetekend 

uit de mond van de mensen die het 

zelf hebben meegemaakt.

De Oud-Hagenaar moet daarmee voor 

iedere lezer elke veertien dagen één 

groot feest der herkenning zijn. Even 

heerlijk wegdromen naar vroeger tij-

den en misschien het eigen geheugen 

weer wat opfrissen.

Advies en voorlichting

Naast deze nostalgische verhalen 

vindt u in De Oud-Hagenaar actuele 

informatie die voor 50-plussers van 

belang is. Informatie over belastingen, 

verzekeringen, wijzigingen in het 

zorgstelsel en ga zo maar door. Na-

tuurlijk zullen we ook tips geven op 

het gebied van gezondheid, uitgaan, 

financiën en verzorging. Tips van des-

kundigen, maar ook van 50-plussers 

die zelf goede ideeën hebben.

De Oud-Hagenaar gaat eenmaal per 

veertien dagen verschijnen en wordt 

in alle bejaardenhuizen, serviceflats 
en andere vormen van ouderenhuis-

vesting verspreid. Niet alleen in Den 

Haag, maar in de wijde regio rondom 

de stad, want in de loop der jaren zijn 

heel wat echte Hagenaars uitgezwor-

ven naar de randgemeenten.

Zelfstandig wonende 50-plussers 

kunnen de krant onder meer vinden in 

winkelcentra en supermarkten in de 

regio Den Haag en gratis meenemen.

De uitgever en redactie van De Oud-

Hagenaar hopen met dit initiatief erg 

veel 50-plussers een plezier te doen. 

Uiteraard zijn we zeer nieuwsgierig 

naar uw reactie, dus horen wij graag 

van u wat u ervan vindt. En als u 

wilt reageren op artikelen in de krant 

dan bent u uiteraard ook van harte 

welkom.

Frans M. Hoynck van Papendrecht

Hoofdredacteur

Weet je nog?
Zet twee vijftigplussers bij elkaar en binnen vijf minuten gaat het over vroeger. Weet je 

nog, toen en toen? Ken je die en die nog? Heb jij daar óók gewoond? Hoe vaak zeggen 

we het niet tegen elkaar en vertellen we elkaar de verhalen uit onze jeugd? Dat zijn vaak 

prachtige verhalen, waarbij we allemaal onze eigen herinneringen hebben. In deze nieu-

we krant, De Oud-Hagenaar, kunt u wat dat betreft uw hart ophalen, want de nostalgie 

staat in deze krant centraal.

Houders van potentiële versprei-
dingspunten, kunnen zich daarvoor 

aanmelden. Dat kunnen supermarkten 

zijn, boekhandels, gezondheidscentra, 

horeca-gelegenheden, sportkantines, 

recreatiepunten et cetera. Er zijn twee 

soorten displays beschikbaar. 

(Voor nadere informatie:

telefoon 070 4275097 of per e-mail 

distributie@deoud-hagenaar.nl).

Postabonnement

Voor € 49,90 per jaar kunt u een post-
abonnement op De Oud-Hagenaar 

nemen. U krijgt de krant dan elke 

twee weken in de brievenbus. Dit is 

vooral bedoeld als service aan lezers 

die buiten het verspreidingsgebied 

wonen of zelf bijvoorbeeld moeilijk 

de deur uit kunnen.

In beginsel is toezending naar het 

buitenland ook mogelijk, bij ons 

zusterblad De Oud-Rotterdammer is 

gebleken dat ook daar vraag naar is. 

De krant komt tot Australië. U kunt 
zich voor een abonnement opgeven 

door een e-mailtje te sturen naar 

abonnementen@deoud-hagenaar.nl

of door een briefje te sturen naar ons 

postadres:

Abonnementen DOH

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

Hoe kom ik aan de krant
De Oud-Hagenaar wordt eenmaal in de twee weken verspreid via een honderdtal distri-

butiepunten in Den Haag en de regio, maar dat aantal neemt toe. In ieder geval zijn daar 

alle filialen en de centrale vestiging van de Dienst Openbare Bibliotheek in Den Haag bij.

De krant wordt daar aangeboden in een goed herkenbaar compact display (krantenbak-

je). In de De Oud-Hagenaar wordt een overzicht van de distributiepunten geboden (zie in 

dit nummer pagina 4); op de website www.deoud-hagenaar.nl zal de lijst (binnenkort) in 

de meest geactualiseerde vorm zijn te vinden.

Oproepjes

Gezocht: Rolf Verhoef
In de oorlog woonde ik in de Berberis-

straat 83 in Den Haag, ik was er in 

1938 geboren.

Als kind was ik bevriend met Rolf 

Verhoef, die aan de overkant woonde.

In het najaar van 1944 vonden we een 

fietsdynamo, ten minste dat dachten 
we omdat er  een draaiend wieltje 

op zat.  Op een middag speelden we 

bij een grote kerk op de Laan van 

Meerdervoort ( vermoedelijk de nog 

bestaande kerk  bij de Azaleastraat 

– RED.) Rolf liet de dynamo per 

ongeluk vallen. Bleek het een hand-

granaat, hij ontplofte. Zijn hele hand 

eraf en ikzelf vol met granaatsplinters 

in mijn gezicht. Nooit heb ik dit 

vergeten, vlak hierna ben ik verhuisd 

naar Rotterdam.

Graag zou ik weer eens Rolf willen 

ontmoeten. Hij had een oudere broer 

Frank Verhoef die bevriend was met 

mijn oudere broer Jan Schot.

R. Schot

Dorpsdijk 47

3237 LB Vierpolders

0181 – 416397Feliciteert directie en medewerkers met de verschijning van de eerste uitgave van De Oud-Hagenaar 

De Oud De Oud 
Dé krant voor de 50-plusser

Oplage: 116.000 ex.

Dinsdag 3 februari 2009 - Jaargang 5, nr. 3

Wij wensen ons zusterblad 
veel succes en hopen dat de 
krant in Den Haag en omge-
ving net zo populair wordt 
als De Oud-Rotterdammer

Oplage: 120.000 ex.

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ 

is, zo blijkt bij ons zusterblad 

De Oud-Rotterdammer, een 

zeer populaire! Men kan er 

kosteloos van alles in kwijt dat 

binnen het karakter van de 

krant past en waarvoor de hulp 

of reactie wordt verzocht van 

andere lezers.

Uw oproepje wordt ook gepubli-

ceerd op onze website 

www.deoud-hagenaar.nl

Schrijf aan 

oproepjes@deoud-hagenaar.nl 

of per post aan‘Oproepjes’, De 

Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 

2502 GA Den Haag.
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Hans Dijkstal

In de rust van de klassieke telefoon-

cel kunt u voor enkele minuten naar 

gedichten luisteren terwijl u wacht. 

Helemaal gratis! Toets 0 en het keu-

zemenu gaat open. U kunt kiezen: 

een liefdesgedicht, iets vrolijks, een 

troostgedicht of een gedicht voor 

kinderen. Daarna kiest u de stem 

van een man of van een vrouw. Alle 

gedichten worden gelezen door 

professionele acteurs en actrices.

De Gedichtentelefooncel is een 

afscheidsproject van de initiatiefne-

mers van de telefonische gedichten-

lijn 0909GEDICHT, die ruim vijf 

jaar lang in Nederland ‘in de lucht’ is 

geweest en waarvoor meer dan 200 

dichters en acteurs gedichten hebben 

gelezen.

Mieke Lelyveld

De belangrijkste twee namen achter 

het project zijn die van classica Mar-

jon van Es en Mieke Lelyveld. De 

laatste is een veelzijdig regisseuse, 

schrijfster en bedenkster van veel 

artistieke projecten, waar Den Haag 

al jaren van profiteert. o as ieke 
ook de drijvende kracht van het jaar-

lijks terugkerende project ‘Dichters 

in de bomen’ op het Lange Voorhout: 

een zeer origineel muzikaal en poë-

tisch spektakelstukje dat altijd veel 

publiek trok – maar vreemd genoeg 

geen subsidie meer krijgt. 

Op tournee

De klassieke telefooncel (een model 

uit 1937) werd op de kop getikt in 

het Friese Sint Nicolaascha.

Kunstenaar Mark Veliscek (www.

veliscek.nl) werd gevraagd om de 

cel te ‘pimpen’ en technicus Wil-

lem Oosterholt implementeerde de 

techniek.

Aan de vooravond van de Gedich-

tendag, die donderdag 29 januari 

plaatsvond, werd de Gedichtente-

lefooncel in het atrium officieel in 
gebruik gesteld met een grappige 

ceremonie, waarbij mime-kunstenaar 

Rob van Reijn de kersverse Haagse 

wethoudster van cultuur Marieke 

Bolle een denkbeeldig lint liet 

doorknippen.

Op tournee

De Gedichtentelefooncel is na zijn 

verblijf in het atrium beschikbaar om 

een paar jaar op tournee te gaan door 

het land (informatie: 070 3638286).

Niet alleen in bevolkingshal-

len doet hij het goed, denken de 

initiatiefnemers, hij misstaat ook 

niet in bijvoorbeeld ziekenhuizen, 

schouwburgen of bij bedrijven waar 

veel mensen werken, komen en 

gaan. De kosten zijn overzichtelijk, 

het duurste  is de verplaatsing van 

de cel: want hoewel er ook veel 

lichtvoetige poëzie in is te horen, is 

het ding zelf loodzwaar.

In het atrium van het Haagse stadhuis aan het Spui hoef je 

je voorlopig niet meer te vervelen als er een groot aantal 

wachtenden voor je is in de rij bij de Burgerzakenloketten. 

Want daar staat nu voorlopig (tot eind februari) een wonder-

lijk leuk object: de gedichtentelefoonlijn!

Gedichtentelefooncel verblijdt

Metamorfose

In de eerste twee decennia na de 

oorlog werd de vrijheid weer gevierd. 

Met grote inzet werd er aan de 

wederopbouw gewerkt. Moderni-

sering en vermenselijking van de 

sociale verhoudingen werden ter hand 

genomen en aan de horizon lonkte 

de welvaart. In 1951 werd de eerste 

woning in Morgenstond opgeleverd. 

De eerste Pasar Malam vond in 1959 

plaats. De Houtrusthallen waren 

volop in gebruik.

Van alle tijden

Wie vandaag in de stad rondkijkt, ziet 

veel nieuwe woonwijken in de uitleg-

gebieden van Den Haag, op grote 

schaal vernieuwde oude stadswijken, 

een dynamisch, modern stadscentrum 

tussen het Centraal Station en het 

Spuikwartier en wolkenkrabbende, 

prestigieuze ministeries. Een ringweg-

stelsel is op weg de gehele stad te om-

gorden. Spectaculaire tunnels . zoals 

de Sijtwende- en de Hubertustunnel 

lopen onder de woonwijken door! De 

stad is onherkenbaar geworden. De 

slogan: “Den Haag bruist “ (op de 

juiste manier uitgesproken) is opge-

komen in 1990, rond de eerste Haagse 

Koninginnenach. En sindsdien is de 

energie overal in de stad voelbaar.  

Heimwee naar vroeger? Dat hoeft 

toch helemaal niet? Weet dat over 

vijftig jaar de verzuchting “Toen was 

geluk heel gewoon” wederom zal 

klinken. Het is van alle tijden.

Het helpt ons ontsnappen aan de al-

ledaagse problemen. In woelige tijden 

gebruiken populistische politici de 

nostalgie over hoe goed het vroeger 

was om goedkoop kiezers te winnen. 

Ook dat is van alle tijden.

Waterman of de lucht in

Intussen gaan de ontwikkelingen door. 

De tijden veranderen, altijd weer. In 

het tijdsgewricht, waarin we vandaag 

leven, overheersen spectaculaire 

technologische veranderingen. e 
worden gekenmerkt doordat ze elkaar 

voortdurend sneller opvolgen, zeer 

ingrijpend van aard zijn en zich in 

alle sectoren van de samenleving 

voordoen. Vijftig jaar geleden kon 

niemand een voorstelling maken 

van de stad en haar bewoners van 

vandaag. o zal ook niemand kunnen 
bedenken hoe dat er over vijftig jaar, 

dus in 2059, zal uitzien. Recente 

blauwdrukken van het kabinet laten 

hoogbouw zien. Op dure grond moet 

je in de hoogte bouwen. Een nieuwe 

‘skyline’ met futuristische wolken-

krabbers kondigt zich aan. Of pakt 

het geheel anders uit en wordt er land 

aangewonnen op de zee? Dat betekent 

dat het plan ‘Waterman “,

genoemd naar het Provinciale 

Statenlid, wordt uitgevoerd: nieuwe 

woonwijken, waar nu de zee nog 

ruist.

De horizon

Wel geldt dat wie het heden wil 

begrijpen, het verleden zal moeten 

kennen. Het verleden van Den Haag 

is roemrucht, interessant en ontroe-

rend. In één woord: rijk! 

Dat alleen al maakt het de moeite 

waard het verleden te koesteren. 

Alleen al daarom is een gang naar 

het Haags Historisch Museum de 

moeite waard. Maar wel in naam van 

de vooruitgang. De toekomst staat 

voor de deur. Een toekomst met vele 

uitdagingen, avonturen, verrassingen 

en spectaculaire vergezichten. Onver-

anderd is echter het uitzicht van de 

top van het duin over de Noordzee. 

Aan de horizon zijn de silhouetten 

van de toekomst nog steeds hetzelfde.

(Hans Dijkstal is o.m. oud-wethouder van 
Wassenaar, oud-minister van binnenland-
se zaken en fervent honkballer bij Storks 
in Den Haag)

Toen was geluk heel gewoon. Voor menig Hagenaar zijn 

de herinneringen aan de jaren ’50 en ’60 goed. Niet omdat 

alles zo goed was. Naar de maatstaven van vandaag 

waren voor velen de lonen laag, de werkeloosheid hoog, 

de huisvesting slecht en de sociale verhoudingen beklem-

mend. Maar alles is relatief. Het leven was een verade-

ming na de zware jaren van de oorlog. In 1943 brandde de 

Scheveningse pier af, in 1944 werd het Centraal Bevol-

kingsregister vernietigd en in 1945 vond het bombarde-

ment op het Bezuidenhout plaats. 

Hit!Hit!

- Mieke Lelyveld en de gepimpte telefooncel uit Sint Nicolaascha (Foto: Mark Veliscek) -

Voor de advertentiewerving ten behoeve 

van De Oud-Hagenaar 

zoekt de uitgeverij 

freelance 
acquisiteurs

Het werk vindt plaats op provisiebasis, 

waarbij een voor dit soort werk gebruikelijk 

percentage van de gerealiseerde omzet als 

verdienste wordt uitgekeerd.

Ervaring bij ons zusterblad De Oud-Rotter-

dammer leert dat het goed mogelijk is om zo 

een normaal inkomen op te bouwen.

Telefonische acquisitie is onderdeel van het 

werk, maar het bezoeken van (potentiële) 

adverteerders heeft meer rendement, zo 

blijkt in de praktijk.

Het werk kan plaats vinden in het hele 

verspreidingsgebied van De Oud-Hagenaar, 

op tijden die de acquisiteur zelf bepaalt. Een 

hoge mate van zelfstandigheid is essentieel, 

maar er vindt goede begeleiding en onder-

steuning plaats vanuit de organisatie.

Ieders reactie is welkom, maar de uitgever 

benadrukt dat vooral ook ouderen (45+) zeer 

welkom zijn.

Geïnteresseerd, meer weten? 

Neem contact op!

Per e-mail: directie@deoud-hagenaar.nl 

Per telefoon: (070) 4275097 

of 06 11838725. 

Of schriftelijk: 

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.
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Op deze pagina de voorlopige lijst van punten waar het 

eerste nummer van De Oud-Hagenaar is te vinden en/of 

wordt uitgereikt. De lijst breidt nog dagelijks uit, hopelijk 

ook met hulp van de lezers. We willen natuurlijk op een zo 

groot mogelijke variëteit aan adressen terecht komen, in 

het bijzonder daar waar veel 50-plussers in Den Haag en de 

regio komen.

Waar u De Oud-Hagenaar 
kunt vinden

  Den Haag 

Winkels Kringloop Holland

1. Badhuisstraat  16

2. Fahrenheitstraat 343

3. Fruitweg 240

4. Kerketuinenweg 63

5. Loosduinsekade 156

6. Van Musschenbroekstraat 135

7. Van Musschenbroekstraat 159

8. Van Musschenbroekstraat 109

9. Piet Heinstraat 25

10. Piet Heinstraat 69

11. Prins Willemstraat 14

12. Weimarstraat 364

Infocentra

13. Nutshuis / CIPO Riviervismarkt 5

Openbare Bibliotheek

14. Spui 68

15. Utenbroekse straat 4

16.   Acaciastraat 182

17. Beresteinlaan 4

18. Theresiastraat 195

19. Linnaeusstraat

20. Zoetermeerse Rijweg 895

21. Loosduinse hoofdstraat  555

22. Erasmusweg 471

23. Leyweg 531

24. Rossinilaan 141

25. Scheveningseweg 333

26. Koningsstraat 439

27. Weimarstraat 353

28. Van Meursstraat 1a

29. Valeriusstraat 87

30.  Hobbemaplein 30

31. Laan van Wateringseveld 468

32. Schrabber 8

Humanitas

33. Coornherthuis Erasmusplein 87

34. Duinhage De Savornin 

 Lohmanlaan 202

35. Wijndaelercentrum 

 Catharine van Renesselaan 8

36. Wagenhage Wagenstraat 70-80

37. Simon Carmiggelt 

 Nocturnestraat 2

38. Casa Di Galeria 

 Tak van Poortvlietstraat 12 – 78

39. Zonnehoek Berensteinlaan 46-48

40. Schermerhage 

 Schermerstraat 18-96

41. GDO/HSBG/Ouderen   

 Torenstraat 172

Service flats

42. Cor Ruyslaan 10

43. Nieuw Clingendaal 

 Cees Laseurlaan 1001

44 Cees Laseurlaan  83

45. Arendsdorp Wassenaarseweg 76

46. St BES Dekkershage 

 Aaltje Noorderwierstr 12

47. St BES Haghesteyn Waldeck  

 Pyrmondkade 800

48. Morsestraat 19 / Beeklaan

49. Beeklaan 500

Zwembaden

50. Overbosch Vlaskamp 3

51. Zuiderpark P . Drooglever 

 Fortuijnweg

52.  De Blinkerd 

 Seinpoststraat 150

53. Waterthor Thobeckelaan 330

Stadsdeelkantoren

54. Centrum Spui 70 / Stadhuis

55. Escamp Genemuidenstraat 208

56. Scheveningen 

 Scheveningseweg 303

Bedrijven

57. Gebr. De Borst De Savorin  

 Lohmanplein 44

58. La Piazza terras Plein 10 k

Woonflats

9. Torenfl ats ozerlaan
60. Isabellaland evenzijde

61. Isabellaland onevenzijde

62. Loevensteinlaan 537 – 881

63. Drentheplantsoen 12 / 17

64. Dorpersdreef 3

65. Hengelolaan

66. Landzijde ong. 111

67.  Landzijde 1082 e.v.

68. Leyweg 1390 e.v.

69. Meppelweg begin 31

70. Meppelweg 568

71. Randveen 1

72. Randveen 20

73. Zweelostraat

Wijkcentra en dienstencentra

74. Laak Centraal Linnaeusstraat / 

Pasteurstraat

  Rijswijk

75.  Dr. H. Colijnlaan 6 – 115

76.  Hendrik Ravesteijnplein 84 /  

 Kringloop Holland

77.  Vredenburchweg 26

.  . Davidsstraat  4  olandafl at
79.  L.Davidsstraat 42

  Zoetermeer

80.  ’t Seghwaert Vaartdreef 115

81.  Nassaulaan 48

82.  Ameland 39

83.  Duivenvoordepad 13

84.  Camee 338

85.  Buytenhage Bergmanstrook 45

86.  De Leyens De Gondelkade 33

  Delft

87. Prof. Burgershof 62*

  Pijnacker/Nootdorp

88. Foreeststichting Oranjelaan 2

De website van De Oud-Hagenaar op www.deoud-hagenaar.nl zal binnenkort de 

meest geactualiseerde informatie bieden over de verspreiding. Er wordt aan een 

handige Google.map gewerkt, waarop u ze dan allemaal makkelijk kunt vinden.

Zie ook De Oud-Rotterdammer

Verder vindt u op deze pagina het kaartje met het verspreidingsgebied van De Oud-Hagenaar. Komt u dichter bij Rotter-

dam, dan is daar ons zusterblad De Oud-Rotterdammer. Alle informatie daarover vindt u op www.deoudrotterdammer.nl

Geregistreerde verspreidingspunten

Een nichemarkt
Sommigen menen dat door de almaar 

groeiende online informatie de kranten, 

weekbladen en tijdschriften in hun 

papieren uitgaven sterk zullen gaan 

teruglopen en op een gegeven moment 

de kans lopen te moeten stoppen.

Welnu mijn conclusie is: papier is nog 

lang niet ‘dood’. Daarvoor draag ik als 

voorbeeld aan De Oud-Rotterdammer. 

met een oplage van 120.000 exem-

plaren. Papier ten top! Er zijn maar 

weinig ‘leessites’ op internet die zo’n 

‘leesdichtheid’ halen. Wat is er lek-

kerder dan in een hoekje van je kamer, 

in bed of in de kroeg op je gemak 

- nauwelijks gestoord door allerlei 

ongevraagde informatie en inkomende 

e-mail – een professioneel dagblad te 

lezen dat diepgang, kwaliteit en achter-

grondinformatie biedt? 

Overigens, ik onderschrijf de stelling 

dat internet en papier niet meer zonder 

elkaar kunnen vandaag de dag. Onge-

twijfeld zal er in de komende jaren een 

verdere verschuiving ten gunste van 

elektronica gaan plaatsvinden.

Seniorencomplexen

Even afgezien van de in de afgelopen 

jaren opgestoomde gratis dagbladen 

zijn er nog wel degelijk ‘niches’ in de 

markt te vinden die een goed en kwali-

tatief papieren blad, krant of tijdschrift 

rechtvaardigen. De Oud-Rotterdammer 

bijvoorbeeld richt zich op de 50-plus-

markt.

Hoofdredacteur/uitgever Fred Wallast 

heeft eind 2005 hiervoor het initiatief 

genomen. Hij startte net op het moment 

van de grote reorganisatie en fusie van 

het AD met het toen nog zelfstandig 

gemaakte Rotterdams Dagblad. Door 

het restylen (gericht op jongeren) en 

de nieuwe populariteitsformule werd 

de nieuwe fusiekrant vooral door het 

oudere lezerspubliek niet meer zo 

gepruimd.

Als oud-redacteur van het Rotterdams 

Dagblad heb ik dat ondervonden. Ik 

kan hier niet verder op ingaan om niet 

beschuldigd te worden van rancune 

door mijn jonge vakbroeders bij de 

krant. Langzaam maar zeker is het 

nieuwe AD Rotterdams Dagblad wel 

beter geworden, biedt meer diepgang 

en probeert nu ook weer de oudere 

lezer aan zich te binden. Helaas heeft 

de krant inmiddels misschien al 30 

procent van zijn oplage verloren. Ik 

houd mijn betaalde abonnement van 

het AD aan! 

Gerard Cox

Terug naar het vinden van ‘het gat in 

de markt’ door De Oud-Rotterdammer. 

Het hoeft niemand te verbazen dat 

deze krant grotendeels is gebaseerd op 

nostalgie, mét een vaak zeer scherpe 

column van Gerard Cox (‘Toen was 

geluk heel gewoon…’). Maar er staat 

ook allerlei andere actuele informatie 

in waar ouderen wat aan hebben.

“Met onze oplage bereiken wij elke 

veertien dagen circa 250.000 lezers in 

de leeftijdscategorie 50-plus. We zijn 

een niet te onderschatten bindende fac-

tor in Rotterdam en omgeving,’’ vertelt 

Wallast. Sterk punt is dat mensen zich 

ook erg sociaal verbonden voelen met 

de, bijna vergelijkbaar met de jaren ’60 

toen abonnees zich nog ‘lid’ voelden 

van hun Rotterdams Nieuwsblad, Het 

Vrije Volk en nog zes (!) andere op de 

regio gerichte dagbladen in Rotterdam 

met eigen edities. De Oud-Rotterdam-

mer organiseert herhaaldelijk ook 

allerlei activiteiten en ontmoetingen 

voor zijn lezers.

Aan de redactionele kant van de krant 

zijn enkele professionele journalisten 

(vaak met pensioen of in de vut) ver-

bonden. Dat gebeurt tegen onderbeta-

ling, maar een uitkomst is dat deze 

journalisten merken dat er nog plaats is 

voor een goed papieren product.

Bovendien heeft de kleine uitgever/

hoofdredacteur beloofd dat zodra hij 

goed winstgevend wordt de freelan-

cetarieven voor het professionele deel 

van de krant tot een redelijk (NVJ-) 

niveau worden opgetrokken. Wallast 

zelf heeft in de eerste twee jaar geen 

salaris genoten en verlies geleden. In 

advertentieomzet en qua oplage zit de 

krant nu aardig in de lift. Zelf heeft 

Wallast nu ook een (voor een hoofd-

redacteur) bescheiden salaris en heeft 

fulltime een assistent (zijn dochter) in 

dienst genomen. Voor het opmaken van 

de krant, de advertentiewerving en de 

distributie huurt hij mensen in.

De Oud-Hagenaar

Ongetwijfeld zal De Oud-Rotterdam-

mer dit jaar ook wel iets voelen van de 

algemene economische teruggang door 

de moeilijker geworden advertentie-

markt. Maar het voortbestaan komt niet 

niet in gevaar. Het succes blijkt o.m. 

uit de start van De Oud-Hagenaar en 

de voorbereiding van een Utrechtse 

editie.De (onafhankelijke) ouderen-

kranten rukken op! Het wachten is op 

Amsterdam, waar overigens Het Parool 

er wel in is geslaagd de ouderenmarkt 

te behouden.

Het aardige is dat alles wordt gezet op 

de papieren uitgave. De krant heeft wel 

een internetsite (www.deoudrotterdam-

mer.nl) ter ondersteuning. Daar vindt 

de bezoeker algemene informatie, extra 

verhalen en foto’s. De krant is, pas een 

week na verschijning, integraal als pdf 

op de site te lezen. Een voorbeeld dus 

dat internet niet altijd de boventoon 

hoeft te voeren in media. En stel niet 

dat het om ouderen gaat die nog niet 

met een pc kunnen omgaan. Voor de 

rubriek Rechten & Plichten die ik ver-

zorg komen elk jaar honderden vragen 

binnen, per e-mail in de regel!

Hans Roodenburg

(de volledige versie van dit artikel 

verscheen 25 januari op de website

 www.denieuwereporter.nl)



De Oud Hagenaar -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 3 februari 2009 pagina 5

Waar was dat nou?

OPGAVE 1

De Oud-Hagenaar zal in 

ieder nummer een prijs-

vraag opnemen, met aan 

u de vraag: waar was dat 

nou? De aardige attentie 

die we verloten onder de 

inzenders is een beetje bij-

zaak, we vinden het vooral 

ook leuk als u iets meer 

weet te vertellen over wat 

er op de foto’s is te zien, of 

wanneer u uw persoonlijke 

ervaringen met de gebeur-

tenis of de plek aan ons uit 

de doeken doet.

In elk volgend nummer van De Oud-

Hagenaar komen we er dan nog een 

keer op terug om de reacties te laten 

weten en te bespreken. Gevolgd door 

een nieuwe opgave.

Waar we eigenlijk naar uitzien is dat 

u ons ook zelf foto’s gaat sturen die 

geschikt zijn voor de rubriek. Wiens 

inzending wordt geplaatst, krijgt 

trouwens ook een attentietje van ons.

Ditmaal, omdat we van start gaan 

met deze rubriek een tweetal opga-

ven.

Legendarische plek (1)

De eerste foto is genomen op een 

legendarische plek in Den Haag – die 

er helaas niet meer is. Wat veel oud-

Hagenaars nog steeds verdriet.

De mannen op de foto spelen schaak. 

Rechts op het podium speelt de 

meest succesvolle Nederlander aller 

tijden op 64 velden, oud-wereldkam-

pioen Max Euwe met zwart tegen 

Paul Keres, de Estlandse grootmees-

ter die in zijn eigen vaderland een 

ware volksheld was, maar die de 

hoogste tree op het erepodium van 

Caïssa helaas nooit haalde. Helaas, 

want hij had het wel binnen zijn 

mogelijkheden.

Waar was de plek in Den Haag die 

hier op de foto is te zien – en weet u 

welk jaar we dan schrijven, of mis-

schien zelfs welke dag het was?

Kromhout bus (2)

Het is een jaar of tien later dan op de 

vorige foto. Ze waren er bij de HTM 

erg content mee in de jaren vijftig, 

met hun bussen van Kromhout 

makelij. Mooie bussen inderdaad 

met gele en groene Haagse kleuren. 

Als kind (met korte broek) kriebelde 

de bekleding van de stoelen wel een 

beetje. Waar staat de bus op deze 

foto te wachten, ook een plek die er 

niet meer is in Den Haag en die er, 

als u het ons vraagt, trouwens ook 

niet fraaier op is geworden?

Inzendingen

U kunt uw antwoorden, herinnerin-

gen, anekdotes of zomaar gedachten 

bij de foto’s voor 12 februari sturen 

naar:

‘Waar was dat nou’

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

Insturen per e-mail naar

lezersreacties@deoud-hagenaar.nl 

mag natuurlijk ook. 

Opgave 

1 & 2

Het is in de oorlogsjaren waarin 

Kees, een op en top horecaman, werd 

geboren op de Oranjebuitensingel, 

een straat behorend bij de Uilebo-

men. Deze buurt ontstond in de eer-

ste helft van de 17de eeuw, toen ten 

oosten van het Spui een havenwijk 

werd aangelegd. 

“Het was een geweldige plek om 

op te groeien, mij staat nog bij dat 

de mensen in die tijd echt wat met 

elkaar hadden, zonder elkaar te over-

lopen stond toch altijd iedereen voor 

de ander klaar.” De ogen van Kees 

lichten op, zichtbaar genietend gaat 

hij verder met zijn verhaal.

Kippetjesbrug

“Zo had je daar de Kippetjesbrug, zo 

genoemd omdat het een heel klein 

bruggetje was die de Oranjebuiten-

singel met de Zwarteweg verbond.” 

De naam van deze singel komt voort 

uit het feit dat de bestrating van het 

klinkervoetpad was bestrooid met 

zwarte sintels. Maar dit terzijde. 

Kees draait zichtbaar warm en ver-

volgt: “Als jongetjes liepen wij nooit 

over deze brug, nee wij klommen op 

de bovenste staaldrager, gingen eraan 

hangen en handje voor handje ver-

plaatsten wij ons naar de overkant.” 

Naar mijn idee een riskante operatie, 

maar als kind sta je daar niet bij stil. 

“En daar lag het dan, het Julianahof-

je, een prachtig hofje waar mensen 

woonden zonder kinderen, achteraf 

logisch, want zo’n woning bestond 

uit twee kamers, maar vroeger vond 

je dat toch wel bijzonder. In die tijd 

kon je gewoon het hofje in, maar 

heel apart hingen daar geen touwtjes 

uit de brievenbus, wat toch heel ge-

woon was in die tijd.” Die touwtjes, 

ja dat kan ik mij ook nog herinneren, 

het gevoel van veiligheid. Ondanks 

dat iedereen gewoon bij je naar 

binnen kon, hoorde je nooit van 

inbraken. 

“De mensen gingen daar ook buiten 

naar het toilet, in zo’n houten hokje, 

later werd er trouwens bij de poort 

van het hofje een hek geplaatst.”

De reden voor plaatsing van dit hek 

weet Kees niet meer, wel dat hij 

veel later een sleutel hiervan wist te 

bemachtigen.

“De sfeer in dat hofje kwam gewoon 

naar je toe, het ademde gezellig-

heid, die mooie kleine huisjes en dat 

prachtige groene binnenplaatsje.

Beroemdheden

Er woonden ook bekende mensen, 

zoals Georgette Hagedoorn”, de to-

neelactrice, voordrachtskunstenares, 

chansonniere en musicalster. “Die 

werd dan voor haar voorstellingen 

in het theater opgehaald door Ko 

van Dijk, dat vonden wij geweldig, 

trouwens Wim Sonneveld kwam daar 

ook vaak op visite.”

Kees groeide op, kreeg verkering en 

trouwde met Rietje en zij betrokken 

een woning aan de Zwarteweg waar 

ook hun eerste kind werd geboren.

“Fantastisch, uit mijn huis keek ik zo 

uit op het hofje, geweldig.” Kees was 

in die tijd ober in onder andere Co-

rona en Hotel de Wittebrug. “Zelfs 

dat was anders, wij werkten daar in 

smoking met lakschoentjes, dat zie 

je nu niet meer. Ik heb zelfs Robert 

Kennedy en minister Luns nog 

mogen bedienen!” 

Kees kijkt voor zich uit en ik zie 

hem in gedachten terugdwalen 

naar een tijd die rust en gezellig-

heid uitstraalde. Ik laat hem alleen 

met z n kopje koffie en zie hem in 
gedachten weer het Kippebruggetje 

oversteken, de tijd gaat snel. Als ik 

bijna de deur heb dichtgetrokken 

roept Kees me nog na; “Rob, ik zou 

zo terug willen!”

Rob Andeweg

info@robandeweg.nl

Terug naar…

het Julianahofje met Kees van Berkel
Terug naar… neemt u mee met Hagenaars naar een voor hen 

bijzondere buurt, straat of locatie in Den Haag uit het verleden. 

In deze eerste aflevering keer ik met Kees van Berkel terug naar 

de buurt Uilebomen en dan specifiek naar het Julianahofje.

- Het Julianahofje na de grote renovatie in 1963 (archieffoto Gemeente Den Haag) -

OPGAVE 2
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De BoedelZorgDrager

Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.

“Naast ontruimingen zijn wij gespecialiseerd in kleine verhuizingen, dit doen wij alleen 
voor senioren die kleiner gaan wonen. Inpakken, verhuizen en uitpakken op dezelfde dag. 
Maatwerk is daarbij een belangrijk onderdeel van onze service. Wat past in de nieuwe 
woonomgeving, wat kan mee en wat wil iemand per se meenemen?  Daarnaast dragen wij 
de zorg over de spullen die niet mee gaan. Wij bemiddelen hiervoor bij erkende veiling-
huizen, antiquariaten en goede doelen. Bij een vertrek of overlijden zorgen wij ervoor 
dat de woning volgens de wensen van de woningbouwvereniging en/of makelaar 
wordt leeggeruimd. ”

070 - 306 16 96
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat
Kringloop Holland haalt kosteloos herbruikbare goederen op. Na 

controle en eventuele reparatie worden de spullen voor een zacht 

prijsje aangeboden in onze winkels.

Op deze manier redden wij per jaar ruim 2000 ton van de afvalberg. 

Ook het ophalen van gedeeltelijke of complete inboedels, bezem-

schoon opleveren en ontruimen van huizen kan kosteloos worden 

gedaan.

In onze 13 winkels kunt u vinden wat u zoekt, of altijd al had willen 

hebben. Met een Ooievaarspas krijgt u 10% korting!

Bel 070 - 389 57 24 of kijk op www.kringloopholland.nl

De Dienstenwinkel is een bedrijf, waar u garantie krijgt op de klussen, 

met voordelige tarieven en lage voorrijkosten.  Er zijn bovendien 

aantrekkelijke kortingen voor mensen met een kleine beurs. 

Op verschillende locaties in Den Haag kunt u een afspraak te maken, 

telefonisch kan natuurlijk ook. Iedereen in Den Haag en de omlig-

gende gemeenten, kan gebruik maken van de Dienstenwinkel.

Bel  070 - 360 14 65 of kijk op www.dienstenwinkel.nl

Schroeder is een Mensontwikkelbedrijf en biedt kansen aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Door scholing, begeleiding en het aanleren van arbeidsvaardigheden in een bedrijfsmatige omgeving, worden mensen weer op weg geholpen.

dé gemakswinkel voor senioren

L
Comfort Land

Meer dan 500 handige 
producten om het thuis 

veiliger en comfortabeler 
te maken vindt u op 

www.comfortland.nl. 

Gebruik promotiecode oudhagenaar0209 tijdens het bestellen in 
onze webwinkel en ontvang in februari direct 10% korting.

10% Korting !

KVS speelde in het Westbroekpark 

en had clubhuis noch kleedkamers. 

Verkleden deden we bij de heg van 

het toenmalige theehuis, nu wokres-

taurant. Voor de uitwedstrijden stapte 

je op de fi ets, eer of geen eer. 
A  in chipluiden as, geloof 
ik, de verste tegenstander. en fris 
boerenclubje in het Westland, waar 

je op een weiland speelde en waar 

de koeienvlaaien ’s winters gelukkig 

bevroren waren. Ondanks de barre 

omstandigheden bleef ik korfballen en 
was ik het ballet gauw vergeten. Mijn 

moeder had haar zin. 

Versieren

Ik zat op de MMS, alleen meisjes dus. 

Daarom was het heel gezond dat ik op 

korfballen met jongens te maken had. 
k blijf dat nog steeds een voordeel 

vinden van korfbal. De sport is el 
eens het grootste huwelijksbureau van 

Nederland genoemd en dat klopt wel 

gezien het aantal relaties dat op het 

korfbalveld ontstaat. aar mij bevalt 

nog steeds de manier waarop jongens 

en meisjes met elkaar omgaan. Geen 

“mannenwereld” zoals in de voetbal-

lerij, waar de dames op het terras aan 

hun wijntje mogen nippen terwijl pa 

met de mannen aan het bier is. f de 
hockeywereld waar de jongensteams 

en de meisjesteams al netwerkend aan 

hun toekomst bezig zijn.

i  de handel maar, op het korfbal
veld hoeven jongens niet zo nodig te 

versieren en hoeven meisjes niet zo 

nodig versierd te worden.

Ik ben daarom al aardig aan het 

pushen om mijn kleinzoon van 3,5 

op korfballen te krijgen. n vader 
is niet zo sportief, as lid van een 
schietvereniging en wil z’n zoon nu 

op judo hebben. Als pacifi st heb ik 
het nooit zo op schieten gehad en in 

die lijn ben ik ook geen voorstander 

van een vechtsport als judo. Mijn 

favoriete schoonzoon ik heb er maar 
één, dus dat is niet zo moeilijk) geniet 

als z’n zoon tegen de buurmeisjes zegt 

“Dag dames, dank jullie wel voor het 

spelen”. Ja, ja, die knul weet hoe hij 

met de vrouwtjes om moet gaan!

U begrijpt dat ik nog verder ga dan 

mijn moeder. Het gaat mij niet alleen 

om de groene wei, maar ook om de 

sociale vaardigheden van de korfbal
jeugd.

“Mevrouw”

k heb buiten de korfbal ereld ge
shopt, met andere woorden ik ben met 

een niet korfballer getrou d. Dat is 
dan ook verkeerd afgelopen. aar ik 
ben blijven korfballen. Helaas heb ik 
in een zaalwedstrijd in de Transvaal-

hal m’n kruisband horen knappen en 

dat was eigenlijk het begin van het 

einde. k heb nog el gekorfbald, 
maar toen mijn tegenstandster me in 

een wedstrijd “mevrouw” noemde heb 

ik het signaal begrepen. Kappen!

orfbal heeft de naam oubollig te 
zijn, helemaal in de lijn van Rouvoet 

dus. aar ik bet ijfel of hij ooit ge
korfbald heeft. Dat lijkt me sterk. Hij 
is er in ieder geval niet sociaal vaardig 

van geworden. Want dan zou hij zich 

nooit zo oubollig bemoeien met mijn 

en uw privéleven.

n de korfbalclub  k mag er nog 
graag binnenlopen, niet alleen voor de 

wedstrijd, maar ook voor de babbel. 

En dat witte wijntje!

Noor van Kooperen

Al vanaf mijn negende jaar heb ik gekorfbald. Ik zat op ballet 

en mijn moeder vond dat ik daar te tuttig van werd. Hollen in 

de groene wei was een goed tegenwicht, zei ze. Ik woonde 

in Scheveningen en werd “gescout” door seniorleden van de 

plaatselijke korfbalclub, KVS.

Korfballen bij KVS in de lijn van Rouvoet

- Spelen bij Korfbal Vereniging Schevevingen: gezond en gemixed (Foto: QieQ! Marianne A. Thijs & Machiel de Graaf) -



De Oud Hagenaar -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 3 februari 2009 pagina 7

Den Haag is altijd 
al een moordstad geweest

DEN HAAG, Nieuwe Haven 

498, 2 november 1959 – Sy-

bille Alida Johanna Niemans 

werd in Amsterdam-West 

geboren. Ze was dochter van 

een schoenmaker en bracht 

haar jeugdjaren door in een 

kindertehuis in Zandvoort. 

Ze begon haar beroepsbestaan als 

waarzegster, eerst in Amsterdam, 

later in Den Haag, waar zij in 1950 

trouwde met een oudere man.

Ze bewoog zich vanaf dat moment 

in Haagse gegoede kringen. Het 

was een charmante, gedistingeerde 

mevrouw die verhalen voorlas in de 

bejaardensociëteit. Maar ze leidde 

een dubbelleven. Anderen kenden 

haar als prostituee met vooral 

contacten in de Haagse society. Na 

ontbinding van haar huwelijk was 

ze onder de naam ‘Blonde Dolly’ 

gezelschapsdame geworden voor 

gefortuneerde zakenlui.

Het ziet ernaar uit dat deze 

verborgen kant haar fataal werd. 

De 32-jarige Sybille werd op 30 

oktober 1959 in Den Haag gewurgd 

aangetroffen in haar woning.

De politie vond in haar woning na-

melijk een gastenboek, met daarin 

telefoonnummers van voornamelijk 

gegoede heren. Haar bezoekers wer-

den na de wurgmoord allemaal door 

de recherche verhoord. Dit leidde 

wel tot een verdenking, maar omdat 

het bewijs ontbrak, werd de man 

na een tijdje vrijgelaten. Het is een 

moordzaak die, vanwege het specta-

culaire verhaal, zelfs de buitenland-

se media haalde. Opmerkelijk is dat 

de haarkleur van Blonde Dolly niet 

bekend was. Het Haagsch Dagblad 

bleef namelijk lange tijd ‘Donkere 

Molly’ schrijven.

n 9  erd er een film gemaakt 
over de geruchtmakende moord, 

onder de titel Blonde Dolly: het 

mysterie van haar dubbelleven. 

De verleidelijke Vlaamse brunette 

Hilde van Mieghem speelde Blonde 

Dolly. Het verhaal is wat aange-

past en wordt verteld vanuit Eddy 

Cremer (Peter Tuinman).

Eddy is directeur van het Haags 

Gemeentemuseum. Hij ontmoet 

Dolly als ze model staat voor 

zijn vrouw, die schildert. Op het 

schilderij is Dolly een vamp met 

vele gezichten. Eddy gaat haar 

achtervolgen en komt tot de ontdek-

king dat dit ook in werkelijkheid 

opgaat: ze is een andere vrouw dan 

hij in eerste instantie vermoedde. 

Hij raakt hierdoor gefascineerd, 

want in zijn werk beroemt hij zich 

op zijn inzicht in echt en vals. 

Wanneer hij een mogelijke Vermeer 

op het oog heeft, medefinanciert 
Dolly de koop. Samen halen ze het 

doek op in Parijs, maar het blijkt 

vals. Blonde Dolly distantieert zich 

daarna van Eddy. In de rosse buurt 

waar ze werkt, maar die ze ook 

regelmatig verlaat om in hogere 

kringen te verkeren, wordt het 

steeds onrustiger, met als diepte-

punt de moord op een hoer. Enige 

weken later wordt Blonde Dolly 

vermoord gevonden.

Vreemd genoeg wilde Justitie het 

in 1977 gesloten dossier van de 

londe Dolly zaak voor de film niet 
vrijgeven … 

Historicus Martijn J. Adelmund heeft al een reeks van 17 boeken op z’n naam staan in de serie Mysteries in … . Z’n laatste gaat over Den 

Haag. Hier publiceren we een kort verhaal uit die bundel over een van de meest geruchtmakende zaken uit de jeugdtijd van veel van onze 

lezers: de moord op Blonde Dolly. In de rest van de bundel echter veel meer Haagse zaken. Sommige overbekend, als het verhaal van Mata 

Hari en het ellendig lot van Johan van Oldebarnevelt. Maar wist u ook van het Monster van de Bocht en de Heksen van Loosduinen – en het Spook aan het West-

einde? Een leuk, makkelijk leesbaar boek om het horrorgevoel in Den Haag een beetje aan te zetten.

De dood van
een dubbelspion
Op 14 september 1949 wordt in de knie-

diepe vijver bij de Groothertoginnelaan 

in Den Haag het lichaam gevonden van 

F. Schallenberg. Al snel duiken berichten 

op dat er sprake is van een moord, als 

nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Het 

politiedossier hield het, ondanks een storm 

van kritiek, echter op zelfmoord.

Om uit te vissen wat er nou echt was 

gebeurd werd o.m. de paragnost Croiset 

geconsulteerd, een ziener die in de vorige 

eeuw met bijna wetenschappelijke status 

was omkleed. Croiset kon wel iets doen 

met een vulpen van Schallenberg. Het 

werd er hoe dan ook alleen maar griezeli-

ger op. (Meer in het boek).

De heksen
van Loosduinen
Wat doe je als je als advocaat in de 

zeventiende eeuw, in de beginjaren van de 

verlichting, wordt betrapt in het kippen-

hok, tussen de benen van je vrouw, naast je 

compagnon, ook tussen de benen van zijn 

vrouw? Misschien zoek je dan je heil bij 

het bovennatuurlijke om een en ander te 

verklaren. Hekserij, zo werd aangevoerd, 

een ernstige zaak trouwens in dien tijd. 

(Meer in het boek).

Ninja’s 
in de Wagenstraat
Den Haag heeft een eigen Chinatown, 

tussen de Amsterdamse Veerkade, de 

Wagenstraat en de Gedempte Burgwal. Nu 

is dit niet, zoals in films, een ijk aar de 
maffia regeert en inja s geheim opereren. 
Er is een keurige ondernemersvereniging 

en er gebeurt over het algemeen weinig dat 

het daglicht niet kan verdragen.

Maar dit is niet altijd zo geweest. Rond 

1900, toen er hier een geheime Kore-

aanse staatsdelegatie verbleef, waren hier 

mogelijk wel Japanse Ninja’s actief. (Meer 

in het boek).

Levenslang voor 
seriemoordenaar
Een van de gruwelijkste zaken 

die in de vorige eeuw speelde 

in Den Haag, was die van de 

seriemoordenaar Koos H. 

Koos H. werd in 1982 veroordeeld 

door de rechtbank wegens de bewe-

zen geachte moord op drie meisjes, 

van 11-, 12- en 18-jaar oud. Maar er 

werden hem door het Openbaar Mi-

nisterie nog veel meer zaken voorge-

houden, die echter onbewezen bleven. 

De details van de zaak zijn te gru-

welijk voor woorden, vooral datgene 

wat zich moet hebben afgespeeld in 

een geluidsdicht gemaakte ruimte 

van een souterrain aan de Zuidwal. 

Ook het milieu waarin H. verkeerde, 

dat van portiers bij Scheveningse en 

binnenstadse discotheken was al om 

van te griezelen tijdens de behande-

ling van de zaak. Een milieu met zo’n 

apert Haags bargoens in de mond, 

dat de president en zijn mederechters 

vaak niet eens verstonden wat er door 

getuigen werd gezegd, laat staan 

bedoeld. Vele jaren na de behandeling 

van de zaak, in 2004, publiceerde 

de journalist Sietze van der Zee  een 

voortreffelijk boek over de zaak, een 

reconstructie die nieuwe vraagtekens 

opwierp trouwens. H. geniet de 

twijfelachtige eer dat hij inmiddels 

de langst vastzittende gedetineerde 

is van Nederland. Hij kreeg in ’82 

weliswaar levenslang en geen TBS, 

maar levenslang kan in Nederland 

korter uitpakken, zullen we maar zeg-

gen. Sietze van der Zee, doet in zijn 

boek trouwens ook verhaal van een 

bijzondere relatie die H. had met een 

rechter (voordat hij voor de moorden 

werd opgepakt); de man had namelijk 

al van jongs af aan een indrukwek-

kend strafblad en reclasseringsdos-

sier. De relatie met die rechter, die H. 

lang de hand boven het hoofd heeft 

gehouden, maakt dat om de hele zaak 

een beetje Dutroux-achtige sfeer is 

komen te hangen. (Red.)

Van Oldebarnevelt: 
onthoofd in 1619
Wie een echte Oranjeklant 

is, en veel Hagenaars zijn 

dat, verdiept zich maar 

liever niet te zeer in som-

mige  telgen uit de historie 

van de residentiële familie.  

Neem Prins Maurits.

In hartje stad, op het Binnenhof 

vond op 13 mei 1619 een van de 

grootste schanddaden plaats uit 

de politieke geschiedenis van ons 

vaderland: de onthoofding op Het 

Binnenhof van raadspensionaris 

Johan van Oldebarnevelt. Onder 

grote publieke belangstelling 

trouwens. Een vuige politieke 

moord, op rekening van Prins 

Maurits van Oranje. Gerechtig-

heid werd later nog wel aan Van 

Oldebarnevelt gedaan door de 

dichter des vaderlands Joost 

van den Vondel en de schilder 

Rembrandt van Rijn. 

Het Haags gemeentebestuur zag 

er eeuwen later trouwens geen 

been in, om een straat in het Sta-

tenkwartier naar de vermaledijde 

prins te vernoemen. (Red.)

- ‘Mysteries in Nederland: Den 
Haag’ (2008)  door  Martijn J. Adel-
mund; ISBN 9789022994559; door 

uitgeverij A.W. Bruna; prijs € 12,50 - 

Onopgeloste moord op Blonde Dolly in 1959
Door Martijn J. Adelmund
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Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting Beschut- en 
groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal groepswooncom-
plexen in Den Haag voor mensen boven de 55 jaar.
De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aangetrokken 
voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar betrokken, te willen 
wonen. Is dit wat voor u? Neem dan contact op met de consu-
lent van de HSBG voor informatie over de inschrijfprocedure en 
over de complexen.

Wooncentrum Wagenhage bevindt zich in de 
Wagenstraat, middenin het centrum van Den 
Haag. Door de vele tram- en buslijnen die door 
het centrum lopen is de bereikbaarheid uitste-
kend. Alle belangrijke voorzieningen liggen op 
loopafstand. Er zijn 111 woningen. Bewoners 
kunnen achter het gebouw gelegen parkeer-
plaatsen huren.

Schermerhage is gelegen aan de 
Schermerstraat. Met het openbaar 
vervoer is het complex makkelijk te 
bereiken. De belangrijkste winkels 
zijn om de hoek, in de Betje Wolff-
straat. Het wooncentrum heeft 38 

driekamerwoningen van ca. 70 m2 verdeelt over drie etages

Wooncentrum Simon Carmiggelt 
ligt aan de Nocturnestraat,
halverwege het oude dorpscentrum 
van Loosduinen en Kijkduin.
Op loopafstand bevinden zich win-
kels en een postkantoor. Er is

parkeergelegenheid rondom het wooncentrum. Het centrum 
heeft 5 woonlagen en bevat 76 twee- en 25 driekamerwoningen

De Zonnehoek is gelegen aan de 
Berensteinlaan, in de wijk
Bouwlust. Met het openbaar vervoer 
is het complex makkelijk bereikbaar. 
Belangrijke voorzieningen, zoals
levensmiddelenzaken, zijn op loop-

afstand gelegen. Het gebouw bevat 36 tweekamerwoningen.

Wooncentrum Casa di Galleria 
bevindt zich aan de Tak van
Poortvlietstraat. Het openbaar ver-
voer bevindt zich op korte afstand 
van het complex. De belangrijkste 
winkels zijn op ongeveer 10 minuten 

loopafstand. Het wooncentrum heeft 37 driekamerwoningen van 
ca. 75 m2 en drie tweekamerwoningen van ca. 66 m2

Humanistische Stichting Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
T: 06 11860661, E: info@hsbg.nl

Boek over 
Kunstzaal Kleykamp

Zo’n dertig jaar lang was deze kunsthandel het 

middelpunt van het Haagse culturele leven. 

Kleykamp vestigde zijn naam op het gebied 

van de aziatica, maar breidde zijn handel 

al gauw uit met oude meesters en 19de- en 

20ste-eeuwse kunst. Vanaf 1914 organiseerde 

de zaak bovendien regelmatig veilingen en een 

groot aantal culturele activiteiten, variërend 

van literaire voordrachten tot huldigingen van 

kunstenaars en liefdadigheidsmanifestaties. 

Bij een aantal van die evenementen was het 

Koninklijk Huis nauw betrokken. 

Bombardement

In 1944 werd het gebouw van de kunsthandel, 

dat inmiddels was gevorderd door de Duitse 

bezetter, met de grond gelijk gemaakt door 

een precisiebombardement van de geallieer-

den. Daarmee verdween een spraakmakend 

cultuurpaleis uit de Hofstad. 

Sinds 2002 is er hard gewerkt aan de publica-

tie over de geschiedenis van de Koninklijke 

Kunstzaal Kleykamp.

De vijf hoofdstukken zijn door deskundigen 

op hun gebied geschreven. De auteurs zijn: 

drs. lF. Heijbroek, drs. Frits Boersma, drs. Sa-

rah A. Bosmans, drs. Emerentia van Heuven-

nvan Nes en Marie-Louise Kane-Kleykamp 

MA.

Het boek is sinds 1 november jongstleden 

in de boekhandel verkrijgbaar voor € 9,9  
 9  90 400 4  .

De Stichting Historie Koninklijke Kunstzaal KIeykamp publiceerde november 

2008 het boek ‘Kleykamp, de geschiedenis van de kunsthandel van 1900 toto 

1968’. Over de geschiedenis van de kunsthandel wordt de laatste decennia 

steeds meer gepubliceerd. Vooral Amsterdamse firma’s komen regelmatig aan 

bod. Over Haagse kunsthandels is veel minder geschreven. Eén daarvan was de 

vermaarde Koninklijke Kunstzaal KIeykamp. De eigenaren, het echtpaar Pieter 

en Ermina Kleykamp richtten in 1909, samen met sierkunstenaar Theo Neuhuys, 

de firma KIeykamp op, die tussen 1910 en 1940 uitgroeide tot een begrip in de 

kunstwereld. 

- Het prachtgebouw in 1942, twee jaar later werd het plat gebombardeerd (archieffoto) -

Op de Haagse 50+ agenda
DINSDAG 3 FEBRUARI: 

Vanaf deze dag bevindt de studiezaal van het 

Haags Gemeentearchief zich weer op Spui 70. 

De studiezaal is dan, samen met het Gemeen-

telijk Contact Centrum ondergebracht in het 

nieuwe The Hague Information Center.

ZATERDAG 7 FEBRUARI: 

Sport-, welzijns- en gezondheidsbeurs van de 

Stichting MOOI! voor organisaties en profes-

sionals. Informatie, advies en sport & spel in 

de vorm van workshops. Een soort huishoud-

beurs, maar dan rond sport, welzijn en gezond-

heid voor alle leeftijden! Maak kennis met het 

bevorderen van gezond gedrag, het sport-

aanbod in de wijken en het stimuleren van 

0 plussers om zo lang mogelijk zelfstandig te 

functioneren. Studenten van de hbo-opleiding 

Sport & Bewegen en de HALO verzorgen de 

organisatie en presentatie.

Sporthal ‘t Zandje, Schimmelweg 200, Den 

Haag, 10.00-16.00 uur. Meer informatie: 

Walter van Vliet, sportcoördinator Stichting 

, tel. 0 0   0  0 ,
w.vanvliet@stichtingmooi.nl
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Op verjaardagen, partijtjes en in de kroeg is een nogal heftig discussieonderwerp wie het zwaarst worden getroffen door de economische teruggang en of dat terecht is of niet. Natuurlijk pakt het voor een ieder 
individueel anders uit. Nieuwe reacties kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Opinie en Informatie’.

Hans 
Roodenburg

?

&Opinie     Informatie

‘Recessie? Als we maar gezond blijven!’

Maar voordat we nader op de ver-

schillende inkomensgroepen ingaan, 

eerst een schets hoe de mensen in 

Rotterdam en Den Haag ervoor 

staan. Op deze plaats is al eerder 

hierover geschreven met betrek-

king tot Rotterdam. De vergelijking 

met Den Haag doen wij er nu bij 

vanwege de nieuwe lezers van 

De Oud-Hagenaar. Uit de laatste 

beschikbare gegevens (uit 2005, van 

het CBS) blijkt dat het gemiddelde 

besteedbare huishoudinkomen – jong 

en oud  in otterdam € . 00 per 
jaar bedraagt en in ’s Gravenhage 

€ . 00.  eide steden doen het 
daarmee aanzienlijk slechter dan 

de € 0. 00 die het gemiddelde 
Nederlandse huishouden te besteden 

heeft. Wat de ouderen – de doel-

groep van deze kranten - verdienen, 

is wat moeilijker uit te splitsen. Wel 

geven de statistieken aan dat er in 

otterdam ruim .000 huishoudens 
(bijna een kwart van het totaal!) en 

in Den Haag ruim 46.000 (bijna een 

vijfde van het totaal) zijn die vallen 

onder het begrip 65 jaar en ouder.

Hoeveel daarvan een hoger inkomen 

hebben dan het sociaal minimum is 

niet te specifi ceren. Aangenomen 
mag worden dat er een behoorlijk 

grote groep is die alleen A  
en een klein aanvullend pensioen 

hebben. Onze analyse van de CBS-

gegevens wijst uit dat één op de 

vijf ouderenhuishoudens niet meer 

te makken heeft dan pak eg 0 
procent van het sociaal minimum.

Geen last

Hoe vreemd het ook moge klinken, 

het zijn deze mensen aan de onder-

kant van de inkomenspiramide die 

feitelijk in 2009 het minst of geen 

last hebben van de recessie. Immers 

hun A  sinds  januari voor ge
hu den samen iets meer dan € 00 
netto per maand) betekent (nog) 

geen aantasting van hun koopkracht. 

Het hangt van de prijsontwikkeling 

in de loop van het jaar af of aan het 

eind van 2009 alsnog blijkt dat zij de 

eindjes wat meer aan elkaar hebben 

moeten knopen. Overigens wordt 

aan de hand van de actuele situatie 

bekeken of per  juli de A  alsnog 
moet worden verhoogd.

Dus met enig gevoel voor relative-

ring kan men stellen dat ouderen met 

lage inkomens niet zijn getroffen 

door de kredietcrisis. Anders ordt 
het als zij naast hun A  een leuk  
aanvullend bedrijfspensioen hebben. 

In veel gevallen zal door de belab-

berde beleggingsresultaten in 2008 

van de pensioenfondsen er geen 

infl atievergoeding over dat deel van 
hun inkomen) worden gegeven. We 

neigen ertoe om, gezien de econo-

mische situatie, hiermee niet al te 

veel medelijden te hebben. Of zoals 

een oudere lezer al eerder schreef: 

,,Indien het niet erger wordt dan nu, 

dan valt het nog wel mee. We zijn al 

blij als we gezond blijven, al gaan 

de kosten daarvoor wel voortdurend 

omhoog.’’

De groep ouderen, die wel is 

getroffen, zijn degenen die rijk zijn 

ge orden en een fl ink deel van hun 
vermogen in aandelen hebben be-

legd. Zij zullen beslist nog niet van 

de geeuwhonger omkomen, maar 

ze hebben in hun vrije vermogen 

behoorlijke opdoffers gekregen. 

Een extreem voorbeeld: we kennen 

een e topondernemer die bijna 00 
miljoen had belegd in zijn vroe-

gere onderneming en daarvan nog 

slechts  0 miljoen over heeft.

Voordeel

r is natuurlijk ook nog een fl inke 
groep ouderen boven de 50 jaar met 

een baan. Vallen zij onder een A  
dan is er ook nog weinig aan de hand 

omdat hun salarisverhoging waar-

schijnlijk minstens gelijk zal zijn 

aan de lagere  infl atie. ovendien 
kunnen zij nog best wat bezuinigen 

op eventuele luxe uitgaven aan 

elektronica, huishoudelijke appara-

tuur en uitgebreide vakanties. Zijn 

zij ouder dan 60 jaar dan krijgen 

zij over 2009 zelfs een aanzienlijk 

fi scaal voordeel, de zogenoemde 
door erkbonus , dat hun netto in

komen aardig optrekt.

De nieuwe werklozen onder de 

50-plussers worden wél de grootste 

verliezers van de kredietcrisis. Im-

mers als zij in de WW, of later zelfs 

in de bijstand of A , komen dan 
gaan zij er minstens 0 procent op 
achteruit. Het valt in het algemeen 

dit jaar dus nog reuze mee als we 

alleen naar de inkomens van de 

ouderen kijken. Misschien dat de 

mensen met wat hogere inkomens 

dit jaar een paar procent moeten 

inleveren, maar zij kunnen het ook 

het best lijden. Als de economie 
– naar verwachting over een jaar of 

t ee  eer aantrekt profi teert een 
ieder weer in meerdere of mindere 

mate. Inkomen en vermogen zijn 

mooi, maar het allerbelangrijkste is 

onze gezondheid!  

      

Hans Roodenburg

In het algemeen gesteld is iedereen evenredig slachtoffer van 

de kredietcrisis. Net zo goed als iedereen in economische 

groeitijden evenredig profiteert. Waarbij direct aangetekend 

moet worden dat de laagste inkomensgroepen het minst (of 

soms ook niet) te lijden hebben van de (komende) recessie. 

Dat is niet zo bijzonder, want deze groepen gaan er ook het 

minst op vooruit als de bomen weer tot aan de hemel groeien.

Erf- en schenkingsrecht

Kinderen willen deel

na hertrouwen vader

Mijn moeder is in april 1992 overleden. 

Mijn ouders hadden een langstlevenden-

testament waarin stond dat mijn vader 

het vruchtgebruik tot zijn overlijden 

had of tot hertrouwen. Mijn vader is 

in juli 1996 hertrouwd, maar heeft het 

testament altijd voor ons verborgen 

weten te houden. Sinds een maand ken ik 

de inhoud van dit testament. Ik wens nu 

dat hij aan mijn broer en mij ons erfdeel 

van onze moeder uitbetaalt. Wat moeten 

we doen? 

Uitbetaling van een erfdeel aan een 

kind is inderdaad pas mogelijk als de 

langstlevende daaraan wil meewer-

ken of bij hertrouwen. Vaak wordt 

dat in een – tegenwoordig genoemd 

– verzorgingstestament vastgelegd.

Uw vader heeft zich daaraan 

kennelijk niet gehouden toen hij 

hertrouwde. Is aan jullie na het over-

lijden van uw moeder niet bekend 

gemaakt dat uw vader de vordering 

van de kinderen moest uitbetalen bij 

zijn hertrouwen? Spreek uw vader 

alsnog daarop aan! Wil hij niet 

meewerken, dan   moet u misschien 

een advocaat inschakelen. Maar dat 

is ook wat! Probeer eerst met uw 

vader of door bemiddeling van een 

notaris eruit te komen. Bovendien 

speelt nog de lastige kwestie om na 

te gaan hoeveel vermogen uw vader 

had op het inmiddels al lang geleden 

moment van hertrouwen! Want dat is 

de peildatum. Het lijkt ons dan ook 

het meest voor 

de hand liggend - om ingewikkelde 

en dure juridische procedures te 

voorkomen - dat u en uw broer er 

samen met uw vader proberen uit te 

komen. We krijgen in onze rubriek 

herhaaldelijk de vraag of kinderen 

hun erfdeel (een vordering op de 

langstlevende) al kunnen opeisen 

als een ouder is overleden. Onder 

het nieuwe erfrecht is dat niet het 

geval. Onder het oude erfrecht van 

voor  januari 00  as dat nog el 
mogelijk, zij het heel lastig, bij een 

langstlevendentestament.

Zoon gelooft het wel

als hij dood gaat

In hoeverre zijn ouders wettelijk 

aansprakelijk voor hun uitwonende 

41-jarige zoon als hij zou komen te 

overlijden? Hij heeft zelf niets hiervoor 

geregeld en zijn standpunt is dat hij toch 

wel onder de grond komt. Wie moet de 

begrafenis regelen en wie moet dat beta-

len? Hij heeft volgens ons geen schulden 

en ook niet veel bezittingen.

Uw meerderjarige zoon is voor alles en 

nog wat zelf verantwoordelijk en aan-

sprakelijk. Alleen als u zijn erfgenamen 
bent, dan draait u voor de door hem 

nagelaten schulden op, zoals eventueel 

de begrafeniskosten. U kunt dan met 

een melding aan de rechtbank afstand 

nemen van zijn nalatenschap of deze 

zogenoemd benefi ciair  met beschrij
ving van baten en lasten) aanvaarden 

en daarna alsnog verwerpen. Voor de 

kosten van de begrafenis (zeer sober) 

draait dan de gemeenschap op, in dit 

geval de sociale dienst van de gemeente 

waarin hij dood gaat. 

Sociale voorzieningen

Postadres voor hogere

studiefinanciering

Ik heb een koopwoning. Een student wil 

mijn postadres gebruiken om een hogere 

studiefi nanciering te krijgen. Is dit ver-
standig? Ik heb een uitkering. Krijg ik 

geen problemen met de belastingdienst?

Met de belastingdienst zal u geen 

problemen krijgen, want een ieder wordt 

individueel aangeslagen. Maar uw 

student is wel aan het frauderen, want 

hij of zij moet ook echt op het adres 

wonen. Een postadres volstaat niet voor 

studiefi nanciering. e nemen aan dat hij 
of zij uit is op de hogere studiefi nancie
ring van uitwonende studenten. 

U schrijft ook dat u een uitkering 

hebt. Wij weten niet welke, maar 

het kan ook betekenen dat als u en 

de student één huishouden gaan 

vormen, die uitkering (zoals bijstand 

en de alleenstaande A  ordt 
gekort.

AOW en pensioen

Moeder gaat inwonen

bij vriend kleinkind

Mijn moeder van 86 woont nog zelfstan-

dig, maar het gaat steeds minder goed 

met haar. Ze kan bij de vriend van haar 

kleindochter gaan inwonen. Heeft dat 

invloed op haar alleenstaande AOW?

Dat zijn altijd nogal discutabele 

kwesties. De Sociale Verzekeringsbank 

(SVB), die de AOW uitvoert, beslist 

daarover aan de hand van de gegevens 

die zij krijgt. Het kan daarom ook geen 

kwaad om van tevoren de zaak aan de 

SVB voor te leggen.

In het algemeen is het zo dat als uw 

moeder een gezamenlijk huishouden 

gaat vormen samen met een ander 

zij niet meer de ongehu de A  
krijgt, maar die voor partners . 
Echter in deze kwestie is het wel-

licht aannemelijk te maken dat uw 

moeder door een andere persoon 

wordt verzorgd. Dan zijn er weer 

andere regels en zelfs fi scale  voor
delen voor de verzorger of diens 

partner te behalen. Wonen er drie 

mensen samen in één huis dan geldt 

waarschijnlijk sowieso weer de 

alleenstaande A .

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave 
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl of naar Postbus 26046, 
2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
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Mijn grootvader Reichardt had in 

otterdam diverse proeflokalen 
caf s  en hij schonk mijn vader een 

slijterij in Den Haag. Toen ik vier 
as, moest ik naar een be aarschool 

op de ezuidenhoutse eg. mdat 
mijn moeder om negen uur in de win-

kel moest staan, liet ze mij achter op 

het schoolplein met een zak ulevellen 
om te trakteren in de klas.

p het plein k am een joch naar me 
toe die zei  at heb je daar  k zei  
Ulevellen.  chreeu de die knul 

opeens keihard  ongens, ulevel-
len
n een mum as die zak leeg.

Beduusd

k stond nog beduusd te kijken toen 
een meisje met blau e ogen en 
blonde pijpenkrullen mij k am troos-

ten. eeft niks, hoor , zei ze, ij 
zijn vriendjes.  e pakte mij bij de 
hand en bracht mij naar de klas, aar 
ik naast haar moest gaan zitten in de 
bank. ij heette adine, ik noemde 
haar adja. Toen de juf binnenk am, 
vroeg ze  at is dat adine, met 
Hansje in n bank  ongens en 
meisjes zaten destijds gescheiden in 

de klas, vandaar. adine ant oordde  
ij zijn vriendjes.  u as zij 

zo n hartver armend ding, die kon 
el een potje breken. Dus ik mocht 

naast haar blijven zitten. e aren 
toentertijd onafscheidelijk.

Afscheid

n die jaren as er een run om aan-

delen te kopen. o ook mijn vader. 
Hij nam een lening met de slijterij 
als onderpand. De aandelen erden 

aardeloos, dus aren e failliet. 
e moesten verhuizen en ik moest 

naar een andere school. adine zei  
Het is niet erg, e zullen elkaar 
eerzien.

En inderdaad, mijn moeder ging 

met ons ik had t ee zusjes  naar 
het strand in cheveningen en daar 

as adja. e speelden de hele dag 
samen.
Toen mijn moeder naar huis ilde 
gaan, zei adine  uister eens 
Hansje, e zullen elkaar nu niet meer 
zien.  Huilend namen e afscheid. 

uivend en enend liep ik boven op 
de boulevard. k heb haar nooit meer 

gezien, hoe el ik haar eigenlijk nog 
steeds loop te zoeken.

ijn vader as al die jaren erkloos. 
Hij maakte van melk stiekem room-

boter en bracht de anorama rond. 

p een k ade dag k amen er kerels 
in huis die, midden in de winter, de 

ramen eruit begonnen te halen. e 
hadden huurschuld.

o verhuisden e naar een portiek-

oning achter de aan van . . n-

dië. e bleven daar tot 9 9, aarna 
e terugkeerden naar otterdam.

Mijn ouders woonden in de Da Costastraat in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. In 1930 

was mijn moeder zwanger van mij, maar door een zwangerschapsvergiftiging moest ik al 

na acht maanden met een tangverlossing ter wereld geholpen worden. ik had daardoor een 

heel plat kopje, doch dat is later gelukkig goed gekomen.

Een prille liefde: Nadja

Vijf vragen aan de huidige burge-

meester van oetermeer, an aaijer 
9 . Hij bekleedt het ambt daar 

sinds maart 004. Het is zijn derde 
gemeente als burgemeester, na chip-

luiden en in idderkerk.

Zelf Oud-Hagenaar?

ee ik ben geboren in de ilt 
onder de rook van Utrecht. p jonge 
leeftijd vertrok het gezin naar uid
Holland en bracht ik een deel van 
mijn jeugd door bij de Drie olens 
hier niet ver vandaan. Als ud Hage-

naar heb ik maar een kleine staat van 
dienst, maar ik oonde van 9  tot 

9  in het tatenk artier.

Is er een herkenbaar spoor 

van mensen die 40 jaar 

geleden vanuit Den Haag 

naar Zoetermeer vertrok-

ken?

k zou dat niet kunnen aan ijzen. 
De mensen onen in oetermeer en 
zijn oetermeer een eigen gezicht 
gaan geven. Het zijn ten slotte de 
mensen die hun oon en leefplek 
zelf inrichten. amen hebben ze 

oetermeerstad gemaakt. isschien 
is de Veteranendag die ij hier lokaal 
houden el iets aar een relatie met 

ud Den Haag ligt. Het blijkt dat 
heel veel veteranen uit Den Haag 
afkomstig zijn  ze zijn daar geboren 
of hebben daar langdurig beroepsma-

tig ge oond en ge erkt  en zij delen 
hun oude tijden met elkaar.

Heeft u zelf nog herinnerin-

gen aan Den Haag ?

k heb el een aantal herinneringen. 

k heb eerst als lid van de rovinci-
ale taten een poosje in Den Haag 
ge erkt.

igenlijk eerder nog. et mijn oud-

ste broer ben ik een aantal jaren actief 
ge eest met het verkopen van kaas 
op de markt. erst op de ey eg 
en later op de Herman ostermarkt. 

o heb ik de Hagenaars el leren 
kennen.

U bent door de bevolking 

van Zoetermeer gekozen?

a ik ben rechtstreeks door de 
bevolking gekozen en dat maakt 
de start gemakkelijker. Door de 
campagne heb ik oetermeer goed 
leren kennen. De argumenten 

aarop de oetermeerders mij kozen 
aren van allerlei aard. olitieke en 

ge one rechtaan redenen. k vond 
de opmerking van een oudere kiezer 
een enorme stimulans, die zei  ik 
heb u goed in de ogen gekeken en ik 
vertrou  u . n zo hoop ik ook altijd 
te erken. Herkenbaar zijn voor de 
be oners en representatief voor de 
stad, dat is at ik il.

Ziet u Den Haag en Zoeter-

meer ooit èèn stad wor-

den?

ee. ij zijn nu de derde stad van 
uid Holland. oetermeer heeft alle 

voorzieningen die nodig zijn om een 

zelfstandige stad te zijn. oetermeer 

heeft een 000 jarige geschiedenis 
die vorig jaar uitbundig is gevierd. 
k geloof el dat oetermeer een toe-

komst heeft in het ge est Haaglan-

den. et zoals Den Haag dat heeft.

onstant artini

Er wonen ruim zestigduizend Oud-Hagenaars in Zoetermeer. 

Een reden voor deze krant om ook veel aandacht aan Zoe-

termeer te besteden. Vele zijn vanaf de jaren ‘60 naar Zoe-

termeer vertrokken en hebben daar een aangenaam leven. 

De laatste jaren is Zoetermeer uitgegroeid tot een complete 

stad, de derde stad van Zuid Holland.

Zoetermeer

Burgemeester Jan Waaijer 
goed in de ogen gekeken

- Waaijer is een bekende naam in kaasland en de burgemeester verkocht het dan ook met zijn 

broer op de markt  aan de Herman Costerstraat en op de Leyweg (Foto: Gemeente Zoetermeer) 

-

- Afbeelding van een oude ansichtkaart van het Scheveningse strand in de jaren dertig -

- Moeder met kinderen op het strand, op een olieverfschilderij van Kaj Holst (1885-1962) -



Mevrouw Hoedemaker bezwoer dat ze 

er eigenlijk geen last van had. ‘Maar 

het is echt geen gezicht, iedereen 

begint erover. Dus ik dacht gisteren, 

laat ik er toch maar eens mee naar de 

huisarts gaan.’ ‘Bedoelt u dat u er al 

langer mee rondloopt?’ vroeg Eilander. 

Ze knikte. ‘Sinds januari.’ De huisarts 

trok zijn wenkbrauwen op. ‘Januari? 

Maar waarom bent u er niet eerder mee 

gekomen?’ Mevrouw Hoedemaker 

haalde haar schouders op. ‘Waar moet 

een alleenstaande met AOW vandaag 

de dag het geld vandaan halen? Ik 

betaal drie of vier keer zo veel premie 

voor mijn ziektekostenverzekering als 

vroeger, en als ik iets heb moet ik eerst 

150 euro eigen risico ophoesten. Daar 

heb ik voorzichtig af en toe wat geld 

voor opzij gelegd. En hier ben ik dan.’ 

150 euro eigen risico is voor sommigen 

onder ons inderdaad een enorm bedrag. 

n zulke fi nanciële gevallen ordt 
de mens creatief – op een verkeerde 

manier, wel te verstaan. Vandaar dat 

dit voorval in het voorjaar plaatshad. 

Mevrouw Hoedemaker: ‘Ja, dat oog was 

wel wat ontstoken, maar ik dacht: laat ik 

eerst maar even de pijn verbijten. Kon 

ik elke maand iets voor die 150 euro 

eigen risico opzij leggen.’

Sowieso gaf mevrouw Hoedemaker 

hiermee een slecht voorbeeld. Nooit 

wachten met de huisarts als u die nodig 

denkt te hebben. Ze had een relatief 

onschuldige ontsteking, maar met dat 

oog had ook iets anders aan de hand 

kunnen zijn.

Daarnaast bleek zij slecht op de hoogte 

van haar verzekering. Dat eigen risico 

van 150 euro geldt niet voor een consult 

bij de huisarts. Om uw huisarts te 

bezoeken hoeft u nooit te betalen. Dat 

valt gewoon onder uw ziektekostenver-

zekering.

Tegemoetkomingen

Ouderen blijken vaak onvoldoende op 

de hoogte van dit soort regelingen. Voor 

een deel komt dat doordat de regelge-

ving complex of onduidelijk is, maar 

regelmatig blijkt ook dat bepaalde in-

formatie ouderen niet bereikt. Sommige 

daarvan hebben fi nanciële gevolgen 
voor hen – en lang niet altijd negatieve 

gevolgen.

Zo zijn er voor mensen met een ziekte 

of handicap of een laag inkomen allerlei 

tegemoetkomingen. Voor bijzondere 

kosten vanwege hun ziekte of han-

dicap krijgen chronisch zieken en 

gehandicapten vanaf dit jaar een vaste, 

automatisch uit te keren toeslag van 

100 tot 450 euro. Hun eigen bijdragen 

voor de AWBZ worden verlaagd. En zij 

kunnen soms nog steeds bepaalde hoge 

zorgkosten van de belasting aftrekken. 

Er bestaan voor hen ook speciale ver-

voersvoorzieningen, zoals de RegioTaxi 

of Valys. Senioren met een laag inko-

men kunnen in aanmerking komen voor 

kwijtschelding van gemeentelijke lasten, 

huurtoeslag of bijzondere bijstand. In 

Den Haag bestaat voor hen bovendien 

de Ooievaarspas, waarmee u gratis of 

met korting gebruik kunt maken van 

sport, cultuur, cursussen, maaltijdvoor-

ziening of de bibliotheek.

Veel mogelijkheden, veel regelingen, 

veel informatie. Hoe komt u daaraan? 

Als u over internet beschikt, kunt u 

bijvoorbeeld de website www.bereke-

nuwrecht.nl bezoeken. Daarop kunt u 

uitzoeken welke rechten en regelingen 

voor u van toepassing zijn.

Voor persoonlijk advies of informatie 

bent u op de juiste plaats bij het Cen-

traal Informatiepunt Ouderen (CIPO). 

U kunt uw vragen bij ons telefonisch 

indienen (070 – 364 38 18) of per e-mail 

(cipo@cipo.org) en u bent van harte 

welkom in onze bezoekersruimte in Het 

Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegenover 

de Grote Kerk). Onze voorlichters 

helpen u graag verder, weten de weg en 

hebben allerlei informatiemateriaal en 

formulieren in huis.

En de interessantste vragen die u stelt, 

die zullen we voortaan in de rubriek 

Vraag & Antwoord een plaatsje geven.

N.b.: De persoonsnamen in dit artikel 

zijn om privacyreden veranderd.
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Ken uw recht!
Het gebeurde ergens in het voorjaar. In elk geval was het 

een zonnige ochtend toen mevrouw Hoedemaker zich bij 

de praktijk van huisarts Eilander meldde. Eilander zag het 

ogenblikkelijk aan haar toen ze de praktijkkamer binnentrad: 

‘Dag mevrouw Hoedemaker, u komt zeker voor uw oog?’ Haar 

rechteroog zag rood en was gezwollen. 

DE websit
e voor de 55-pluss

er uit Den Haag

AOW’ers weten vaak niet dat extra hulp mogelijk is

Vraag en antwoord

Kwijtschelding van gemeen-

telijke belastingen, kan dat?

Ik ben al geruime tijd werkloos. Mijn 

inkomen is er fors op achteruitgegaan. 

Een kennis vertelde me onlangs dat ik 

misschien wel in aanmerking kom voor 

kwijtschelding van bepaalde gemeente-

ijke e astingen en e fi ngen. an dat 
inderdaad, en zo ja, hoe gaat dat in zijn 

werk?

Kwijtschelding van bepaalde gemeen-

telijke belastingen is onder strikte 

voorwaarden inderdaad mogelijk. Uw 

fi nanciële situatie moet daarvoor el 
voldoen aan strakke offi ciële richtlijnen. 
Die worden door het Rijk vastgesteld. 

Bekeken wordt of u inderdaad niet kunt 

betalen; en of u bijvoorbeeld vermogen 

of bezittingen hebt. Hoe minder u bezit, 

hoe groter de kans dat u kwijtschelding 

kunt krijgen. Hebt u een eigen huis, 

auto, caravan of boot, dan kunt u door-

gaans niet op kwijtschelding rekenen. 

Ook inkomsten van huisgenoten tellen 

mee, behalve die van inwonende kinde-

ren of ouders.

Kwijtschelding kan worden verleend 

voor de onroerendezaakbelasting, riool-

recht voor eigenaren, afvalstoffenhef-

fi ng en hondenbelasting voor de eerste 
hond. (Let op: voor de hondenbelasting 

gelden strengere kwijtscheldingsnor-

men.) U kunt een aanvraag indienen 

met het reactieformulier dat u elk jaar 

ontvangt bij de aanslagbiljetten voor de 

genoemde gemeentelijke belastingen. 

Op het formulier kunt u aankruisen of 

u een informatieset en een aanvraagfor-

mulier kwijtschelding wilt ontvangen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 

de Gemeentelijke Belastingdienst, tel. 

14070 (op werkdagen van 8.00 tot 16.00 

uur)..

Hoe moet ik die begrafenis 

betalen?

Onlangs overleed mijn broer. Toen we 

zijn papieren aan het doornemen waren, 

kwamen we erachter dat hij nooit een 

uitvaartverzekering had afgesloten. Bij 

het regelen van zijn begrafenis kregen 

we te horen dat wij, als zijn naaste 

familie, voor de kosten ervan zouden 

draaien. t dat   ja  dan e -
ben we een probleem, want mijn broer 

heeft geen geld nagelaten en wij kunnen 

een dergelijk groot bedrag niet zomaar 

ophoesten. Is er een andere mogelijk-

heid?

Normaal gesproken moet u als naaste 

familielid de uitvaart van uw broer 

inderdaad bekostigen. Dat kunt u doen 

van de erfenis, of van de verkoop van 

zijn nagelaten bezittingen. Is dat niet 

toereikend, dan kunt u de gemeente 

vragen de uitvaartkosten geheel of ge-

deeltelijk te vergoeden. U moet dan wel 

in Den Haag wonen en kunnen aantonen 

dat de overledene directe familie van 

u is, dat hij geen uitvaartverzekering 

had en dat hij niets of te weinig heeft 

nagelaten. In dat geval kunt u, als u een 

minimuminkomen hebt, een vergoeding 

aanvragen. Dat kan op de speciale 

website www.denhaagopmaat.nl. U kunt 

ook bellen met tel. (070) 353 75 00. En 

u kunt terecht bij de balies van de ge-

meentelijke Advies- & Informatiepunten 

in de stadsdeelkantoren.

De bijdrage is een gift, die u de ge-

meente niet hoeft terug te betalen.

Waar kan ik mijn 

tuinierhobby uitleven?

Ik tuinier graag, maar dat is er niet 

meer bij. Sinds enige tijd woon ik in 

een bovenhuis dat van alle gemakken 

is voorzien, maar waar natuurlijk geen 

tuin bij is. Is er voor mij in Den Haag 

toch een mogelijkheid iets met een tuin 

te doen?

Voor Hagenaars die willen tuinieren, 

stelt de gemeente op een aantal com-

plexen in de stad buurttuinen beschik-

baar. Het tuinseizoen loopt van 15 maart 

tot 1 november 2009. Huurders kunnen 

in die periode naar believen hun eigen 

groenten, bloemen en planten verbou-

wen. Er zijn speciale tuinen voor 55-

plussers. De tuinen voor 55-plussers zijn 

0 m  groot. De huur ervan bedraagt € 
32,50 per seizoen. Binnenkort opent de 

inschrijving voor buurttuinen in Den 

Haag voor het seizoen 2009. 

CIPO centraal 
informatie ouderen

CIPO, het Centraal Informatiepunt 

Ouderen, is dé instelling waar senioren 

in Den Haag terecht kunnen voor infor-

matie. De redactie van De Oud-Hage-

naar zal CIPO op regelmatige basis de 

ruimte geven om ouderen te informeren 

via de krant.

Hebt u vragen over wonen, welzijn, 

vervoer of fi nanciële en sociale 
onderwerpen? Bij CIPO kunnen wij u 

telefonisch, per e-mail of in ons bezoe-

kerscentrum antwoord geven.

Ook voor informatiemateriaal en han-

dige gidsen en overzichten bent u bij 

CIPO aan het goede adres. Daarnaast 

organiseert CIPO themadagen en 

informatieve activiteiten, waaronder de 

Haagse 55+ Beurs.

Website CIPO

Wie een vollediger aanbod en overzicht 

van de dienstverlening door CIPO wil 

hebben is goed uit met een bezoek aan 

de prima website van de organisatie op 

www.cipo.org  

Als u thuis niet over internet beschikt 

kan het trouwens ook een idee zijn om 

daarvan gebruik te maken in een van de 

fi lialen van de penbare ibliotheek in 
Den Haag.

CIPO is gevestigd in Het Nutshuis, aan 

de Riviervismarkt 5 in hartje centrum 

van Den Haag.

Nieuwe 
Haagse 
Senioren-
gids

De Seniorengids Den Haag (editie 

2009) is een gratis gidsje over voor-

zieningen, regelingen en activiteiten 

voor ouderen op het gebied van wonen, 

vervoer, zorg, welzijn, veiligheid, 

belangenbehartiging, vrijetijdsbesteding 

en geldzaken. Deze tweede editie is 

verschenen op 19 januari 2009.

U kunt de Seniorengids natuurlijk 

afhalen in onze bezoekersruimte van 

het CIPO in Het Nutshuis aan de Ri-

viervismarkt 5 in Den Haag, tegenover 

de Grote Kerk op de hoek van de Jan 

Hendrikstraat.

Daarnaast wordt de Seniorengids 

verspreid op een aantal afhaalpunten 

in de Haagse wijken. U kunt terecht 

bij een aantal I-shops en wijk- en 

dienstencentra.

U kunt de Seniorengids ook via de post 

laten komen. Wilt u dat, bel dan even 

met het CIPO op telefoonnummer (070) 

364 38 18 of stuur een e-mail naar 

cipo@cipo.org

Let echter op: voor toezending worden 

portokosten in rekening gebracht.

CIPO, Postbus 13634, 2501 EP  Den Haag, (070) 364 38 21



De redactie van deze krant zal echter 

ook regelmatig stil staan bij het wel 

en wee in de regiogemeenten in de 

tweede helft van de vorige eeuw. Dat 

past in de formule, want de geschiede-

nis van de randgemeenten en die van 

Den Haag zijn in een hoop opzichten 

vervlochten. Bestuurlijk was en is het 

trouwens lang niet altijd koek en ei in 

de onderlinge verhoudingen, met de 

uitbreidingsdrang van de grote stad na 

de Tweede Wereldoorlog als belang-

rijkste boosdoener. Bouwgrond, om 

iets te doen voor de enorme lijst wo-

ningzoekenden, dat is waar het Den 

Haag vooral om ging. Maar in de re-

gio werd bestuurlijke samenvoeging, 

waar Den Haag hardop over sprak, als 

een spookbeeld gezien. Burgers in de 

randgemeenten vreesden een import 

van Haagse problematiek, als crimi-

naliteit en drugsoverlast en vooral ook 

een verhoging van de woonlasten. 

ver de financiële problemen van de 
stad Den Haag kon je immers bijna 

dagelijks in de krant lezen.

Op deze eerste regiopagina extra 

aandacht voor de legendarische Rijs-

wijkse burgemeester (1950 – 1973) 

Archibald Bogaardt, een man die een 

hoofdrol vertolkte in het temmen van 

Haagse annexatieneigingen.    
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De Oud-Hagenaar heeft ook wat 
met de gemeenten in onze regio
De Oud-Hagenaar heeft de recente geschiedenis van de stad Den Haag tot onderwerp, maar 

de krant wordt ook verspreid in de randgemeenten en nog een stuk ver daarbuiten. Dat is 

in de eerste plaats om de Oud-Hagenaar te bereiken, die inmiddels elders woont. Vooral in 

Zoetermeer woont een enorme hoeveelheid mensen met Haagse wortels.

Bogaardt was het vooral die de 

gemeente Den Haag de voet dwars 

zette om alle vijf buurgemeenten te 

annexeren, wat de grote stad wilde 

in de jaren vijftig om de woningnood 

te verlichten. “Bouwen, dat kan ik 

zelf veel beter dan zij”, vond hij. En 

dat was niet alleen grootspraak, want 

Rijswijk werd verrijkt met breed 

opgezette lanen met net zo veel ruimte 

voor groen en water als voor verkeer.

Dat er ook gewerkt en verdiend moest 

worden in Rijswijk om de welstand 

van de gemeente en haar burgers 

te bewaken, hoefde Bogaardt niet 

te worden voorgezegd. Hij liet het 

enorme Industrieterrein de Plaspoel-

polder aanleggen en zette zich er 

persoonlijk voor in dat Rijswijk als 

vestigingsplaats werd gekozen voor 

(onderdelen van) grote bedrijven, 

zoals de laboratoria van Shell.

Lobbykunst

Bovendien werd de gemeente in 1963 

verrijkt met het tweede moderne 

winkelcentrum van Nederland (In de 

Bogaard gedoopt natuurlijk) dat de 

Lijnbaan in Rotterdam overtrof.

De Rijksoverheid wist Bogaardt zover 

te krijgen om de nieuwbouw voor 

het ministerie van Cultuur, Recreatie 

en Maatschappelijk werk (CRM) op 

de hoek van het winkelcentrum te 

vestigen, in een hoogbouwcomplex 

dat voor Nederlandse maatstaven een 

‘wolkenkrabber’ mocht heten. Een 

ongekend staaltje lobbykunst, vonden 

zelfs Bogaardt’s critici: want een 

ministerie ‘losweken’ uit de regerings-

stad zelf, dat was een unicum.

Bij de bouw van de wolkenkrabber 

keken mensen trouwens hun ogen 

uit, wegens de toegepaste techniek. 

Eerst werd de bovenste verdieping 

gebouwd, die werd ‘opgetild’ en de 

volgende werd er dan onder gescho-

ven.

Rozen en zwanen

Onder het burgemeesterschap van 

Bogaardt verdubbelde het inwonertal 

van Rijswijk: in de 23 jaar dat hij 

aan het bewind was werden er ruim 

15.000 nieuwbouwwoningen neer-

gezet in de gemeente, met een naar 

de inzichten van die tijd vaak hoge 

kwaliteit. De woonomgeving kreeg 

ook extra aandacht. Bogaardt was zelf 

dol op rozen en liet de plantsoenen-

dienst dan ook en gros rozenstruiken 

inkopen en aanplanten in en langs de 

wijken. Net zoals hij iets met zwanen 

had trouwens, ook die liet hij in grote 

getale aanrukken en uitzetten in elke 

sloot die er een beetje de maat voor 

had. Zichzelf en z’n gemeentebestuur 

vergat Bogaardt trouwens niet: hij liet 

een nieuw stadhuis aan de Generaal 

Spoorlaan bouwen, waarin voor 

een kapitaal aan natuursteen werd 

verwerkt. Het staat nu overigens al 

weer vele jaren leeg, wegens ernstige 

constructieve gebreken. Dat is een 

verhaal apart.

Na het vertrek van Bogaardt eind 

1973 was de rek en de nieuwe 

grandeur er snel uit, de groei van de 

gemeente stagneerde en het optimis-

me van het lokale bestuur taande. Op 

de rozen en de zwanen werd ook niet 

veel acht meer geslagen.

Archibald Bogaardt zette Rijswijk op de 
kaart en Den Haag de voet dwars
Het belangrijkste stempel op 

het naoorlogse Rijswijk werd 

vanaf 1950 gedrukt door de 

legendarische KVP-burge-

meester Archibald Bogaardt 

(1908), die de gemeente met 

koloniale souvereiniteit mo-

delleerde. Hij had het hoge 

ambt dan ook al in Batavia 

(het latere Djakarta) geoe-

fend. Boogaardt was een 

netwerker avant la lettre 

met excellente contacten in 

regeringskringen en vooral 

de bouwwereld, twee kwali-

teiten die hij ten volle benut-

te om zijn moderne modelge-

meente vorm te geven en te 

behoeden voor ongewenste 

bemoeienissen.

- Rozenburgemeester Bogaardt: de poëtische ka nt van een man die nergens gras over liet groeien (Bron: Beeldbank Rijswijks  Historisch Informatiecentrum) -

- Met de onafscheidelijke  sigaar in zijn element: 

bouwen aan de toeko mst, hier op de Indus-

trielocatie Plaspoelpolder (Bron: Beeldbank 

Rijswijks Historisch Informatiecentrum).

 

Delft:

Prinsenstad 
tussen 
Den Haag 
en 
Rotterdam
Binnen de context van de Vaderlandse 

geschiedenis had Delft al in heel 

Europa naam, toen Den Haag en Rot-

terdam nog niet zo’n grote borst had-

den gemaakt. Rond 1400 was het na 

Dordrecht en Haarlem de derde stad 

van wat we nu Nederland noemen. Al-

leen al uit respect voor de historische 

betekenis van de Prinsenstad verdient 

Delft het dus al om thans ook in De 

Oud-Hagenaar aandacht te krijgen.

In de recente geschiedenis, na 1960, 

werd Delft voor Hagenaars en Rot-

terdammers van extra belang, wegens 

de nieuwe vestigingsmogelijkheden. 

Vanaf die tijd verrezen hoogbouw-

wijken als Tanthof, Voorhof en 

twee decennia later Poptahof en die 

hadden een grote aantrekkingskracht. 

Ze horen nog steeds trouwens tot 

de dichtstbevolkte woonkernen van 

Europa. Wijken overigens met een 

architectonisch, stedebouwkundig ka-

rakter waar heden ten dage weinigen 

de handen voor op elkaar krijgen en 

die in wel heel groot contrast staan 

met het historische binnenstads-

karakter. Niettemin scoort Delft in 

enquetes overall vaak zeer hoog als 

de tevredenheid van burgers met hun 

stad wordt gemeten. Het geheim van 

Delft? Verteld het verder, laat het ons 

weten in woord en beeld, De Oud-

Hagenaar is er benieuwd naar!

Reageren en bijdragen 

van lezers in de regio

Om het een beetje overzichtelijk te 
houden met de verwerking van binnen-
komende reacties en eigen bijdragen 

van lezers, hebben we een apart e-mail 
adres gereserveerd voor reacties die 
op artikelen en foto’s uit de regioge-

meenten betrekking hebben:

regioredactie@deoud-hagenaar.nl

U kunt natuurlijk ook gewoon inzenden 
per post, doe dit dan alstublieft naar:

‘Regioredactie DOH’

Postbus 26046

 2502 GA Den Haag
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Voor de redactie van De Oud-Hage-

naar betekent die recente geschied-

kundige ontwikkeling twee dingen: 

Zoetermeer is uit het oogpunt van de 

bladformule voor ons een zeer belang-

rijke stad, omdat er heel veel Oud-Ha-

genaars wonen die hun afkomst in hun 

genen hebben zitten; maar ten tweede 

zijn ook veel Oud-Hagenaars zich in 

de loop van de laatste decennia echte 

Zoetermeerders gaan voelen. Ook dat 

laatste aspect wil De Oud-Hagenaar 

alle ruimte geven. Verhalen over de 

verhuizing van destijds en het eigen 

maken van een nieuwe plek aldaar 

zijn zeer welkom. Wat is er anders en 

eigen in Zoetermeer, wat wordt daar 

gemist en/of wat is daar juist beter en 

mooier dan in Den Haag. Vertel het 

ons, schrijf het op en laat het zien met 

foto’s van toen!

En natuurlijk is er ook ruimte, ten-

minste op dit speciale gedeelte voor 

Zoetermeer van onze website, voor de 

echte oorspronkelijke Zoetermeerders 

en ook de dorpelingen uit voormalig 

Zegwaart, waarmee het dorp Zoeter-

meer in 1935 werd samengevoegd. 

Want ook voor hen heeft de toeloop 

uit Den Haag iets bijzonders betekend, 

als een invasie die het karakter van het 

dagelijks leven ingrijpend op stelten 

zette.

Zoetermeer

Een Haags verhaal apart
Zoetermeer is een Haags verhaal apart. In 1962 wees de Rijksoverheid de gemeente aan 

als zogenaamde groeikern om de enorme woningnood in Den Haag te lenigen, de gemeente 

zou van 10.000 inwoners moeten groeien naar een stad van ten minste 100.000 inwoners, 

een mijlpaal die al in 1991 werd bereikt! Maar van begin af aan was duidelijk dat Zoe-

termeer met zo’n inwoneraantal meer zou moeten worden dan een Haagse dependance, 

namelijk een bijna in alle belangrijke opzichten zelfvoorzienende stad, economisch en 

cultureel. Dat is bereikt.

Tot verdriet van velen zagen die in 

1994 een groot gedeelte van hun ge-

meentelijk grondgebied in handen van 

Den Haag komen, door de aanwijzing 

als Vinex-wijk ten behoeve van vooral 

woningbouw. Dat betekende letterlijk 

het met de grond gelijk maken van 

tuin- en kasbouwbedrijven - met als 

bijzonderheid trouwens het weer aan 

de oppervlakte komen van een stukje 

Romeinse geschiedenis, in de vorm 

van gevonden mijlpalen bijvoorbeeld. 

Het was een ‘moetje’, dat gedwongen 

huwelijk met Den Haag, een aanran-

ding zelfs volgens menigeen. Toch 

zijn er, nu de wijk Wateringse Veld 

zijn voltooiing nadert, ook wel weer 

wat positieve verhalen te horen, van 

tuinders die het bij nader inzien niet 

betreuren dat ze er mee op moesten 

houden en werden uitgekocht, maar 

ook van middenstanders in de oude 

Wateringse kern, die toegeven dat hun 

omzet er wel op vooruit is gegaan. 

Hoe is het ervaren die hele affaire met 

de opdringerige grote stad, hoe was 

het vroeger en hoe is het nu, wat is 

er verloren en wat is er gewonnen? 

De Oud-Hagenaar hoort het graag, in 

woord en beeld!

Westland

Een ‘moetje’ met Den Haag: 
verlies en winst
‘Het’ Westland heeft een zeer rijke geschiedenis, al van-

uit de tijd van de Romeinen en ver daarvoor. Niet altijd 

feestelijk trouwens, want de annalen doen verhaal van 

de meest ellendige overstromingen en andere natuurlijke 

rampspoed. Ook in de recente geschiedenis was het niet 

allemaal zo genoegelijk, vooral niet voor in de beleving 

van de Wateringers.

De grote welvarendheid ontstond 

trouwens pas laat, aan het begin van 

de 20ste eeuw toen de spoorweg van 

Den Haag centrum werd doorgetrok-

ken naar Scheveningen (over het tracè 

van de huidige Landscheidingsweg). 

Die maakte dat gefortuneerde Rot-

terdamse industriëlen er ‘s zomers 

makkelijker konden komen. De Oud-

Hagenaar vergeet Wassenaar niet in 

zijn kolommen en op de website.

We zijn er trots op dat oud-wethouder 

van Wassenaar en voormalig vice-

premier Hans Dijkstal als columnist 

(zie pagina 3) zijn medewerking aan 

deze krant geeft.

Wassenaar

Haagsche spoorweg 
bracht er welvaart
We hoeven er geen doekjes om te winden: Wassenaar is 

natuurlijk vooral bekend als de rijke buur van Den Haag. 

Het is dan ook een schitterende groene en bosrijke ge-

meente, gevormd door oorspronkelijke buitenplaatsen van 

rijke stedelingen rondom de oude dorpskern.

- De hal van het legendarische Station Scheveningen Kürhaus in 1907 (archieffoto) -

- Replica van een van de Romeinse mijlpalen 

die werden gevonden bij het bouwrijp make n 

van de Vinex- locatie Wateringse Veld 

(Bron: Wiki media Commons) -

In Leidschendam en Voorburg (die in 

2002 werden samengevoegd tot een 

gemeente) is het gelukt om aanschur-

kend tegen het Groene Hart een hoge 

kwaliteit van de leefomgeving te 

handhaven, ondanks de opdringerig-

heid van het grootstedelijk gebied. Dat 

is kwaliteit van bestuur, genetisch in-

geplugd wellicht al toen de Romeinse 

veldheer Corbulo er in de eerste eeuw 

domicilie koos.

Als koekoekseieren van Den Haag 

zijn in het recente verleden de (aan het 

grondgebied van Den Haag toege-

wezen) Vinex-wijken Leidschenveen 

en Ypenburg in de achtertuin van de 

gemeente gelegd - met het nieuwe 

stadion van FC Den Haag daarbij 

als grootste bijzonderheid. Is dat een 

beetje uit te houden of zou u de klok 

liever terugzetten naar de jaren vijftig 

en zestig van de vorige eeuw? Vertel 

het ons, laat het ons zien.

Leidschendam-Voorburg

Nog steeds te paard
Welke gemeente in de drukbevolkte Randstad kan zich 

er anno nu nog op voorstaan dat zij een actief en volledig 

actueel beleid voert t.a.v. het houden van paarden binnen 

haar grenzen? Daarvoor moeten we in Leidschendam-

Voorburg zijn, waar het bestuur in december 2008 de be-

leidsnota Schaken met Paarden vaststelde! Dat is rijkdom 

- en we bedoelen dat positief.

Honderden jaren hadden Pijnacker 

en Nootdorp de typische karakteris-

tiek van goed christelijk gefundeerde 

agrarische dorpen.

Dat is in hoog tempo aan het ver-

anderen door de verstedelijking; in 

de Vinex-locaties van de gemeente 

worden 7.500 nieuwbouwwoningen 

gerealiseerd en meer dan 30.000 

m2 nieuwe bedrijfsterreinen. Het 

inwoneraantal nam de afgelopen vijf 

jaar alleen al met 10.000 zielen toe, 

onder wie ook veel Oud-Hagenaars. 

De redactie is benieuwd hoe het de 

nieuwkomers bevalt en of de dorpers 

een beetje kunnen wennen aan al die 

drukte en verandering.

Vertel!

Pijnacker-Nootdorp

Twee traditionele 
dorpen samen op 
weg naar morgen
Pijnacker en Nootdorp zijn in 2002 tot een gemeente sa-

mengevoegd, maar hun geschiedenis had al veel gemeen. 

Hun grondgebied werd pas gaandeweg vanaf de eerste 

ontginningen in de 10de eeuw voor permanente bewoning 

geschikt, al bleven de moeras- en veengronden nog lange 

tijd onveilig en vatbaar voor overstromingen.

- De buitenka nt van het oude spoorwegstation in scheveningen, in 1910 (Bron: Het Utrechts Archief) -



Toen ik pas alleen woonde, 

21-jaar oud, op de zolder 

van een statig herenhuis in 

het Zeeheldenkwartier, had 

ik daar geen keuken. Wel 

een douche, ingebouwd in 

een voormalige kast. Daar 

kwam vreselijk heet wa-

ter uit, omdat mijn tap de 

eerste was van de boiler 

die iedere verdieping in het 

pand moest voorzien.

Van een bevriende café houder mocht 

ik een kruk mee naar huis nemen. 

Die plaatste ik in m’n net betegelde 

douche, met daar bovenop dan dikke 

soepblikken van Unox – waar geen 

extra water bij hoefde. Vier goed 

gevulde soorten had je toen: erwten, 

bruine bonen, kippen met sliertjes 

en tomaten met balletjes. Tamelijk 

gevarieerd.

U vraagt zich af hoe dat ging? Welnu: 

• men schaffe een lepel aan en een      

 blikopener;

• men zette om 19.55 uur het blik op 

de kruk, midden in de doucheruimte;

• men draaie de heetwaterkraan open;

• men pakke een pilsje en kijke naar  

het Acht-uur Journaal;

• men draaie de douche dicht en het 

  blik open;

• men lepele de toestand direct uit het   

blik in de mond;

• men hebbe gegeten – en make 

  plannen voor de avond en de nacht.

En als je zeven dagen per week iets 

anders wilde eten, supplementeerde je 

dat menu met het geniale concept van 

Maggi: de wonderstamppot!

Die had je in drie smaken: boeren-

kool, hutspot en zuurkoolstamp. Ze 

verkochten ze in blikken met zo’n 

toen modern treklipje – blijkbaar had 

de fabriek nog geen productielijn voor 

zakjes in kartonnetjes. Een zwik van 

die zooi uit zo’n blik kieperde je dan 

in een bak met ruim opstaande rand 

(een kleine investering) en je overgoot 

dat met kokend water. Vervolgens 

goed klutsen! Vandaar dat ik op m’n 

21-ste verjaardag het meest gelukkig 

was met het cadeau van een Philips 

waterkoker, die overigens ook de 

prille introductie van arme  koffie 

en thee betekende in mijn huishouden.

Het is nu dertig jaar later en de 

keuken is volledig op z’n kop gezet. 

Ook de rolverdeling. M’n vrouw 

weet bijna niet waar al die knoppen 

en kasten voor dienen op en rond 

het fornuis. Buiten de deur eten? Dat 

kan, maar meestal voor het gemak of 

om sociale reden.  Het is zelden of 

nooit zo lekker als thuis en in de regel 

schandalig duur.

Slim kopen en koken

Is er een aparte manier voor koken 

door en voor 50-plussers? Ja, zeg ik! 

Iedereen doet z’n eigen ding, maar ik 

heb daar wel wat ideeën over toch. 

Goed koken, zoals ik dat zie, gaat in 

elk geval niet over het slaafs navolgen  

van recepten uit doorsnee kookboe-

ken. Het is goed en creatief omgaan 

met wat je (nog) hebt in de keuken/

koelkast en wat het seizoen biedt. Als 

je dat een beetje in de smiezen hebt 

word je trouwens een ‘spekkoper’ in 

de supermarkt. Je bedenkt niet thuis 

wat je wilt gaan maken; je bekijkt in 

de supermarkt wat er allemaal in de 

aanbieding is (bijvoorbeeld de 35% 

stickers bij AH) en componeert ter 

plekke in gedachten een diner. Armoe 

is rijkdom wat dat betreft. Vrijwel 

elk groot gerecht in de culinaire 

annalen is geboren uit beperking van 

het aanbod en het optimaal uitnut-

ten van ‘restjes’, of het nou gaat om 

de Italiaanse keuken (pizza’s), de 

Indische (nasi goreng), de Franse 

(bouillabaisse) of de Russische, met 

kaviaar en room op blinietjes. Al die 

topgerechten zijn uit gebrek en armoe 

en zuinigheid geboren!

Ik kom nog wel eens apart terug 

op prachtproducten van Hollandse 

bodem, als leverworst, zult en bal-

kenbrij. En als het jaargetij daar is op  

typische rijkdom van Haagse bodem, 

als de heerlijke en supergezonde jam 

die jaarlijks is te maken van de rozen-

bottels in de duinen, en op alle wat je 

kunt doen met de twee fases (bloesem 

& bessen) van de Vlier die je daar ook 

massaal aantreft.

Smulpaap

smulpaap@deoud-hagenaar.nl
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Men draaie de douche 
dicht en het blik open

- Blini’s met room en kaviaar: een echt arme 

mensengerecht van oorsprong! -

- Vlierbloesem om heerlijke siroop van te maken, maar ook te frituren met een dun beslag -

- Vlierbessen: ruim te plukken in Den Haag, 

als basis voor o.m. gelei en jam -

Het is niet misselijk wat 

ze in bio-winkels vragen 

voor een zakje gedroogde 

brandnetelsoep. Een euro 

of drie toch gauw. Gezond 

spul, dat wel: rijk aan 

eiwit, caroteen en ijzer, 

vitamine C en D. Bloed-

zuiverend roept menig 

opschrift.

Maar het is veel leuker en bovendien 

lekkerder om gewoon met verse 

brandnetel aan de slag te gaan, die in 

de bos- en duinrijke omgeving van 

Den Haag overal is te vinden. 

Zowel de grote brandnetel (Lat.: 

urtica dioica) als de kleine (Lat.: 

urtica urens). Voor het gebruik in de 

keuken, maakt het trouwens niet uit 

welke u plukt.

Anders dan in veel receptuur wordt 

gesteld doet het er echt niet toe of 

u jonge dan wel oudere brandnetel 

plukt. Als de stengels en de blaadjes 

er puik, sterk en fris uitzien is het 

goed. Onthoud dat trouwens voor 

alles wat u plukt, het is een bijna 

algemene natuurwet: wat er goed 

uitziet heeft de voorkeur.

Auw!

Kijk bij het plukken natuurlijk uit. 

Want brandnetels hebben ‘brandha-

ren’ aan de stengels en de onderkant 

van de blaadjes. Dus doe handschoe-

nen aan en een broek met pijpen als 

je ze stroopt. Stop ze in een grote zak 

plastic supermarktzak bijvoorbeeld. 

Knip thuis de worteltjes met aarde af, 

mocht je die hebben meegetrokken 

en prop de oogst in een grote pan. 

e een fluitketel op en overgiet de 
oogst daarmee. Het is dan direct over 

met de stekeligheid en je houdt een 

groene papperige zooi over. Dat is 

de basis.

Als je heel veel brandnetel hebt ge-

plukt kun je het bijvoorbeeld verder 

bereiden als spinazie a la crème, 

wat je zou kunnen opdienen met een 

hardgekookt eitje en lekkere aardap-

peltjes. Maar we gaan hier voor de 

soepvariant!

Probeer maar

De slappe brandnetelzooi in de 

blender droppen of in een  hoge pan 

(als je gaat staafmixen); water erbij 

en wat bouillonblokjes in verhouding 

(kip, rund, groente, paddenstoel 

– het maakt niet uit) en draaien die 

toestand. Okay! Dan hebben we 

de basis. Opwarmen en eten is een 

idee, dat kan. Maar kijk eerst eens 

even in de koelkast, of er nog restjes 

zijn van gisteren die opmoeten: een 

restje jachtsaus, een bodempje crème 

fraiche, het laatste beetje koffiemelk, 
een halve en een beetje zielig wor-

dende paprika of tomaat, een paar 

aardappeltjes (top!). Bijna alles is 

goed. Mik het erbij in de blender en 

zet hem opnieuw aan. Vervolgens in 

een pannetje op het vuur, beetje extra 

water erbij desnoods en een scheutje 

olijfolie. Opwarmen en een beetje 

roeren. Hè, nog oud brood over? In 

blokjes snijden, soldaatjes/croutons 

van bakken, om er straks overheen 

te draperen. En die laatste twee 

augurkjes in die pot? Eruit vissen, 

kleine plakjes van snijden. Dito. Nog 

wat vers gemalen peper erover. Top, 

top, top.

Niet na te maken een volgende 

keer. En dat moet je ook niet willen. 

Steeds weer anders. Daardoor leer 

je kokende weg wat kan en wat niet 

kan, wat rijmt qua smaak en wat niet. 

Dat is leuk, dat is lekker. En soms 

mislukt het grandioos. Tsja.

Haags kredietcrisissoepje

- Er is met brandnetel meer mogelijk dan soep -

De blender

De ‘blender’ is een van de meest 

geniale uitvindingen op keukengebied. 

Voor een euro of dertig à veertig heb 

je al een heel degelijk en bruikbaar 

exemplaar. Intelligent gebruik ervan 

reduceert de uitgaven voor wat er in 

een gezin op tafel moet komen flink. 
Het ding verdient zichzelf in no time 

terug. Niet alleen doordat je van bijna 

alles leuke soep kunt maken. Maar 

ook smoothies bijvoorbeeld. Weg-

gooien van restjes is bijna niet meer 

nodig.

Neem zo’n kartonnen pak yoghurt dat 

bijna leeg is. Je kunt dat natuurlijk een 

dag lang op z’n kop zetten of bewer-

ken met zo’n schrapertje.

Je kunt ook dit doen: mondje open-

drukken, scheutje water erbij direct uit 

de kraan, mondje dicht en schudden 

en uitgieten in de blender. Bodempje 

sinaasappelsap over, ook erbij; drie 

laatste aardbeien, de laatste lik uit de 

jampot, wat  hazelnootjes en rozijnen: 

draaien ermee en hopla, een uitstekend 

glas voedzame en gezonde ochtend-

drank! Op een ander moment van de 

dag, ook best.

Doordat de blender alles klein maakt 

worden de voedingsbestanddelen 

(vooral de suikers) echter versneld 

door het lichaam opgenomen, wat op 

korte termijn energie geeft.

Eten en drinken in 
een Haagse context

Heeft u een tip:
smulpaap@deoud-hagenaar.nl
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Uitgever:
Mr. C.V. Martini
Email: martini@deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
Tel:  070 – 427 50 97
Email:  info@deoud-hagenaar.nl
Website: www.deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar wordt gemaakt onder licentie 
van De Oude Stad BV uit Nieuwerkerk aan den 
IJssel, die uitgever is van De Oud-Rotterdammer 
(oplage 120.000 exemplaren).

Hoofdredacteur:
F.M. Hoynck van Papendrecht
Email: hoynck@deoud-hagenaar.nl

Foto’s:
Het copyright van foto’s berust bij de fotograaf 
wiens naam in het onderschrift wordt vermeld. 
Bij geen vermelding gaat het om archieffoto’s. 
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publi-
caties zonder bronvermelding, wordt verzocht 
met de uitgever contact op te nemen voor het 
treffen van een regeling.

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distribu-
tiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen 
(distributie@deoud-hagenaar.nl – of telefonisch 070 4275097). Displays 
voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen beschikbaar. 

E-mail adressen en telefoonnummers
Abonnementen: abonnementen@deoud-hagenaar.nl 070 - 427 50 97
Advertenties: adverteren@deoud-hagenaar.nl 070 - 427 50 97
  06 11 83 87 25
Distributie: distributie@deoud-hagenaar.nl 070 - 427 50 97
Lezersreacties: lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes: oproepjes@deoud-hagenaar.nl

De uitgever neemt bij de vervaardiging van De Oud- Hagenaar grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de 
inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden. Copyright Limacent BV; niets uit deze uitgave mag worden 
gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Oud-Hagenaar verschijnt sinds februari 
2009 eenmaal in de twee weken in Den Haag, 

oetermeer, estland, Delft, idden Delfland, 
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-
Nootdorp en Wassenaar.

De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 50.000 exemplaren, via ruim distributiepun-
ten waar de krant kan worden afgehaald.

Toezending
Voor wie daartoe niet in staat is of buiten het 
verspreidingsgebied woont kan een abonnement 
worden ingesteld: de krant wordt dan tegen 
vergoeding van verzend- en administratiekosten 
toegezonden.

   

Puzzel mee en win !

Het diagram van deze puzzel is gebaseerd op de plattegrond van Den Haag 

anno 2009. De drie eilandjes aan de rechterkant stellen bijvoorbeeld de nieuwe 

Vinex-wijken Leidschenveen en Ypenburg voor.

Het gaat er bij deze puzzel om verborgen namen te vinden en weg te strepen. 

Namen die uit meer dan 1 woord bestaan zijn in de puzzel aan elkaar geschre-

ven. Wie hier zoekt naar De Monchy, moet dus zoeken naar de lettervolgorde: 

demonchy.

De gezochte namen kunnen op alle mogelijke manieren in de puzzel staan, 

gewoon van links naar rechts (demonchy) maar ook omgekeerd (yhcnomed), 

van boven naar beneden en omgekeerd en zelfs op alle vier denkbare manieren 

diagonaal!

Let op: een y neemt een vakje in beslag, maar een ij neemt twee vakjes in 

beslag: een voor de i en eentje voor de j.

Het gaat in de eerste puzzel om 11 oud-burgemeesters van Den Haag:

Copes van Cattenburch (van 1824 tot 1842)

Gevers Deynoot (1858 – 1882)

Patijn (J.G. van 1882 tot 1887 & J.A.N. van 1918 tot 1930)

Van Karnebeek (1911 – 1918)

De Monchy (1934 – 1940)

Schokking (1949 – 1956)

Kolfschoten (1957 – 1968)

Marijnen (1968 – 1975)

Schols (1975 – 1985)

Havermans (1985 – 1996)

Deetman (1996 – 2008)

Een van deze oud-burgemeesters ‘is de stad uit’, dat wil zeggen: zijn naam is 

niet terug te vinden in het diagram van de Haagse puzzelplattegrond.

De naam van deze ene oud-burgemeester is het gezochte antwoord van de 

eerste puzzel!

Zoek mee: welke Haagse burgemeester is de stad uit?

   
1 5 4 3

8

9 7

5 1

6 3 8 5

8 7 2

3 6 2

6 1 9 3

2 7 8

Voor de liefhebbers biedt de puzzelredactie verder nog twee Sudo-

ku’s aan: een eenvoudige en een moeilijke.

De Sudoku’s doen niet mee als prijspuzzels, maar zijn puur voor het 

vermaak.
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Een vast onderdeel in elk nummer van 

De Oud-Hagenaar is de puzzelrubriek. We 

proberen er steeds een aardig Haags tintje aan te 

geven.

Er worden vijf origineel Haagse dubbel cd’s van 

cabaretier Sjaak Bral (zie foto rechts) verloot 

onder de inzenders van de goede oplossing. 

Oplossing insturen

Als u denkt de goede oplossing te hebben 

gevonden kunt u deze per e-mail of per 

briefkaart naar De Oud-Hagenaar sturen. 

We moeten uw inzending binnen hebben 

op uiterlijk: 

woensdag 11 februari.

Stuur naar:

Puzzel De Oud-Hagenaar

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

Of stuur uw oplossing per e-mail in naar:  

puzzel@deoud-hagenaar.nl

Succes!
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus

Informatie over Humanitas Woonzorgplus 

Speciaal voor de lezers van

Humanitas Woonzorg Den Haag
Identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

Gefeliciteerd met De Oud-Hagenaar!
Humanitas Woonzorgplus 

feliciteert de initiatiefnemers 

met de eerste editie van De 

Oud-Hagenaar. Het succes-

volle voorbeeld van De Oud 

Rotterdammer is nu eindelijk 

beschikbaar in een Haagse va-

riant. Een lekker tegendraads 

product! 

Terwijl de hele wereld automatiseert, 

digitaliseert en alleen nog maar per 

computer bereikbaar is, verschijnt 

De Oud-Hagenaar als echte krant, 

op echt papier, met echte foto’s en 

berichtgeving die er echt toe doet. 

Natuurlijk is er ook een website en 

kunnen lezers digitaal met elkaar 

in contact komen. Dus respect voor 

het oude en belangstellend naar het 

nieuwe. Daar doet Humanitas Woon-

zorgplus graag aan mee en neemt 

daarom de komende maanden de 

achterpagina van De Oud-Hagenaar 

voor zijn rekening.

Bestuur en directie van Woonzorgplus Den Haag feliciteren De 

Oud Hagenaar. V.l.n.r. Agnes Stegeman (directeur Duinhage), 

Joost Happel (voorzitter) en Jelle Los (lid Raad van Bestuur), 

Pam Hobbelman (directeur Wijndaelercentrum) en Marga Snijder 

(directeur CoornhertCentrum).

Oud en wijs genoeg!
Het gezegde ‘oud en wijs ge-

noeg’ geldt voor alle leeftijden. 

Iedereen vindt zichzelf oud en 

wijs genoeg. In iedere fase van 

je leven wil je zelf beslissen hoe 

dingen gaan. Kinderen, volwas-

senen en  ouderen, niemand wil 

betutteld worden. Als mensen 

kwetsbaarder zijn, is het risico 

echter groter dat anderen voor 

hen gaan beslissen.

De gemeente Den Haag wil bevorde-

ren dat iedereen de regie houdt over 

het eigen leven. Heel toepasselijk 

heeft de gemeente Den Haag het ei-

gen ouderenbeleid daarom voorzien 

van de titel ‘Oud en wijs genoeg’.

Humanitas Woonzorgplus werkt 

actief mee om dat beleid in de 

praktijk zichtbaar te maken. Of 

het nu gaat om zorg thuis, wonen 

in een zorgcentrum, abonnee van 

Zeker Thuis, tijdelijk verblijf in de 

wijkziekenboeg of een van de vele 

welzijnsactiviteiten: onze deelnemers 

zijn oud en wijs genoeg. Daarom is 

het aanbod gericht op zelfredzaam-

heid, zelfzorgzaamheid, eigen verant-

woordelijkheid en keuzevrijheid. Als 

dit u aanspreekt, kom dan gerust eens 

langs in een van onze woonzorgcen-

tra. Hieronder treft u een bon aan 

voor een kennismakingsdrankje!

What can 

you do for 

your country?

In de week waarin Barack 

Obama benoemd werd tot 

Amerikaans president, wer-

den de historische woorden 

vaak herhaald van een van 

zijn hoopvolle voorgangers 

John F. Kennedy: ‘don’t ask 

what your country can do for 

you, ask what you can do for 

your country’ (vraag niet wat 

het land voor jou kan doen, 

maar wat jij voor het land kan 

doen). Natuurlijk is het goed 

dat er een zorgzame overheid 

is, maar het is ook goed om na 

te denken hoe de burger zelf 

actief kan zijn.

Humanitas Woonzorgplus plaatst de 

actieve burger centraal, ook als dat 

niet zo vanzelfsprekend is. Cliënten 

met handicaps of zware zorgvraag, 

worden daarom gestimuleerd in wat 

nog wél zelf kan, in plaats van te be-

nadrukken wat niet meer kan. In het 

aanbod van wonen, zorg en welzijn is 

daarom veel ruimte voor activiteiten. 

Daar zijn veel helpende handen bij 

nodig. Humanitas Woonzorgplus 

is dus steeds op zoek naar actieve 

burgers die zich in willen zetten als 

vrijwilliger. Iets voor u? Yes, you 

can! Neem contact op met een van 

onze locaties om ons te laten weten: 

what you can do for your country!

Yes, we can!

Prijsvraag

Wie was de grondlegger van de 

verzorgingsstaat in Nederland en op 

welke plek in Den Haag is deze foto 

genomen? Onder de goede inzendin-

gen wordt een leuke attentie verloot! 

Stuur de oplossing uiterlijk 12 febru-

ari 2009 naar: info@humanitaswoon-

zorgplus.nl of Humanitas Woonzorg-

plus, afd. PR, Erasmusplein 87, 2532 

RG Den Haag.

De huidige ouderenzorg kent een eeuwenlange traditie: de heilige 

Martinus scheurde zijn mantel in tweeën, in begijnhofjes kregen 

weduwen onderdak, rijke dames deden aan filantropie, Florence 
Nightingale verzorgde soldaten in het lazaret en in de 60-er jaren 

werden overal in Nederland bejaardenhuizen gebouwd. 

Bij Humanitas Woonzorgplus 
bieden 400 medewerkers:
o activiteiten en cursussen

o 3 wijkrestaurants

o 160.000 maaltijden per jaar

o 400 plaatsen wonen met zorg

o verpleeghuiszorg 

o kortdurende opname

o zorghotel/wijkziekenboeg

o dagverzorging

o zorgabonnement Zeker Thuis

o alle vormen van zorg aan huis

Wie is dit en waar is dit?

CoornhertCentrum
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Erasmusplein 87

2532 RG   Den Haag

070 - 388 92 13

info@coornhertcentrum

CoornhertCentrum
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De Savornin Lohmanlaan 202

2566 AW   Den Haag

070 - 325 46 40

verzorgingshuis@duinhage.org

Wijndaelercentrum
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Catharina van Rennesstraat 8

2551 GM   Den Haag

070 - 447 02 00

info@wijndaelercentrum.nl

Waardebon

Tegen inlevering van deze waardebon:

#

Gratis 
kennismakingsdrankje 
Max. 1 per bon voor lezers van De Oud Hagenaar in de 

restaurants van Humanitas Woonzorgplus 

(dagelijks van 09:30 – 16:00 uur)


