
Een zeer warm onthaal. Dat 

is wat onze nieuwe gratis 

krant  De Oud-Hagenaar ten 

deel viel bij de verschijning 

van het eerste nummer 

twee weken geleden. De be-

langstelling was direct heel 

groot, zeker nadat RTV West 

de gebeurtenis regiokun-

dig maakte op de radio, de 

regionale televisie en hun 

website. Vanaf dat moment 

stond de telefoon niet meer 

stil.

Waar is de krant te krijgen? Dat was de 

belangrijkste vraag. Het nieuws sprak zich 

snel rond, tot ver buiten Den Haag. Men-

sen pakten de telefoon en attendeerden fa-

milieleden en kennissen op de krant. Vanaf 

dag twee kwamen dan ook de verzoeken 

binnen om een postabonnement, veel uit 

Rotterdam en omstreken trouwens – waar 

men zich door de al vier jaar bestaande De 

Oud-Rotterdammer wel kon voorstellen 

wat er nu ook in een Haagse uitvoering is 

te krijgen. Maar ook uit Limburg meldde 

men zich. Opvallend is trouwens dat veel 

mensen een abonnement op de krant vroe-

gen om cadeau te doen aan een oud-Haags 

familielid of aan vrienden die inmiddels 

elders wonen.

Elke dag komen er aanvragen bij. Niet 

alleen voor abonnementen trouwens, 

maar ook van winkeliers en instellingen 

die graag op de lijst van vaste versprei-

dingspunten terecht willen komen. En 

gelukkig meldt zich ook een oplopend 

aantal geïnteresseerde adverteerders; De 

Oud-Hagenaar is en blijft een (ongesubsi-

dieerde) gratis krant – en ‘het’ moet ergens 

vandaan komen.

Lezersbijdragen

Het verzoek van de redactie om eigen 

bijdragen van lezers was ook niet aan 

dovemansoren gericht. Want velen hebben 

al laten weten wat in de pen te hebben 

(of in een oude schoenendoos), al was de 

‘deadline’ voor dit tweede nummer dat u 

nu in handen heeft voor de meesten wat 

kort dag.

Uit de tientallen korte reacties op de foto-

rubriek ‘Waar was dat nou?’ blijkt echter 

wel dat oud-Hagenaars graag hun herinne-

ringen aan vroeger delen met anderen. Er 

werden veel persoonlijke noten geplaatst 

bij de prijsvraaginzendingen.

Zoetermeer

Volgens de verwachting van de uitgever en 

de redactie was de belangstelling uit Zoe-

termeer voor de nieuwe krant groot, heel 

groot zelfs. Dat leverde trouwens meteen 

de eerste, soms zelfs vinnige klachten op: 

hoe we het in ons hoofd hadden gehaald 

om in Zoetermeer alleen de hoofdbiblio-

theek als verspreidingspunt op te nemen. 

We doen er wat aan natuurlijk, met de 

nodige medewerking van winkeliers, 

instellingen en de gemeente aldaar.

Overigens werd DOH nr. 1 in Zoeter-

meer wel degelijk ruimer verspreid, door 

huis-aan-huis te bezorgen op het adres 

van service ats. en o steker voor het 
moreel was dat de medewerkers van de 

Stichting Schroeder van der Kolk daar, in 

de stromende regen, werden geholpen door 

oud-wethouder en loco-burgemeester Erris 

Oskam van Zoetermeer, nimmer te beroerd 

om z’n handen uit de mouwen steken voor 

het belang van z’n medeburgers.  

Website

Hoewel De Oud-Hagenaar het stempel 

van vroeger draagt, bleek het toch heel 

functioneel dat er ook meteen een website 

www.deoud-hagenaar.nl is gelanceerd. 

Al op de dag van de eerste verschijning, 

dinsdag 3 februari, werd die website door 

een paar honderd bezoekers bekeken, op 

zoek naar meer informatie. In het digitale 

gastenboek werden ook meteen de eerste 

felicitaties geplaatst.

In een apart kaderstukje hiernaast vindt u 

bovendien de resultaten van een enquête 

die we op de website plaatsten.

Van Den Haag tot in Zoetermeer en Limburg: 
Warm onthaal van nieuwe krant
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-TV West filmt de aankomst van de eerste De Oud-Hagenaar bij het distributiecentrum van Schroeder van der Kolk aan de Zilverstraat (Foto: Constant Martini).  -

- Mahamad Fatha (links), Eddini Chokri (midden) en oud-wethouder en loco-burgemeester 
Erris Oskam (nu eens een keer rechts) op pad om in Zoetermeer ‘te klepperen’ bij serviceflats 

(Foto: Constant Martini).  -

LENING OF HYPOTHEEK

www.hcbgroep.nl

070-3352027

HCB GROEP
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ruim 70 jaar actief voor een 
waardige en betaalbare uitvaart 
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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

Website-enquête:
Een echte Hagenaar?

Op de website van De Oud-Hagenaar 

www.deoud-hagenaar.nl vroegen we 

de lezers in een meerkeuze-enquête: 

Voelt u zich een echte Hagenaar?

Van de meer dan duizend (verschil-

lende) bezoekers van de website tot nu 

toe gaven er 140 daarop hun antwoord.

     66 lezers (47 %) antwoordden: 

‘Ja, maar ik woon nu ergens anders’;

     31 lezers (22 %): 

‘Ja, Den Haag is mijn stad’;

     18 lezers (13 %): 

‘Nee, maar ik woon en/of werk er 

wel’.

De resterende  25 lezers lieten weten 

niet aan zulke gevoelens te lijden (4 %); 

hun hart ‘elders verpand’ te hebben 

(4 %); of zich in de eerste plaats 

Nederlander, Europeaan of zelfs wereld-

burger te voelen (in totaal 10 %).

Vanaf zondag 15 februari een nieuwe 

enquête op de website.

‘import Zeeuw maar nog steeds Haagse’ - ‘in Oldenzaal heb je geen Pier namelijk’  - ‘m’n Puch, die mis ik echt’ - ‘met veel uitjes graag’



Lekker om terug te kijken

Aangezien ik ook een Oud Hage-

nees ben,zou ik het zeer op prijs 

stellen dat De Oud-Hagenaar ook in 

Voorschoten te verkrijgen is. Ik ben 

al jaren abonnee van voorheen de 

Haagsche Courant en heb 23 jaar in 

Den Haag gewoond. Uitstekend idee 

om deze krant uit te geven. Lekker 

om weer terug te kijken.

 Koos de Bruijn

 Voorschoten

--------------------------------------------

Aanstormende jeugd

Allereerst wil ik u zeggen dat mijn 

vrouw en ik dit initiatief om een 

gratis krant te maken voor de 50-

plussers met onderwerpen die wij 

zelf hebben meegemaakt zeer op 

prijs stellen. Heden ten dage wordt 

er te veel rekening gehouden met 

de aanstormende jeugd en worden 

wij karig bedacht op TV & Radio. 

Omroep Max is wat dat betreft een 

positieve eenling.

 Fam. Van Mourik

 Den Haag

--------------------------------------------

Levenslang

Naar aanleiding van uw artikel 

‘Levenslang voor seriemoordenaar’ 

deel ik u mee dat Koos H. niet de 

langst gedetineerde van Neder-

land is, maar de moordenaar van 

Saartje Beugeltas die in 1934 werd 

vermoord door een joodse arbeider, 

werkzaam in het bananenpakhuis 

van haar grootvader in Amsterdam.

Hij werd tot levenslang veroordeeld, 

maar door de oorlog werd hij in de 

gevangenis in Leeuwarden als on-

derduiker verborgen. Hij stierf pas 

in 1964 in de Van der Hoevenkliniek 

te Utrecht. Hij is nooit vrij man ge-

weest, daar hij zich niet wilde laten 

opereren uit wantrouwigheid - hij 

was bang gecastreerd te worden, een 

straf die vroeger wel werd toegepast 

bij zedendelinquenten. Aan het eind 

miste hij beide benen. Vandaar Van 

der Hoeve(n)kliniek wellicht? Maar 

er was ook niemand waar hij naar 

toen kon, daar zijn hele familie was 

uitgemoord.  Koos van Weringh 

schreef er een  goed boek over. 

Ik zal uitkijken naar het volgende 

nummer van de krant. 

Mevr. s.stibbe@hetnet.nl 

Naschrift redactie:

We bedoelden ‘nog in leven zijnde 

gedetineerden’ – maar een interessante 

toelichting toch. Met Maarten de Kroon 

en Olivier Koning maakte ik de KRO-

documentaire ‘Terbeschikkinggesteld’ 

(Gouden Kalf 1985). Tot in 1968 (!) 

werden in de Rijksinrichting Balkbrug te 

Avereest zedendelinquenten gecastreerd. 

Overigens niet als ‘straf’, het gebeurde 

met instemming (zij het op aandringen) 

van de gedetineerde als voorwaarde om 

proefverlof c.q. invrijheidstelling dich-

terbij te brengen. Het idee daarachter 

was de dempende hormonale invloed op 

het ‘libido’, wat de kans op recidive zou 

minimaliseren naar toenmalig inzicht.

      Frans HvP – hoofdredacteur DOH

------------------------------------------------

Mooi initiatief
De Oud Hagenaar  is een mooi 

initiatief. Ik ben 70 jaar en ik woon 

nu in Zoetermeer. De foto Perspec-

tief op de Hoftoren verknoeit mijn 

nostalgisch gevoel een beetje, die 

mag wat mij betreft naar de krant 

voor de 50- minners. Bij de foto 

van het gestrande schip van Radio 

Veronica gingen mijn herinnerin-

gen meteen terug naar het in 1953 

gestrande schip Carthage (zie foto).  

De enige keer dat ik van school 

gespijbeld heb, was toen ik met een 

aar vriend es o  de fiets naar dit 
schip ben gaan kijken. De aantrek-

kingskracht van dit avontuur was 

groter dan mijn plichtsgevoel.

 Ferdi Stam

 Zoetermeer

--------------------------------------------

Aan de magere kant

Las vanmorgen (3 februari) op de 

site van RTV-West de berichtgeving 

omtrent het verschijnen van de 

eerste uitgave van De Oud-Hage-

naar. Een prima initiatief lijkt mij 

en ik hoop dat de krant een groot 

succes wordt. Vanmiddag daarom 

gelijk even bij de Hoofdbiblio-

theek in Zoetermeer naar de krant 

gevraagd. Men had hem nog niet, 

maar wist mij wel te vertellen dat de 

krant in de loop van de week in een 

oplage van zegge en schrijven 200 

exemplaren beschikbaar zou komen. 

En dan alléén nog in de hoofdbiblio-

theek. Gezien het grote aantal oud-

hagenaars dat in Zoetermeer woont 

lijkt mij dat wat aan de magere kant.

 Cees van Lochem

 Zoetermeer

Naschrift redactie:

Het management van de bibliotheek te 

Z’meer deelt uw indruk. Met ingang van 

dit nummer wordt de hoofdbibliotheek 

ruim(er) bevoorraad en is er ook een 

display in de wijkbibliotheken Ooster-

heem, Rokkeveen en Seghwaart. We 

hadden dat wel zien aankomen, maar de 

afdeling City Marketing op de gemeen-

tesecretarie zag het niet meteen zitten, 

actief meewerken aan de distributie van 

een blad met Den Haag in het vaandel 

– net nou men meent dat Zoetermeer 

‘z’n zelfstandig karakter’ mooi voor 

elkaar heeft als volledig autarkische 

gemeente. Begrijpen we best trouwens, 

die emotie. Net als die van u trouwens. 

Maar het is allemaal relatief.

Hagenaars laten zich hun wortels en 

herinneringen niet afpakken door stra-

tegische richtlijnen van beleidsmakers. 

Maar ik geloof dat we er wel uitkomen, 

Zoetermeer en De Oud-Hagenaar.

Fantastisch is natuurlijk dat iemand als 

Erris Oskam, Zoetermeerder van het 

eerste uur en oud-wethouder en –loco-

burgemeester in uw stad het eerste num-

mer van DOH in de stromende regen 

heeft lopen ‘klepperen’ (busbezorgen) 

bij service-flats, samen met Constant 
Martini, met een vergelijkbaar Haags 

c.v., en met leerwerkplaatsers van de 

Stichting Schroeder van der Kolk.

D’r ligt dunkt mij een stevige basis om 

regionaal ressentiment tot de v.v.t. te 

verklaren en samen verder te gaan. De 

Oud-Hagenaar, op papier en digitaal, 

voert ook de Zoetermeerder en z’n stad  

hoog in het vaandel.

     Frans HvP – hoofdredacteur DOH
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TANTE POST Oproepjes
Met het inzenden van een reactie of oproep gaat u akkoord 

met eventuele vermelding van uw contactgegevens, ook op de 

website. Tenzij u duidelijk aangeeft dat dit niet wordt gewenst. In 

overleg zijn aangepaste afspraken mogelijk.

Flip van der Hoeven

Wie kan mij aan het adres van Flip 

van der Hoeven helpen. Hij heeft 

vroeger gewoond in de Adriaan 

Pauwshoek in Delft. Ze hadden een 

groenteveiling in Delft met nog 

twee broers. Zijn verjaardag is op 31 

december. Hij is ongeveer 78 jaar. 

C. Vermeulen

Zaanstraat 13

3207 BT Spijkenisse

0181 - 613941

--------------------------------------------

Rolf Verhoef

In de oorlog woonde ik in de Berbe-

risstraat 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 fietsd namo, 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.) 

ol  liet de d namo er ongel k 
vallen. Bleek het een handgranaat, 

hij ontplofte. Zijn hele hand eraf en 

ikzelf vol met granaatsplinters in 

mijn gezicht. Nooit heb ik dit ver-

geten, 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.

Reier Schot

Dorpsdijk 47

3237 LB Vierpolders

0181 – 416397

De Wilsonlaan vroeger

Allereerst gefeliciteerd met jullie eerste 

krant. Wat een fantastisch idee om zo’n 

krant te maken, er is namelijk heel veel be-

hoefte aan vroeger, met name de jaren ‘50, 

’60 en ‘70. Ik ben geboren in 1948, in de 

Wilsonlaan gelegen aan de Loosduinseweg. 

Je had er de Gasmeterfabriek, geleid door 

de broers Willie en Richard Wilson. Mijn 

vader werkte in de fabriek. In de Wilson-

laan waren ook drie laantjes met kleine 

arbeiderswoningen. In een van die huisjes 

op nr. 207 ben ik geboren.

Nu is mijn oproep: zijn er mensen die nog foto’s hebben van die huisjes, 

(van binnen en van buiten) alles is welkom, er is in het gemeentearchief 

maar één foto van de Wilsonlaan, dan zijn alle huisjes al dicht gemetseld, 

gereed voor de sloop in 1973. Ik 

ben al jaren op zoek naar foto’s 

van de Wilsonlaan, alles is afge-

broken, er is niks meer van terug 

te vinden, helaas.

     Sieni Huijer

     Mauritsstraat 30

     2271 SE Voorburg

- Willie Wilson, destijds direc-
teur van de Gasmeterfabriek 
(Foto Americain, Den Haag) -

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is, zo blijkt bij ons zusterblad De Oud-Rotterdammer, een 

zeer populaire! Men kan daar 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 gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl

Schrijf per e-mail aan: oproepjes@deoud-hagenaar.nl

Of per briefkaart naar: ‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den 

Haag.

Meneer Bennik
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Het initiatief voor het boek werd een 

aantal jaar terug genomen door Cees 

van Beurden, een vogelwijker die 

vergroeid is met de pen. Het is goed 

mogelijk dat er in heel Den Haag 

niemand is te vinden die in zijn leven 

meer woorden op papier zette dan hij, 

al betrof het in de regel de woorden 

van anderen. Tot zijn pensioen werkte 

hij als rijksstenograaf, in de laatste 

periode als directeur van de dienst, die 

het verslag maakt van alle handelin-

gen in het parlement. Van Beurden 

organiseerde een enthousiast schrij-

versteam uit de wijk om zich heen, 

met nog meer professionele scribenten 

trouwens, onder wie journalist Dick 

van Rietschoten, die ook het voortref-

felijke wijkblad eindredigeert.

Eerste steen

Op 21 augustus 1918 werd aan de 

zanderige Houtrustlaan de eerste 

steen gelegd voor de Vogelwijk, 

toen in de pers nog aangeduid als de 

‘Tuinstadwijk te Houtrust’.  De eer 

werd gelaten aan minister Treub van 

financi n, die ook voor itter was van 
het Koninklijk Nationaal Steuncomité. 

De bouw van het eerste gedeelte van 

de wijk was namelijk een werkver-

scha fings ro ect, waaraan het comit  
een inke s sidie had verstrekt. en 
door enkele aanwezigen ondertekende 

oorkonde werd bij de feestelijke 

steenlegging in een loden bus gerold 

en ingemetseld; hij moet er nog steeds 

liggen.

Zeer divers

Het boek over de Vogelwijk is bij-

zonder divers van opzet. De bouw-

geschiedenis krijgt ruime aandacht, 

maar vooral ook het sociale leven 

in de wijk. De wijkvereniging, het 

kerkelijke leven, toneel en cabaret, de 

schaakclub, de scouting , de tuinkeu-

ring enzovoorts. Dat is tegenwoordig 

trouwens nog steeds een heel sterk en 

attractief aspect van het alledaagse 

leven in de Vogelwijk, de onderlinge 

verbondenheid van de mensen die er 

wonen. Iedereen kent elkaar, als in een 

dorp inderdaad. Iets wat in schrille 

tegenstelling staat tot bijvoorbeeld het 

leven in veel nieuwe (Vinex) wijken, 

waar men z’n buren nauwelijks kent 

en niet meer de moeite neemt om zelfs 

maar een naambordje naast de bel te 

monteren. In de Vogelwijk weten de 

buren alles, nou ja, bijna alles,

Bizar verhaal

en enkel st k in het oek verhaalt 
van een wel heel bizar stukje Vogel-

wijkgeschiedenis: ‘het geheim van de 

Pauwenlaan’. Het maakte de wijk in 

het voorjaar van 1974 wereldnieuws. 

De politie, die was getipt, viel daar 

binnen in een woonhuis en rekende op 

de zolderetage de 56-jarige Jacques 

Philippa in, een voormalige SS’er die 

al sinds 1945 werd gezocht wegens 

oorlogsmisdaden.

Maar liefst 29 jaar lang bleek Philippa 

j.r.  in het huis van zijn ouders te zijn 

schuilgehouden, zonder ooit buiten 

te komen. De omwonenden, die 

nooit iets hadden opgemerkt, waren 

dan ook verbijsterd. Typerend voor 

de menselijke aard van de wijk mag 

trouwens heten dat de vader, die na de 

arrestatie elders in Nederland bij een 

dochter onderdak zocht, pas een paar 

maanden later door buurtbewoners 

werd gevraagd maar weer gewoon 

naar huis te komen. Het werd hem 

ruimhartig vergeven dat hij zijn zoon 

had willen beschermen.  Dat tekent 

‘de chic’ van de wijk.

Stadspublicaties

Het boek over de Vogelwijk is er een 

in een jonge serie (Haagse) Stadspu-

blicaties, mooi uitgegeven en voor 

weinig geld verkrijgbaar.

Over het allernieuwste deeltje ‘Heel 

Den Haag in de palm van mijn hand’ 

berichten we in een volgend nummer 

van De Oud-Hagenaar.

Een Haagse Oase aan Zee, 

negentig jaar Vogelwijk

Uitgave: Haags Gemeentearchief

ISBN: 978-94-6010-004-8

rijs:   ,  bij de boekhandel.

Eind vorig jaar is een prachtboekje verschenen over 90 jaar Vogelwijk, een stedelijk maar 

welstandig dorp pal achter de duinen. Okay, het is Den Haag. Voor nieuwe Vinex-locaties is 

het trouwens hoopgevend, die geschiedenis. Ook de thans rijke Vogelwijk werd uit volkshuis-

vestingsbehoefte gesticht volgens Keyniaanse principes.

Haagse Vogelwijk van alle kanten belicht 

Noblesse oblige

ssenti el in een democratie is de notie, 
dat de regering macht (lees: bevoegdhe-

den) moet hebben om het land te kunnen 

besturen, maar dat het parlement de mo-

gelijkheid moet hebben om die macht 

te kunnen controleren. Het parlement 

weede en o  erste amer   moet 
over de informatie kunnen beschikken, 

die nodig is om de regering te kunnen 

controleren. Daar gaat het om bij de 

vraag of er onderzoek moet komen naar 

de besluitvorming over de deelname van 

Nederland aan de oorlog in Irak.

Vérstrekkend

Natuurlijk moet dat onderzoek 

plaatsvinden. In een land waarin een 

incident bij kinderopvang, bijenteelt of 

rollatorgebruik onmiddellijk leidt tot 

nationale verontwaardiging, schokkende 

televisiebeelden, spoeddebatten in de 

Tweede Kamer, een ‘onderste-steen-

moet-boven-onderzoek ‘ en uiteindelijk 

een meter rapporten, zou het wel erg 

vreemd zijn dat één van de meest 

vérstrekkende  beslissingen, die een 

regering kan nemen, geen onderwerp van 

onderzoek zou zijn. Het besluit om deel 

te nemen aan een militaire operatie in 

Irak en daarvoor Nederlandse onderda-

nen als militairen op levensgevaarlijke 

missies uit te zenden is zo’n vérstrek-

kend besluit. Het is onbegrijpelijk dat de 

minister-president zich daar zolang tegen 

verzet heeft. Zoals het ook onbegrijpelijk 

is , dat de politieke leiders van de Partij 

van de Arbeid en van de Christen Unie 

aan een politieke afspraak daarover met 

het CDA hebben meegedaan. Dat de re-

gering weinig voor een onderzoek voelde 

zolang de militaire operatie gaande was 

en dat het verstandig werd geacht enige 

tijd te nemen voordat met de nodige 

distantie op gebeurtenissen kan worden 

teruggezien, is logisch. Die argumenten 

zijn echter nooit gebruikt. Men voelde 

gewoon, om welke reden dan ook, niets 

voor een onderzoek. Inmiddels is dat 

station gepasseerd. Nu rest nog slechts 

de vraag of het een parlementair onder-

zoek of een onderzoek door derden zou 

moeten zijn. Terecht heeft de regering, 

met in een dualistisch stelsel een eigen 

verantwoordelijkheid, voor het laatste 

gekozen.

Enquête 

In het verkeer tussen regering en 

parlement is al jaren geleden besloten 

het parlement zo vroegtijdig en volledig 

mogelijk te betrekken bij besluitvorming 

over militaire operaties. Zelfs de Grond-

wet is daarvoor gewijzigd. Daarmee 

heeft het parlement een grote, politieke 

betrokkenheid. Het gevolg is dat het 

moeilijk in staat is zonder politieke pre-

occupatie een dergelijk onderzoek zelf te 

doen. Het parlement zou zo verstandig 

moeten zijn om dat zelf te zien. Dat de 

kwaliteit van de Tweede Kamer in de 

afgelopen jaren behoorlijk gedaald is, 

zou ook meegewogen moeten worden. 

en veel ge r ikt arg ment voor 
onderzoek door het parlement is dat 

alleen bij een parlementaire enquête 

getuigen onder ede kunnen worden 

gehoord. De vraag is echter of dat 

nodig is. Het Nederlands Instituut voor 

Oorlogsdocumentatie is enige jaren 

geleden in staat geweest een gedegen 

rapport over de Nederlandse rol bij de 

val van de enclave in Srebrenica zonder 

dergelijke bevoegdheden af te leveren. 

Het is een wijs besluit om wederom 

een onafhankelijke commissie dit 

onderzoek te laten doen. Het is alleen 

jammer, dat de Tweede Kamer zelf die 

keuze niet heeft gemaakt.

Het had zelf een onafhankelijke 

commissie kunnen instellen, die op 

afstand van regering en parlement haar 

werk had kunnen doen. Dat zou het 

Nederlandse parlement, gezeteld op het 

prachtige Binnenhof, gesierd hebben.

(Hans Dijkstal is o.m. oud-wethouder van 

Wassenaar, oud-minister van binnenlandse 

zaken en fervent honkballer bij Storks in 

Den Haag)

Hoewel er hier en daar een krasje opgekomen is, is Nederland 

nog steeds een democratische rechtstaat. De zetel van de rege-

ring en het parlement bevinden zich in het hartje van de hofstad, 

’s-Gravenhage. Vol trots laat de stad zich met belangrijke in-

stituten als Het Vredespaleis, Het Internationaal Strafhof voor 

voormalig Joegoslavië en Het Internationaal Strafhof zien als 

stad van Vrede, Recht enVeiligheid.

Hit!Hit!

Hans Dijkstal

- Cees van eurden gee t het eerste e emplaar aan Hans Dijkstal, die van ijn vierde tot ijn 
achttiende jaar in de Vogelwijk woonde (Foto: Willem Minderhout)  -

- Tramlijn  toen die nog aan de Kwartellaan kwam (archie oto). -
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Op de onderstaande lijst vindt u de punten waar De Oud-Hagenaar gratis kan worden afge-

haald. Daarnaast is er trouwens nog een groot en stijgend aantal serviceflats voor ouderen, 

verzorgingscentra e.d. in de regio waar de krant h-a-h in de bus wordt bezorgd of direct aan 

de bewoners ter hand wordt gesteld.

Waar De Oud-Hagenaar gratis is af te halen

De vet gedrukte adressen op de lijst zijn nieuw en kwamen  nog niet voor op de lijst die in de eerste editie van De Oud-Ha-

genaar werd afgedrukt. Ook op de internet website van De Oud-Hagenaar (www.deoud-hagenaar.nl) kunt u de onderstaande 

adressen vinden, met een bijzondere extra service. Daar kunt u op een interactieve kaart een afhaalpunt selecteren, uw eigen 

adres toevoegen en de computer laten vertellen hoe u de kortste route naar het afhaalpunt kunt volgen. Overigens waarschu-

wen we dat het altijd mogelijk is de krant (hoewel gratis) op een gegeven moment kan zijn uitverkocht op een bepaald punt.

Abonnementen

De Oud-Hagenaar heeft 

al een groot aantal abon-

nementen kunnen noteren, 

ten behoeve van mensen 

die buiten het versprei-

dingsgebied wonen of niet 

in staat zijn om de krant 

ergens gratis op te halen. 

Zij krijgen de krant elke 

twee weken per post toe-

gestuurd, tegen betaling 

van € 49,95 ter dekking 

van de porto- en admini-

stratiekosten.

Alle abonnees van het eerste uur 

krijgen het eerste nummer (3 febru-

ari j.l.) trouwens samen met nummer 

twee (17 februari) in één zending 

binnen. Het lukte in de drukte bij het 

opstarten van de nieuwe krant niet 

om dat anders te regelen. Excuses 

aan al die mensen die een tweede 

maal de telefoon pakten of een ge-

schreven berichtje stuurden, met de 

ongeruste vraag of hun aanmelding 

wel goed was doorgekomen. Nog 

eventjes geduld en dan valt de krant 

straks met vaste regelmaat in de bus.

Over de betaling van het abon-

nementsgeld ontvangt u binnen een 

paar weken bericht.

Zeker is wel dat abonnementen altijd 

gelden voor de duur van een jaar, 

korter is niet mogelijk. Het abonne-

ment gaat in per het eerste nummer 

dat men ontvangt, maar het is ook 

mogelijk om dat moment 3 februari 

2009 te laten zijn als u alle eerdere 

nummers nagezonden wilt krijgen.

Wij verzoeken u een abonnement op 

De Oud-Hagenaar schriftelijk aan te 

vragen, vermeld daarbij ook a.u.b. 

uw telefoonnummer.

Als het factuuradres anders moet 

zijn dan het adres voor toezending 

(bijvoorbeeld als de krant aan 

iemand cadeau wordt gedaan) 

verzoeken wij u dat duidelijk aan te 

geven

Abonnementen De Oud-Hagenaar

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

Of stuur een e-mail naar:

abonnementen@deoud-hagenaar.nl

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 gebruike-

lijk percentage (15%) van de gerealiseerde 

omzet als verdienste wordt uitgekeerd.

Ervaring bij ons zusterblad De Oud-Rot-

terdammer 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 (potenti-

ele) adverteerders heeft meer rendement, 

zo blijkt in de praktijk

.

Het werk kan plaats vinden in het hele 

verspreidingsgebied van De Oud-Ha-

genaar, op tijden die de acquisiteur zelf 

bepaalt. Een hoge mate van zelfstandig-

heid is essentieel, maar er vindt goede 

begeleiding en ondersteuning plaats vanuit 

de organisatie.

bezorgers 
Zoetermeer

Voor de verspreiding op het adres van 

service  ats voor o deren in Zoetermeer 
zoeken wij bezorgers, die eens in de twee 

weken na het verschijnen van een nieuw 

nummer onze krant huis-aan-huis kunnen 

verspreiden op het adres van verschillende 

service  ats voor o deren. aar staat een 
vrijwilligersvergoeding tegenover van 25 

euro per 1.000 bediende brievenbussen.

De bezorging moet plaatsvinden op de 

woensdag, donderdag en uiterlijk vrijdag 

na het verschijnen van een nieuwe editie. 

De te bezorgen kranten worden aan u 

afgeleverd op een in onderling overleg te 

bepalen manier. 

Ieders reactie is welkom, maar de uitgever 

benadrukt dat vooral ook ouderen (45+) 

zeer welkom zijn om te reageren.

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.

  

Verspreiding
bij Humanitas
Helaas zijn in de eerste editie van De 
Oud-Hagenaar wat onzorgvuldighe-
den geslopen. Namen en adressen 
van Humanitas Woonzorgplus Den 
Haag zijn enkele malen niet correct 
weergegeven.
Dat is jammer, met name omdat 
Humanitas Woonzorgplus actief 
betrokken is bij het initiatief.
Voor een correcte weergave verwij-
zen wij naar de achterpagina van 
deze editie van De Oud- Hagenaar.

Den Haag

Openbare Bibliotheek
01. Spui 68

02. Utenbroekse straat 4

03.  Acaciastraat 182

04. Beresteinlaan 4

05. Theresiastraat 195

06. Linnaeusstraat

07. Zoetermeerse Rijweg 895

08. Loosduinse hoofdstraat  555

09. Erasmusweg 471

10. Leyweg 531

11. Rossinilaan 141

12. Scheveningseweg 333

13. Koningsstraat 439

14. Weimarstraat 353

15. Van Meursstraat 1a

16. Valeriusstraat 87

17.  Hobbemaplein 30

18. Laan van Wateringseveld 468

19. Schrabber 8

Stadsdeelkantoren
20. Centrum: Spui 70 (Stadhuis)

21. Escamp: Genemuidenstraat 208

22. Scheveningen: 

 Scheveningseweg 303

23. L’veen/Ypen.: 

 Ypenburgse Stationsweg 303

24. Loosduinen: Kleine Keizer 3

25. Haagse Hout: Loudonstraat 95

26. Laak: Slachthuisplein 25

27. Segbroek: Fahrenheitstraat 190

Winkels Kringloop Holland
28.  Badhuisstraat  16

29.  Fahrenheitstraat 343

30.  Fruitweg 240

31.  Kerketuinenweg 63

32.  Loosduinsekade 156

33.  Van Musschenbroekstraat 109, 

135 & 159 & 

34.  Piet Heinstraat 25 & 69

35. Prins Willemstraat 14

36.  Weimarstraat 364

Zwembaden
37. Overbosch: Vlaskamp 3

38. Zuiderpark: 

 P. Drooglever Fortuijnweg

39.  De Blinkerd: Seinpoststraat 150

40. Waterthor: Thobeckelaan 330

Bedrijven
41. Gebr. De Borst: De Savorin   

 Lohmanplein 44

42. La Piazza terras: Plein 10 k

43. Scryptopoint: 

 Appelstraat 242-244

44. Kwalitaria: Almeloplein 67

45. Drogist: Theunisbloemplein

46. Bodega De Posthoorn: 

 Lange Voorhout 41

47. Grand Cafe ’t Gemmeke: 

 Fahrenheitstraat 558

48. Albert Heijn: Parijsplein 19

49. Korlvinke Tabak: 

 Beeklaan 385a

50. De Jonge Snacks: 

 Castricumplein

51. De Driehoek: 

 Driebergenstraat 321

Divers
52.  Nutshuis CIPO:  Riviervismarkt 5

53. Wijkcentrum: 

 Linnaeusstraat / Pasteurstraat

54. Wijkcentrum: 

 Aagje Dekenlaan 51

55. Wijkcentrum: 

 Hoogkarspelstraat 85

56. Wijkcentrum: 

 Joh. Camphuysstraat 25

57. Apotheek: Volendamlaan 1260

58. Dekkersduin: 

 Campanulastraat 6

59. Postagentschap: 

 Almeloplein 60-61

Rijswijk

60.  Kringloop Holland:  

 Hendrik Ravesteijnplein 84

61. Petanque club ABA: 

 Lupinepad 1

62. Bibliotheek: 

 Gen. Eisenhouwerplein 101

63. Bieb Ottoburg: 

 Esdoornstraat 3b   

  Zoetermeer
Zoetermeer
64. Hoofdbibliotheek: 

 Stadhuisplein 2

65. Bieb Oosterheem 

 Zanzibarplein 23

66. Bieb Rokkeveen: 

 Nathaliegang 81

67. Bieb S’waart: Meeuwenveld 3

Leidschendam

 68.  Bibliotheek L’dam: 

 Fluitpolderplein 12

Voorburg

69. Bibliotheek V’burg: 

 Kon. Julianalaan 257

Delft Delft

70. Professor Burgershof 62

71. Bibliotheek (Dok): 

 Vesteplein 100

57. Apotheek: Volendamlaan 1260

Ik verspreid; jij verspreidt; 

hij verspreidt; wij verspreiden; jullie 

verspreiden; zij verspreiden - zo simpel is het



“Ik had een kamer bij de beeldhouw-

ster die dat ding van de koningin-

moeder Emma heeft gemaakt, dat 

met dat hekje dat op een pleintje in 

Den Haag staat. Het staat er nog, 

ik ben er nog niet zo lang geleden 

geweest, zo’n twintig jaar. Ze had 

mij de kamer verhuurd, anders 

moest ze Duitsers nemen. Ik was 

leerling verpleegster kraamzorg. 

Het slaapkamertje was klein, maar 

hartstikke gezellig. In de kamer stond 

een bed in het hoekje. Daarmee was 

de kamer half gevuld. En een tafel 

met een stoel. Ja, en ik zat met mijn 

benen in een zak van konijnenvel. Er 

was geen verwarming. Ik zat altijd te 

lezen bij een kaarsje of een Verkade 

waxinelichtje, van een olielamp 

kreeg je pijn in je ogen.

Hyacint op tafel

“Die beeldhouwster had een dienst-

bode met een wit katoenen mutsje 

met een strikje. Ik at eigenlijk in het 

ziekenhuis, maar dat kookte niet 

meer. Als ik brood kreeg van de 

jongens uit Wageningen dan deelde 

ik dat weer uit. Ik gaf haar brood en 

van haar kreeg ik bloembollen. Die 

sneden we als gebakken aardappelen. 

‘Wat eten we vandaag? Hyacint?’ Zo 

ze ruiken zo smaken ze, een beetje. 

Zo scharrelden we met elkaar wat op.

“Dat bombardement werd dagen 

van te voren aangekondigd, met de 

mond, er was geen omroep. Er waren 

drie bombardementen. Alle huizen 

waren leeg, de mensen moesten 

ergens anders onderdak zoeken. Ik 

was met twee andere zusters achter-

gebleven in de kraamkliniek waar we 

werkten. We zouden op de spullen 

letten. Het gespuis liep al rond het 

huis voordat er werd gebombardeerd. 

En toen ging het luchtalarm, wij 

onder de trap. Het was vreselijk, de 

bom viel er vlak naast. De keuken 

was weggeslagen, toen we er weer 

kwamen stonden on e fietsen er 
nog, die waren gelukkig ongedeerd. 

Buiten was het een doodse stilte. De 

tramrails waren weg en overal lijken 

van mensen die toch op straat waren.

“Aan de overkant van de straat 

woonde een arts. Die zag ik met 

i n fiets weggaan na het eerste 
bombardement. Ik vroeg: ‘Wat doe 

jij nu hier?’ Hij had een kistje achter 

o  i n fiets. aar stond een radio 
op, die kwam hij halen om naar 

de Engelse zender te luisteren. En 

toen ging weer het luchtalarm. Het 

zijn de Engelsen geweest hoorde ik 

achteraf. Ik zie die dokter nog op 

i n fiets s ringen, i n radio met 
zijn linkerhand vasthoudend op zijn 

bagagedrager. We zijn toen weer de 

kraamkliniek ingehold en onder de 

trap gaan zitten.

Grote brand

“Na het tweede bombardement was 

het weer erg stil. Toen ging de tele-

foon midden in die ravage, die stond 

in de keuken van de kraamkliniek. 

Toen ik opnam hoorde ik de stem 

van de directrice: ‘Wat doen jullie 

daar nou, maak dat je wegkomt.’ 

Dat kon niet meer, want ik hoorde 

de vliegtuigen al aankomen. Na het 

derde bombardement zijn we weer 

naar buiten gegaan. De dokter lag op 

straat, dood, naast i n fiets. r lie en 
overal mensen rond. Het was daar 

een enorme toestand, gewonden en 

doden moesten opgeruimd. Iedereen 

liep te zoeken of er van zijn huisraad 

nog iets te vinden was. En toen 

begon alles te branden. Alle huizen 

en de tramhuisjes, de vlammen 

kwamen uit de ramen, al het glas was 

er uit, alleen de sponningen waren 

er nog. Ze zagen er allemaal uit als 

vlammende geraamtes. Ook het huis 

van de dokter die even zijn radio 

ging halen.

Noodkliniek

“Vlakbij was een stationnetje daar 

zijn we naar toe gelopen. Dat was 

ook ka ot. e he en de fietsen 
achter gelaten, we konden ze niet uit 

de puinhopen krijgen. Het bombar-

dement had meer aan de zeekant 

gemoeten. Het hele Bezuidenhout 

is vernietigd. Ik heb er een boekje 

van. De kraamkliniek is daarna 

geheel gesloten, er is nooit meer 

een patiënt ingekomen. Het was 

een noodkliniek in een gewezen 

oudemannenhuis. De kliniek zat 

eerst in Scheveningen. Die was toen 

naar Den Haag verhuisd, omdat het 

kustgebied onveilig was. Alle Joden 

vluchten naar Engeland met boten 

en in Scheveningen werd Duitse 

munitie opgeborgen.

“Het is een stuk leven dat je terug-

haalt, voor mij toch haast een eeuw. 

Er zijn erna nog veel ergere dingen 

gebeurd. Die hebben ze maar opge-

offerd, al die jonge mensen. Gek hè. 

Ik vind het moeilijk om het precies 

te vertellen, er is bij mij boven ook 

wat gebeurd dat me belet om dingen 

te herinneren.”

Margret van der Spek
Parkroos 63

3068 BX  Rotterdam

margret.vanderspek@planet.nl
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Riet van der Spek (96) over het bombardement:

‘Wat doen jullie daar nou, 
maakt dat je wegkomt.’
Begin januari overleed op 96-jarige leeftijd Riet van der Spek, die het bombardement op het 

Bezuidenhout van 3 maart 1945 in volle hevigheid meemaakte. Een aantal weken voor haar dood 

interviewde haar nichtje Margret van der Spek haar tante daarover, het interview was een op-

dracht voor een cursus. Hieronder de weergave. Een laatste eerbewijs aan tante ‘die publicatie 

prachtig zou hebben gevonden, dat weet ik zeker’, aldus Margret. 

Op zaterdag 3 maart 1945 in de vroege ochtend vertrokken 61 middelzware 

bommenwerpers (49 Mitchells en 12 Bostons) van Melsbroek bij Brussel en van Vitry-en-

Artois in Noord-Frankrijk, om enkele V-2-gerelateerde doelen in Den Haag te vernietigen. In 

totaal bereikten 56 bommenwerpers het doelwit, de overige toestellen moesten door kleine 

technische problemen voortijdig omkeren. Het doel was het Haagse Bos, een park dat de 

Duitse raketeenheden al enige tijd gebruikten om hun V2-raketten op te slaan en er aan te 

werken, voor ze werden gelanceerd. Door een fout in de opdracht die de vliegers hadden 

meegekregen, gooide de eerste bommenwerpers die om acht minuten over negen boven 

Den Haag verschenen hun bommen echter niet boven het Haagse Bos uit. De bommen van 

de tweemotorige toestellen vielen zo’n beetje overal in de woonwijk het Bezuidenhout (ten 

zuiden van het Haagse Bos), maar ook op bijvoorbeeld het Korte Voorhout. Op de plek waar 

toen een hotel stond, zou na de oorlog de Amerikaanse ambassade worden gebouwd. De 

Franse ambassade ernaast werd ook getroffen en is op dezelfde plek weer opgebouwd.

De grootste concentratie viel echter middenin het Bezuidenhout, hemelsbreed zo’n 1,2 

kilometer van de twee richtpunten in het Haagse Bos. De Haagse bevolking werd zwaar ge-

troffen door het bombardement: ruim 550 mensen stierven, ruim 250 werden zwaar gewond. 

Duizenden mensen werden dakloos, veel meer dan eigenlijk nodig was geweest. Doordat 

er zeer weinig brandblusmiddelen waren (weinig benzine, veel brandweerwagens geroofd 

door de bezetter, weinig brandweerlieden omdat die de Arbeitseinsatz vreesden) en de 

hulpdiensten geen ervaring hadden met de bestrijding van dit soort grote branden, gingen 

er veel meer huizen in vlammen op dan het bombardement had veroorzaakt. In totaal werd 

67.000 kilo brisant-bommen uitgeworpen boven de Haagse wijk.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie op internet

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bombardement_op_Bezuidenhout

GNU Vrije Documentatie Licentie

- Deze luchtfoto uit 1946 toont de buurt na het bombardement en na het opruimen van het 
puin (bron onbekend).-

-  Een V2 in het Haagse Bos wordt klaar gemaakt voor lancering (bron onbekend). -

-  In het midden de Betlehem-kraamkliniek, 
gezien van de Bosbrug na het bombardement (foto: N.J. van Duin) -

De redactie van De Oud-Hagenaar 

vraagt zich af welke beeldhouwster 

dat nou was, de hospita van tante 

Riet. Een idee, laat het weten!

- Tante Riet: “Het is een stuk leven dat je terughaalt, voor mij toch haast een eeuw”..-
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500.-
uitzoeken

UITZOEKEN

500.-
€

SHOWROOM-UITVERKOOPSH

Woensdag

18
FEBRUARI
9.30 - 21.00 uur

Donderdag

19
FEBRUARI
9.30 - 21.00 uur

Vrijdag

20
FEBRUARI
9.30 - 21.00 uur

Zaterdag

21
FEBRUARI
9.00 - 17.00 uur

Dinsdag

17
FEBRUARI
9.30 - 21.00 uur

Maandag

16
FEBRUARI
9.30 - 21.00 uur

3+2 SUPREME

Stijlvol bankstel voorzien van fraaie

stikaccenten in de rugleuningen. Combinatie

met Spaltino Leder, in diverse kleuren.

NORMAAL 1195.-

NU UITZOEKEN 500.-

raaie

nn. CCombinbinatiee

leureuren.

GRATIS
11-delig

huishoud-
pakket
bij elk

bankstel

3+2 MAINE

Fraai kubistisch bankstel met een weergaloos zitcomfort. 

Uitgevoerd in Suedino en in diverse kleuren leverbaar.

NORMAAL 995.- NU UITZOEKEN 500.-

3+2 BISBEE

Sierlijk bankstel met fraaie

houten pootjes. In diverse 

kleuren Suedino mogelijk. 

NORMAAL 895.-

NU UITZOEKEN 500.-

3/2 YORK

met 1 relaxsysteem

Schitterend model met 

relaxmechanisme voor

optimaal relaxen. 

In diverse kleuren Artificial.

NORMAAL 1195.-

NU UITZOEKEN 500.-

3+2 DANTE

Model van deze tijd met

een fraaie afwerking in 

Suedino. Voor een prijs

waar gegarandeerd 

niemand tegenop kan!

NORMAAL 895.-

NU UITZOEKEN 500.-

ROCHESTER

Romantische lounger, met

diverse losse kussens die zorgen

voor een wel hele comfortabele zit- 

of lighouding. In meerdere kleuren Suedino.

245cm breed. NORMAAL 795.-

NU UITZOEKEN 500.-

NEDERLANDSE MEGASTORES: 

ASSEN, Borgstee 7

CAPELLE A/D IJSSEL, Lylantsebaan 7a

DEVENTER, Essenstraat 15, Shopping center de Snipperling

DRACHTEN, Dr. M.L.Kingsingel 10

DEN HAAG, Waldorpstraat 144, Megastores Haaglanden

EINDHOVEN, Kanaaldijk-Noord 5

GOES, Marconistraat 17-19, Woonboulevard Goes

GRONINGEN, Energieweg 13, Meubelboulevard Hoendiep 

HEERLEN, In De Cramer 74, Woonboulevard Heerlen

HENGELO, Wegtersweg 82

HOOGEVEEN, Groenewegenstr 23-25

MAASSLUIS, Noordzee 10 

MIJDRECHT, Rendementsweg 10b

NIEUWEGEIN, De Liesbosch 72 

SLIEDRECHT, Conradstraat 8

OOSTERHOUT, De Meerstoel 14, Woonboulevard

UDEN, Industrielaan 20, Woonboulevard

VEENENDAAL, Schoolstraat 100

ZEVENAAR, Edisonstraat 26, Meubelstraat

ZALTBOMMEL, Van Voordenpark 21 

ZOETERWOUDE,  Hoge Rijndijk 307, Rijneke Boulevard

NEDERLA

ASSEN,

CCAPELL

DDEVENT

DDRACD HT

DDDEN HA

EEEIINDHO

GGGOOES, M

GGRRRONIN

E

G

GG+Elec.

pepermolen

+

+Stofzuiger

+

++++++EE++ l

ppppppeeeeeppp

+Eierkoker

+

+Koffiezetapparaat

+

+Blender

+

+Broodrooster

+

+Tosti apparaat

+

+Stoom-

strijkijzer

+
+Keuken

weegschaal

+

+Citruspers

+

+Waterkoker

+

MAANDAG T/M VRIJDAG  9.30 - 21 UUR, ZATERDAG 9 - 17 UUR,  ZONDAG ALTIJD GESLOTEN

Seats and Sofas en A Giant Take-Away  zijn als woordmerk geregistreerd. Het logo van Seats and Sofas 

is als beeldmerk geregistreerd. Deze reclame-uiting is gedeponeerd, het kopiëren of dupliceren zonder 

schriftelijke toestemming van Seats and Sofas is wettelijk verboden. Prijs- en modelwijzigingen 

alsmede zet- en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt 

en niet in combinatie met andere acties. De afbeeldingen zijn niet bindend en kunnen 

afwijken van de specificaties.

+GRATIS 
11-delig

huishoudpalket
bij elk bankstel
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2-Hoek-2 TULSA

Fantastisch kubistisch bankstel met een weergaloos 

zitcomfort. Uitgevoerd in Suedino en in diverse kleuren. 

NORMAAL 895.- NU UITZOEKEN 500.-
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Fantastisch kubistisch bankstel met een weergaloos

zitcomfort. Uitgevoerd in Suedino en in diverse kleuren. 

NORMAAL 895.- NU UITZOEKEN 500.-
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Wij worden de laatste maanden 

bedolven onder allerlei onheilstij-

dingen. Natuurlijk hebben wij heel 

lang gedacht dat de kredietcrisis, die 

begon met de handel van een groot 

pakket foute hypotheken, zijn groot-

ste effect zou hebben aan de andere 

kant van de plas. Slechts een aantal 

realisten voorspelde dat wij hier in 

Europa de dans niet zouden ontsprin-

gen. Waarom krijgen deze realisten 

nou altijd gelijk en zitten de dromers 

er weer naast ?

Inmiddels worden prutsende banken 

doorlopend aan het overheidsin-

fuus gelegd, regent het mondiaal 

slechte cijfers en worden er bij grote 

bedrijven duizenden banen geschrapt. 

Iedereen is wakker nu.

Is er dan uitsluitend slecht nieuws 

te melden? Ik denk niet dat dit het 

geval is.

Aan de pomp krijgen wij inmiddels 

meer brandstof voor minder geld. 

Ook is de hypotheekrente al iets 

gedaald door de recente verlagin-

gen van de E.C.B. ( de Europese 

Centrale Bank). Het is alleen jammer 

en verwerpelijk dat de banken deze 

verlagingen niet op hetzelfde niveau 

doorgeven aan hun klanten. Deze 

renteverlagingen zijn bedoeld om de 

economie te stimuleren en niet om de 

banken te spekken. 

Een ander voordeel dat is ontstaan 

is dat de starters op de woningmarkt 

een betere uitgangspositie hebben. 

Zij hebben immers geen koophuis dat 

eerst verkocht moet worden op een 

huizenmarkt die momenteel aanmer-

kelijk trager is dan een jaar geleden. 

Een starter is overigens een ruim 

begrip, het gaat niet uitsluitend om 

jongeren maar ook een 50-plusser die 

de stap nog wil nemen is een starter.

Koopsubsidie
Er is zelfs een heel mooi instrument 

ontwikkeld voor de starter vanuit de 

overheid onder de naam Koopsub-

sidie. Ja, u leest het goed, het is een 

subsidie en geen lening die dient te 

worden terugbetaald. Wanneer komt 

men hiervoor dan in aanmerking ? 

De belangrijkste criteria zijn onder 

andere dat er de laatste drie jaar geen 

sprake mag zijn geweest van een 

koopwoning in bezit, de koopsom van 

de woning niet meer mag bedragen 

dan € 1 . 25 en de totale h otheek 

( met Nationale Hypotheekgarantie 

 edraagt ma imaal  € 17 .715.  
Verder zijn er nog een aantal andere 

voorwaarden waaraan men moet vol-

doen. Deze subsidie kan oplopen tot 

r im € 100,  er maand, a hankeli k 
van het inkomen en de koopprijs van 

het huis.

Dus misschien toch een lichtpuntje 

in deze sombere tijd voor hen die 

er voor in aanmerking komen. Er 

hier is sprake van een handreiking 

van de overheid en het betreft hier 

geen fi scale sl i ro te via ernse . 
Daarvoor moet u zich wenden tot een 

bedrijf aan het Noordeinde waar u bij 

het hek met de gouden punten linksaf 

moet.

Michel van der Steen

Kopersmarkt ? Starters sla uw slag !

Michel van der Steen (42)  geeft 

hier voortaan elke twee weken 

advies over geldzaken. Hij is één 

van de (slechts 35) beëdigde hy-

potheekmakelaars in Nederland, 

maar houdt zich ook bezig met 

pensioenkwesties en vermogens-

zaken

‘Eindeloos Den Haag’

Geslaagde zoektocht naar
uitgezwermde Hagenaars

We nemen u mee voor een korte ver-

kenning door Eindeloos Den Haag. De 

eerste etappe is al verbazingwekkend. 

Casper Postmaa komt op het spoor van 

Gustav von Bohlen und Halbach die 

in 1 70 o  de e idenho tseweg is 
geboren en in zijn latere leven leiding 

geeft aan het grootste wapenconcern 

ter wereld: het Duitse Krupp in Essen. 

Daardoor speelt hij een belangrijke rol 

in twee wereldoorlogen, zelfs kun je 

je afvragen of de laatste oorlog wel zo 

lang had kunnen duren als Krupp niet 

tot in de laatste dagen van het nazi-be-

wind enorme hoeveelheden wapentuig 

bleef produceren. Ook de tweede hal-

teplaats, Tirana, staat bol van Haagse 

historie. Hier sneuvelde enkele weken 

voor het begin van de Eerste Wereld-

oorlog, majoor Thomson die zijn naam 

zou geven aan een plein en een straat 

in Den Haag. Thomson nam deel aan 

de eerste internationale vredesmis-

sie en was de eerste Nederlander die 

bij zo’n operatie sneuvelde. Postmaa 

belicht de avonturen van deze vergeten 

held die met groot militair ceremonieel 

in Nederland werd onthaald toen zijn 

lichaam per spoor naar Groningen, 

zijn laatste garnizoensplaats, werd 

vervoerd. 

Koloniaal verleden

Een reis om de wereld langs plek-

ken die op een of andere manier met 

Den Haag zijn verbonden kan niet 

voorbijgaan aan Indonesië en Jakarta. 

Het is duidelijk dat dit deel van de 

missie de twee reizigers somber stemt. 

Het koloniale verleden is overwoekerd 

door de wolkenkrabbers en het beton 

van het moderne Indonesië. Prachtige 

art-decopaleisjes staan op instorten, het 

water in de Hollandse grachtjes is grijs 

en stinkt. De verslaggevers dwalen 

rond, praten met oude Indonesiërs over 

de tijd dat zij nog op de Nederlandse 

Willem III-HBS zaten en doen zich te-

goed aan de koelte van Bogor/Buiten-

zorg, maar de eindconclusie is gelaten. 

Lees maar: ‘Het in de stijl van de jaren 

dertig gerestaureerde Café Batavia is 

tijdens happy hour leeg. In de verte ligt 

het nieuwe Jakarta, dat de oude stad 

letterlijk de rug heeft toegekeerd. Ik 

moet denken aan de Nederlandse be-

stuursambtenaren van Eddy Djoemardi 

Djoekardi. Zestig waren het er slechts. 

Dat getal past bij dit aandoenlijke mi-

niatuurstadje dat langzaam verkruimelt 

en in het geheugen van Jakarta al niet 

meer bestaat. Den Haag is inderdaad 

weduwe.’ 

Soldaat van Oranje

In ‘Eindeloos Den Haag’ staat nog een 

verhaal met een Indisch tintje. Het is 

opgetekend in Los Angeles en vertelt 

over de lotgevallen van het Haagse 

indorock-zangeresje Wanda de Fretes. 

Het is een ontroerend verslag van een 

zwerftocht in het voetspoor van haar 

vader dat eindigde, ver van Den Haag, 

in Californië. De auteur had ook een 

interview op zijn lijstje staan met de op 

Hawaï wonende Soldaat van Oranje, 

Erik Hazelhoff Roelfzema. Helaas 

overleed de oorlogsheld voordat de 

reis begon, maar Karin Hazelhoff 

Roelfzema nam de plaats van haar 

man in en vertelt op soms aangrijpende 

wijze hoe het was om aan zijn zijde te 

leven. 

Het is slechts een greep uit de vele 

verhalen en reisbeschrijvingen die 

Casper Postmaa zorgvuldig en sfeervol 

heeft vastgelegd. De schitterende fo-

to’s van Frank Jansen geven het boek 

een extra dimensie. Voor wie dan nog 

steeds twijfelt, een laatste voorproefje. 

In Sydney ontmoet het tweetal Harry 

van den Berg, één van de succesvolste 

Haagse popmusici ooit. Oprichter van 

The Easybeats en schrijver van hits als 

‘Friday on my mind’, ‘Hello how are 

you’ en ‘Love is in the air’.

Met ‘Eindeloos Den Haag’ beleef je de 

geschiedenis van deze stad op een ge-

heel nieuwe manier. De onderneming 

van Casper Postmaa en Frank Jansen 

laat zien hoe verrassend fris journalis-

tiek in een regionale krant kan zijn, als 

je ervaren rotten de ruimte geeft om er 

een creatieve draai aan te geven. Dat is 

mooi professioneel tegenwicht in een 

medialandschap dat geplaagd wordt 

door een overmaat aan internet blog-

gen. Hulde voor de hoofdredactie van 

AD/HC trouwens, die dit project mede 

mogelijk maakte.

Het boek is trouwens ouderwets mooi 

uitgegeven en z’n geld ook in dat 

opzicht meer dan waard.

Constant Martini 

Titel: Eindeloos Den Haag

Auteur: Casper Postmaa

Fotografi e: Frank ansen
Te koop via: www.ad.nl/boekenshop

rijs:  ,

Het zal niet onopgemerkt zijn gebleven, AD Haagsche Courant heeft twee redacteuren, 

Casper Postmaa en fotograaf Frank Jansen, de wereld rondgestuurd om onbekende Haagse 

verhalen op te halen. ‘Eindeloos Den Haag’, heet het project. Nu is er ook een fraai vormge-

geven boek waarin al die stukken zijn gebundeld. Voor liefhebbers van de Haagse historie 

valt er veel te genieten.

- Teruggevonden in Los Angeles: het Haagse indorock-zangeresje Wanda de Fretes, 
inmiddels ook al weer in de estig (Foto: Frank ansen) - 



Nieuw woonzorgcentrum 
in Leidschenveen
WZH Leilinde is de naam van het 

nieuwe woonzorgcentrum dat eind dit 

jaar wordt geopend in Leidschenveen. 

Op de locatie zelf zal verpleeghuis-

zorg en dagbehandeling worden gebo-

den. Verder zal er vanuit het centrum 

thuiszorg geboden worden, onder-

steuning voor dementerende ouderen 

thuis en activiteiten voor ouderen 

in de wijk. In WZH Leilinde komen 

tevens een kinderopvang, kerk en 

beautycorner. Tegenover het gebouw 

komt een groot gezondheidscentrum. 

Inmiddels is de website van WZH 

Leilinde online: www.wzh.nl/leilinde. 

Dat is een goed startpunt voor nadere 

oriëntatie op de mogelijkheden als 

u ouderen om u heen heeft die meer 

hulp nodig hebben.

Meavita garandeert zorg 
tot in april
Meavita heeft nogmaals bevestigd 

dat het contract met de gemeente Den 

Haag voor de huishoudelijke verzor-

ging onder de huidige voorwaarden 

tot en met 7 april wordt uitgediend.

Vanaf 8 april worden nieuwe con-

tracten afgesloten voor deze hulp. 

Dit betekent dat er voor Hagenaars 

met huishoudelijke verzorging niets 

verandert. Directeur Pieter de Vente 

van Meavita West heeft dit 6 februari 

j.l. in een gesprek met wethouder Bert 

van Alphen (Welzijn, Volksgezond-

heid en Emancipatie) gemeld. Volgens 

beide partijen is het overleg construc-

tief verlopen. Wethouder Van Alphen 

is tevreden met de toezeggingen van 

Meavita, omdat het behoud van de 

huishoudelijke verzorging voor de 

gemeente altijd voorop heeft gestaan. 

Reünie 80-jarige 
Ds. Karresschool
De Ds. D.J. Karresschool in de Naar-

derstraat in Den Haag bestaat in 2009 

tachtig jaar, een mooi moment om een 

reünie te houden.  Dat gaat gebeuren 

op zaterdag 13 juni voor oud-leer-

lingen en –leerkrachten van 13.00 

tot 17.00 uur. U kunt zich per e-mail 

aanmelden op reunie@karresschool.

nl  Er wordt een bijdrage gevraagd 

van € 10,   over te maken o  ostgiro 
555.79.89 t.n.v. de Ds. D.J. Karres-

school,  onder vermelding van 80 jaar 

Karresschool. Neemt u een introducé 

mee, dan i n de meerkosten € 5,  i  
het 75-jarig bestaan is het prachtige 

jubileumboek “Driekwart eeuw Kar-

resschool” verschenen. Heeft u dit 

nog niet uw bezit, dan kunt u dat op 

de dag van de reünie aanschaffen voor 

€ 10,  oor meer in ormatie www.
karresschool.nl

Kenningsmakingscursus 
bridge
Heeft u altijd al willen leren bridgen, 

dan is dit uw kans om het bridge-

spel in een ontspannen omgeving te 

leren. In wooncentrum Dekkersduin, 

Campanulastraat 6  start op donder-

dagavond 7 april een kennismakings-

cursus bridge. Er wordt lesgegeven 

volgens de door de Nederlandse 

Bridge Bond (NBB) aanbevolen 

lesmethode “Startersbridge”. In 

deze cursus van zeven lessen ligt de 

nadruk op het spelen. De cursus wordt 

gegeven door een NBB bridgedocent 

en de kosten edragen € 55,  incl sie  
het lesboek en een oefen CD-rom. Bij 

voldoende deelname wordt de cursus 

ook overdag gegeven. Voor informatie 

en aanmelding kunt u terecht bij Bill 

Swaager 070-3235549, 06-44834911 

of per e-mail bill@bswaager.nl 

Een eeuw Haagse 
groenvoorziening
Tot en met 28 februari staat er in het 

atrium van het stadhuis de expositie 

‘Een eeuw Haagse Groenvoorzie-

ning’. Daarna maakt een deel van 

de tentoonstelling een reis langs de 

stadsdeelkantoren. Veertig panelen 

met foto’s en wetenswaardigheden 

geven de bezoeker een beeld over de 

ontwikkeling van de groenvoorziening 

in Den Haag in de afgelopen 100 jaar.

Veel onbekende feiten worden 

gepresenteerd. Wist u bijvoorbeeld 

dat een holle boom niet zwakker hoeft 

te zijn dan een gezonde massieve 

boom? Ook laten de panelen zien hoe 

de werkwijze van alle medewerkers 

in het groen is veranderd. 100 jaar 

geleden zetten de medewerkers van 

de toenmalige plantsoenendienst de 

bomen handmatig met een ‘spade’ in 

de grond. De aarde werd met houten 

handkarren geschept. Tegenwoordig is 

deze werkwijze door vrachtwagens en 

takelapparatuur aanzienlijk gemoder-

niseerd.

Magere rookworst ook 
bijzonder vet, zo blijkt
Een “magere” rookworst blijkt  hele-

maal niet mager te zijn, maar gewoon 

moddervet! De bejubelde exemplaren 

van de Hema spannen de kroon.

De zogenaamde ‘magere rookworst’ is 

na de gewone rookworst en braad-

worst het vetst gegeten vleesproduct 

in Nederland, vetter dan hamburgers, 

gehaktballen en karbonades, stelt de  

Consumentenbond na onderzoek. De 

bond  verdiepte zich in 22 verschil-

lende rookworsten. De worsten 

mogen toch mager heten omdat voor 

de kwalificatie mager  andere regels 
gelden dan voor ‘light’

Een lightproduct moet 30 procent 

minder vet of suiker bevatten dan het 

origineel om als light door het leven te 

mogen, vlees mag zich mager noemen 

als er maximaal 20 procent vet in zit.

Over ‘lekker’ laat het onderzoek zich 

niet uit trouwens. 

Appelsap en Alzheimer
De Oud-Hagenaar staat er niet voor 

in, maar het drinken van twee glazen 

appelsap per dag kan mogelijk het 

begin van de ziekte van Alzheimer 

uitstellen. Al eerder was gevonden dat 

appelsap helpt om het brein optimaal 

te laten functioneren. Maar nu blijkt 

dat dit sap de productie van het 

eiwitfragment beta amyloïde afremt. 

Dit blijkt uit onderzoek bij muizen 

aan de universiteit van Massachusetts. 

De dieren presteerden beter in het 

doolhof wanneer zij appelsap hadden 

gedronken. Oudere muizen bleken 

met deze fruitdrank sommige testen te 

kunnen doen die normaal gesproken 

te zwaar voor ze zijn. De verwant-

schap tussen 50-plussers en muizen is 

een veronderstelling trouwens.
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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

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen in Oisterwijk in 
Hotel de Paddestoel. Speciaal voor Senio-
ren biedt dit hotel u een geheel verzorgde 
vakantie op basis van vol pension incl. 
uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien 
van douche, toilet, kitchenette, koelkast, 
telefoon met nachtbel en TV. Alles
begane grond en goed toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

De prijs voor het week-arrangement 
bedraagt€582,00 (incl. halen en 
brengen + 4 bustochtjes)

en voor het Paasarrangement (vr. 
t/m di.) €364,00 + 2 middagtochtjes
Géén toeslag voor éénpers.kamer. 

Opstapplaatsen vanaf Rotterdam: 
Zuidplein en Alexanderpolder Busstation

Vakantie in het         van Brabant

Speciale aanbieding!
Zomerarrangement € 582,00

Paasarrangement 10-14 april € 364,00
(U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar)

Voor meer informatie en of folder kunt u bellen met tel. 013-5282555, 

Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk of bezoek onze website: 

www.hoteldepaddestoel.nl, email: hoteldepaddestoel@planet.nl

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.

Korte berichten
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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

Geld terug na belastingaangifte!

Er zijn gevallen bekend van oudere 

mensen met slechts AOW en een 

klein pensioentje die recht hebben op 

een teruggave van enkele honderden 

euro’s. En dat is, als men krap bij kas 

it, een  inke meevaller  en vereiste 
voor teruggave is meestal wel dat er op 

loon, uitkeringen, AOW en pensioenen 

vorig jaar al belastingen en premies 

zijn ingehouden. Hoewel elektronisch 

aangifte doen met een pc via internet 

voor artic lieren veelal een  it e 
van een cent is, kunnen we ons goed 

voorstellen dat men daar als een berg 

tegen opziet. Daarom staan er in deze 

tijd – in principe moet voor 1 april 

dit jaar over 2008 aangifte worden 

gedaan - weer volop hulptroepen klaar 

die gratis of voor een gering bedrag 

mensen bijstaan. Bij digitale aangifte is 

het nog eenvoudiger geworden omdat 

vanaf 1 maart de Belastingdienst al 

van tevoren een aantal gegevens (over 

inkomsten) heeft ingevuld. De steun-

troepen maken uiteraard ook gebruik 

van de computerprogramma’s. Ervaren 

helpers hebben binnen een kwartiertje 

mensen geholpen die geen ingewik-

kelde fi scale osten he en. 
In vergelijking met de vroeger in te 

vullen, vaak onbegrijpelijke, papieren 

aangifteformulieren spreekt de elektro-

nische aangifte voor zich en is er een 

grote mate van zelfcontrole.

Voor een vlotte afhandeling is het 

natuurlijk wel zaak om alle relevante 

gegevens van u en uw eventuele part-

ner bij de hand te hebben, zoals alle 

jaaropgaven van lonen en uitkeringen, 

documenten van de Belastingdienst, 

spaarsaldo en beleggingen, gegevens 

over de eigen woning, en – zeker als 

het gaat om ouderen – alle uitgaven 

voor ziekte. Indien u nog beschikt over 

een kopie van de aangifte over 2007, 

komt die bij aangifte over 2008 handig 

van pas. Gratis belastinghulp (of voor 

een ‘fooitje’) is vaak te krijgen bij 

familieleden, kennissen, ouderenbon-

den, vakbonden en vrijwilligers in 

zorgcentra. Voor degenen die nergens 

terecht kunnen, zijn er natuurlijk de ad-

ministratie- en belastingadviesbureaus. 

Voor deze professionele diensten moet 

men wel betalen, hoewel de tarieven 

zeker bij eenvoudige handelingen 

vana  circa € 50  est  meevallen.
Worden de belastingperikelen wat 

ingewikkelder, bijvoorbeeld bij kleine 

zelfstandigen, bij bezit van ander on-

roerend goed, bijzondere beleggingen 

en  ink vermogen, o  i  ingewikkelde 
echtscheidingsconstructies, dan is het 

raadzaam de betaalde specialisten in te 

schakelen. Uit onderzoek is gebleken 

dat vooral veel ouderen in aanmer-

king komen voor een teruggaaf van 

belasting. Het is namelijk zo dat een 

aantal kosten als buitengewone uit-

gaven van hun inkomen mag worden 

afgetrokken als ze hoger zijn dan een 

bepaalde drempel die in 2008 voor niet 

vergoede kosten laag is. De (aanvul-

lende  o derenkorting i  5 l ssers 

speelt hierbij ook een rol.Of het nu 

gaat om een nieuwe bril, tandprothese 

of medicijnen, alle uitgaven die in 

2008 zijn gedaan ten behoeve van ge-

zondheid en niet betaald worden door 

de ziektekostenverzekering kunnen 

worden opgevoerd als buitengewone 

ersoonli ke  itgaven. et o  et 
kan zijn dat de belasting u al een tege-

moetkoming ‘buitengewone uitgave’ 

over het jaar 2008 in december heeft 

uitbetaald. Daar moet u natuurlijk 

weer wel rekening mee houden als u 

gaat uitrekenen of u nog recht hebt op 

teruggave uit 2008.

Belastingvragen:

• www.belastingdienst.nl

 elasting ele oon 0 00 05

Hans Roodenburg

Inkomstenbelasting terugvragen loont bijna altijd als het om 

ouderen gaat met aardig wat (niet vergoede) ziektekosten of 

andere buitengewone uitgaven. Zeker voor degenen die bij-

voorbeeld een dure bril hebben aangeschaft of een uitvaartaf-

koopsom hebben gestort. Voor zover al niet verplicht aangifte 

moet worden gedaan, is het zeer interessant om uit te (laten) 

rekenen hoeveel men mogelijk kan terugvorderen door vrijwil-

lig aangifte te doen.

Erf- en schenkingsrecht

Nog rekeningen na

overlijden moeder

Enkele maanden geleden is mijn 

moe er over e en  e  nanci n 
zijn afgehandeld, de bankrekening is 

opgeheven, en alle benodigde instan-

ties ijn in e ic t  eson an s rij  
ik nog steeds af en toe een rekening, 

eric t aan e erven van  o  
aangiften van de Belastingdienst. Ik 

vraag mij af hoe het mogelijk is, dat 

iemand nog rekeningen ontvangt, als 

diegene overleden is.  Wat gebeurt 

er, ingeval ik verder niet reageer 

o  e e nota s   eb e e erio e 
afgesloten en wens niet door anderen 

hieraan herinnerd te worden!

De rekeningen en belastingaansla-

gen kunnen betrekking hebben op 

verplichtingen die de overledene bij 

leven zijn aangegaan. Al die kosten 

en betalingen komen voor rekening 

van de erven. Die hadden alleen maar 

daarvan afstand kunnen nemen als 

zij op generlei wijze aanspraken op 

de nalatenschap hebben gemaakt. 

Dat had gekund door de nalatenschap 

in zijn geheel af te wijzen of deels 

enefi ciair  met oedel eschri
ving) te aanvaarden. Daarvoor zijn 

wettelijk vastgelegde procedures.  

We begrijpen uit uw mail dat dit 

niet is gebeurd. Derhalve zitten de 

erven vast aan het voldoen van de 

rekeningen (uiteraard voor zover 

ze gerechtvaardigd zijn) en van het 

betalen van de belastingaanslagen.

Zo gemakkelijk komt u er ook niet 

vanaf. Als u niet reageert, loopt u de 

kans dat schuldeisers incassoproce-

dures gaan starten en de deurwaarder 

inschakelen. Als u een nalatenschap 

hebt opgestreken, dan staat u hele-

maal zwak want dan had u daaruit 

de nagekomen rekeningen moeten 

betalen.

Ex mag niet beheer

nalatenschap krijgen 

n e oc ter is t ee jaar esc ei en 
en woont in een eigen huis met over-

waarde. Zij heeft twee kinderen van 

es en ne en jaar ie no  contact 
hebben met de vader. Zij wil, als zij 

zou komen te  overlijden, voorkomen 

at aar na atensc a  voor aar 
kinderen  onder beheer van de vader 

komt te staan. Hoe moet je zoiets 

vastleggen of is hier al een wettelijke 

re e in  voor

Haar nalatenschap komt ten goede 

aan haar twee kinderen als zij in een 

testament niet anders heeft bepaald. 

Mocht hun vader het beheer krijgen 

over hun nalatenschap, dan moet hij 

over zijn handelen altijd verantwoor-

ding a  eggen. at o  inderdaad 
kunnen leiden tot ‘dingen’ die niet de 

bedoeling hebben van de (overleden) 

moeder. Wil zij dat voorkomen, dan 

moet zij (in een testament of akte) 

een andere voogd vastleggen die het 

beheer van haar nalatenschap voor 

haar kinderen doet. Ze kan zelfs in 

een testament opnemen wat er met 

haar nalatenschap aan haar kinderen 

precies moet gebeuren.

Sociale voorzieningen

Afkoop pensioen

gekort op uitkering

Ik ben een alleenstaande vrouw van 

62 jaar. Ik heb enkele jaren bij een 

apotheek gewerkt en als zodanig een 

tij e ij  ensioen o ebo  at 
moest ik laten ingaan op mijn 61ste. 

m at et om een ein be ra  
ging heb ik dat laten afkopen. Sinds 

februari 2008 heb ik  een bijstands-

uitkering. Nog erger vind ik dat ik 

ook nog zorgtoeslag en huurtoeslag 

over 2007 moet terugbetalen. Het zal 

allemaal best wel kloppen maar mijn 

vraag is of er geen uitzonderingen 

o  e re e  ijn in o n eva  ant i  
eb ec t een vet ot

Wat heel vervelend allemaal voor 

u. Inderdaad zijn uw zorgtoeslag en 

huurtoeslag gerelateerd aan uw totale 

inkomen in het jaar 2007 en daarin 

speelt de afkoopsom mee.

U kunt met de Belastingdienst, die de 

toeslagen uitvoert, misschien komen 

tot een gespreide terugbetalingsrege-

ling. 

 
Samenlevingskwesties

Pensioenverdeling na

samenwonen en huwen

Ik heb in het verleden samenge-

oon  met een samen evin scontract 
in verband met een koopwoning  van 

1990 tot en met 2000. Hebben ik en 

mijn voorma i e artner no  rec t 
op een gedeelte van de pensioenop-

bo  van e aar bij ons over ij en  
 rij t mijn i i e ec t enoot  

het gehele  nabestaandenpensioen 

na mijn over ij en  et mijn i i e 
man ben ik in 2003 getrouwd. Hij 

is daarvoor al een jaar gehuwd 

geweest. Krijgt zijn ex-vrouw over 

dat huwelijksjaar nog een deel van 

ijn ensioen

Pensioenverevening geldt alleen voor 

gehuwden en geregistreerde partner-

schappen. Bij beëindiging van alleen 

een samenlevingscontract (dat is iets 

anders dan een bij de gemeentelijke 

basisadministratie geregistreerd 

partnerschap) is pensioenverevening 

niet aan de orde tenzij daarover in 

het contract duidelijk afspraken zijn 

gemaakt. En dan nog is er pas sprake 

van overheveling van pensioenrech-

ten van de een naar de ander als de 

een meer heeft opgebouwd dan de 

ander.

ls scheidende artners nog geen 5 
jaar zijn, dan vindt verevening meest-

al alleen plaats door de gescheiden 

partner met minder pensioenopbouw 

een zelfstandig recht mee te geven op 

ouderdomspensioen. Een nabestaan-

denpensioen kan alleen aan de orde 

i n als na de 5 arige lee ti d wordt 
gescheiden.

Of er bij uw huidige man sprake is 

geweest van pensioenverevening met 

zijn ex kunnen wij niet beoordelen. 

Dat staat ongetwijfeld in het echt-

scheidingsconvenant. 

Als uw nieuwe huwelijkspartner 

overlijdt, krijgt u in ieder geval 

een nabestaandenpensioen over de 

periode dat u met hem bent gehuwd 

geweest. Als hij geen pensioen-

verevening heeft moeten doen naar 

zijn ex-vrouw, krijgt u het volledige 

nabestaandenpensioen.

AOW’er met toeslag

niet ‘dubbel gepakt’

 rij  e bbe e  om at mijn 
vrouw is gestopt met werken. Vanaf 

aar ste jaar ontvan t ij ec ter 

een kleine vutuitkering per maand 

vanwege haar vroegere werkzaamhe-

en  ie or t e ort o  mijn  
Hoe zit dat nu met de belastingin-

houding en de overhevelingstoeslag 

ie mijn vro  o  nnen rij en  
Ik voel me namelijk dubbel gepakt.

et gaat i  w vro w onger dan 5 
jaar om de toeslag op de AOW die u 

krijgt als zij geen of weinig inkomen 

heeft. Dat heet dus niet ‘de dubbele 

AOW’. Uitkeringen in verband met 

arbeid (zoals vut, prepensioen en so-

ciale voorzieningen) van uw vrouw 

worden geheel gekort op de toeslag. 

Uw vrouw krijgt - overigens wel 

afhankelijk van uw belastingbetaling 

 de he fi ngskorting voora  maan
delijks of achteraf bij de aangifte 

inkomstenbelasting) uitbetaald. 

at heet d s he fi ngskorting en 
niet ‘overhevelingstoeslag’ zoals u 

schrijft. 

U wordt écht niet dubbel gepakt 

door de Belastingdienst. Netto 

verdienen u en uw vrouw samen 

vrijwel hetzelfde als in het geval dat 

zij géén vutuitkering zou hebben en 

u de volle toeslag zou krijgen. 

Daarmee is in alles rekening gehou-

den. Mocht het maandelijks toch 

iets anders uitpakken, dan wordt dat 

bij de belastingaangifte van beiden 

jaarlijks vrijwel rechtgetrokken. Het 

voert te ver om deze ingewikkelde 

situatie aan u verder uit te leggen. 

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’.



Dat is niet zo gek, in mijn tijd voetbalden 

vrouwen niet. Je kon een vriendje hebben dat 

vroeg of je naar zijn wedstrijd kwam kijken, 

of je ging mee met een vriendinnetje wiens 

vader voorzitter van een voetbalclub was (in 

mijn geval SV ‘35). Soms mocht ik met mijn 

vader en broer mee naar Scheveningen Hol-

land Sport, hoewel mijn broer daar niet blij 

mee was. “Moet die meid mee?“ Overigens 

was “die meid” wel goed genoeg om de ballen 

terug te gaan vragen die broerlief met z’n 

kornuiten over de schuttingen schopten.

Spreekkoren

Maar zo stond ik dan gezellig op de zeezijde 

te kijken naar coryfeeën als Mick Clavan, Jan 

Teske, Martin van Vianen, Woody Louwerens, 

Sjakie Roggeveen, Theo Verlangen, Pim van 

der Maas en Peter Esveld (de laatste twee 

waren Bowlingmaatjes in de zestiger jaren), 

met trainers als  Cor van der Hart en Dennis 

Neville. Spreekkoren hadden we toen ook al, 

waarvan er me één is bijgebleven: “Sjakie 

Roggeveen, laat je eige een worst in je reet 

douwen, dan kenne de honden je wegslepen.”     

Ik houd dus van voetballen en vind het 

reusachtig dat ADO Den Haag ook met het 

vrouwenvoetbal eredivisie speelt.

Harde acties

Waarmee bewezen is dat voetbal ook een vrou-

wensport is. Niet gemengd, zoals mijn grote 

liefde het korfballen, maar wel op niveau. Dat 

niveau heb ik in de korfbalsport nooit kunnen 

halen, maar de lol was er niet minder om. Met 

de hele club naar Utrecht voor het “Bonds-

toernooi” met Pinksteren, het VEO-toernooi in 

Voorburg, op Hemelvaartsdag een toernooi bij 

IJsvogels/VES (zie foto) en later op Koningin-

nedag de toernooien bij ALO. De deelnemers 

waren daar wat ouder, ze moesten het van hun 

routine hebben, de conditie liet te wensen over. 

Dat gemis werd vaak goedgemaakt met vrij 

harde acties, zodat menigeen geblesseerd de 

Bosjes van Pex verliet met het idee dat dit zijn 

laatste korfbalwedstrijdje was.

Speelde je competitie dan nam je de kinderen 

mee naar het korfbalveld, Pa ging voetballen 

kijken. Met een beetje geluk had je een reser-

vespeler langs de lijn of de echtgenote van een 

teamgenoot die op de kinderen lette. We speel-

den nog met drie vakken, aanval, middenvak 

en verdediging, zodat je, als de bal niet in het 

vak was, met één oog de wedstrijd in de gaten 

hield en met het andere oog de kinderen.

Den Haag Sportstad

Den Haag Sportstad is het credo van de ge-

meente. Vertel mij wat. Ik weet van voetballen 

en korfbal. Als coach heb ik een zwemteam 

richting de Kanaaloversteek geschreeuwd. In 

Houtrust ging je naar HIJS. 

Verleden tijd? HIJS speelt de sterren van de 

hemel, we hebben tenniskampioenen, top 

handbal, darters, bowlers, rugbyspelers. Kom 

maar op met je verhaal, het is niet alleen 

korfbal dat de lading dekt!

Noor van Kooperen
n.v.kooperen@casema.nl
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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

Als vrouw langs de lijn bij 
Holland Sport
De redactie vraagt mij wat tegenwicht 

te bieden aan het voetbalgeweld dat de 

sportpagina’s overheerst. Geen slecht 

idee, want al sla ik, als het enigszins 

kan, geen thuiswedstrijd van m’n kluppie 

ADO Den Haag over, actief  ben ik nooit 

in de voetballerij geweest.

- Sjakie Roggeveen scoort voor Holland Sport op 

Houtrust (archieffoto). -

- Het team van Holland Sport in het seizoen 1955 – 1956 

(oud voetbalplaatje). -

- ‘Die Lange’, oud-keeper Martin van Vianen (Foto SVV 

Scheveningen). -



Waar was dat nou?

De foto met de schakers wist niet ieder-

een goed thuis te brengen. Sommigen 

dachten dat het om het (afgebrande) 

gebouw van Kunsten en Wetenschappen 

ging, of om Amicitia. Maar sommigen 

wisten het heel precies, tot aan de 

juiste datum toe waarop de foto werd 

genomen, zoals Coen Schoonhoven uit 

Zoetermeer: “Op de foto, genomen op 

15 maart 1948, ziet u inderdaad Max 

Euwe tijdens de Wereldkampioenschap-

pen Schaak in 1948. Die kampioen-

schappen werden dat jaar deels in Den 

Haag en deels in Moskou gehouden. 

In Den Haag in de grote zaal van de 

Haagsche Dierentuin. Dr. Max Euwe 

was in 1935 wereldkampioen geworden 

door met miniem verschil van de Rus 

Aljechin te winnen. In 1948 ging het 

hem niet zo goed af, hij eindigde met 

4 uit 20 als laatste. In de zaal van de 

Dierentuin werden grote evenementen 

gehouden zoals vanaf 1960 de Pasar 

Malam, die later naar de Houtrusthallen 

verhuisde en nu weer bijna op dezelfde 

plek terug is, namelijk het Malieveld. 

Zelf ben ik slechts 1 keer in de zaal ge-

weest, ik denk in 1964, tijdens een soort 

feestavond voor collectanten van het 

Rode Kruis, met een optreden van ‘The 

Black Albino’s’, die zo’n indruk op me 

maakten dat ik zelf ook in een band 

wilde spelen. En dat is ook gelukt.”

Examenzaal

Niet bij alle lezers wekte de plek een 

warm gevoel op. “Aan deze zaal heb 

ik niet zulke prettige herinneringen,” 

schrijft W.K.F. Witt uit Leidschendam. 

“Ik heb er destijds examen gedaan voor 

radiotechnicus NRG (Nederlands Radio 

Genootschap). Gelukkig ben ik wel 

geslaagd. Ik herinner mij nog goed dat 

ik rondom mij gesmoorde verwensin-

gen hoorde toen de opgaven werden 

uitgedeeld. Het was dan ook vreselijk 

moeilijk. Veel deelnemers deden voor 

de zoveelste keer mee in de hoop dat 

ze nu eindelijk eens voor dit moeilijke, 

maar fel begeerde, diploma zouden 

slagen.”

De zaal werd blijkbaar voor al-

lerlei examens afgehuurd. Zo weet 

R.L.P.G.Renardel de Lavalette uit Den 

Haag te melden dat er ook theorie 

examens voor het rijbewijs werden 

afgenomen. Maar gelukkig werd er toch 

ook onder prettiger omstandigheden 

getranspireerd. “Ik heb daar jarenlang 

gedanst en met veel plezier,” aldus me-

vrouw C. van der Meiden uit Den Haag. 

Helaas, op een zaterdagavond kwam ik 

voor een gesloten deur. Het alternatief 

waren de nieuwe danstentjes met het 

vreselijke geschreeuw van na 1963. Ik 

hoop dat over de Dierentuintijd ook 

eens een stukje  wordt geschreven.”

Geschiedenis

Op de plaats waar de Haagsche 

Dierentuin stond staan nu het Provin-

ciehuis (‘foeilelijk’ aldus de familie 

Van Mourik) en het hoofdkantoor van 

Rijkswaterstaat, in de nabijheid van het 

Malieveld. De dierentuin, opgericht 

in 1863, was lang een van de meest 

romantische plekjes van Den Haag, 

waar werd ge aneerd en gelie den met 
elkaar afspraken.

Toch zijn er niet veel mensen meer die 

de dierentuin in volle glorie hebben 

meegemaakt. De Duitsers sloopten 

hem grotendeels voor de aanleg van de 

Atlantikwal. Alleen het hoofdgebouw, 

ook wel het ‘Moorse paleis’ genoemd, 

bleef overeind. Maar de vijvers en de 

speeltuin verdwenen, net als de olifan-

ten, beren, leeuwen, zebra’s en kleinere 

dieren.

Staatsspoor

De tweede foto van de prijsvraag wist 

bijna iedereen thuis te brengen: het 

Staatsspoor aan de Rijnstraat (in 1958 

trouwens), nu de locatie van NS station 

Centraal.

Wederom Coen Schoonhoven weet 

het zich nog goed te herinneren. “Hier 

vandaan reden de treinen richting 

Utrecht en verder. Helaas is het begin 

jaren 70 afgebroken. Vooral het gezicht 

op het station vanaf de ophaalbrug aan 

de Zwarteweg was schitterend. Nu staat 

de kolos van Den Haag Centraal op 

dezelfde plek, die op dit ogenblik danig 

op de schop gaat, hopelijk wordt het 

allemaal wat mooier op! Bij het Staats-

spoor hoorde ook het Schenkviaduct, 

daar ging ik vaak zondagsmorgens, 

als heel kleine jongen samen met mijn 

vader, naar de draaicirkel voor de 

locomotieven kijken. Ik weet nog dat 

ik toen een keer met mijn tong aan de 

railing vastgevroren zat en dat je altijd 

zwarte handen kreeg van het roet dat de 

locomotieven uitstootten.”

Vermaledijde klinkers

“De huidige omgeving is inderdaad van 

elke romantiek gespeend,” beaamt Ferdi 

Stam. “De gebouwen stralen een onaan-

gename kilte uit. Een wandeling van het 

Centraal Station door dat tochtgat naar 

het Stadhuis is een bezoeking.”

Toch was er vroeger ook wel wat te 

klagen, vindt W.K.F. Witt: “die nare 

klinkers op de Rijnstraat, een ramp om 

er over te moeten fietsen. at dat etre t 
is er wel het een en ander verbeterd.” 

Heel verrassend is trouwens nog het 

bericht van Ton Zeyde, die graag een 

print wil hebben van de op de foto voor 

Staatsspoor geparkeerde bus nr. 15: 

hij meent in de chauffeur die uit het 

raampje leunt namelijk zijn vader te 

herkennen! 

Prijswinnaars

We hebben uit de stapel goede inzen-

dingen van de eerste ‘Waar was dat 

nou?’ prijsvraag in De Oud-Hagenaar 

drie prijswinnaars getrokken:

Anneke Groenendijk, Den Haag

Richard Kollaard, Den Haag

Jan van Alphen, Voorburg

Alle winnaars ontvangen per post 

de dubbel-cd van Sjaak Bral, met de 

complete theaterversie van diens show 

‘Hurken in de Berm’

Nieuwe opgave no. 3

OPGAVE 1

De Haagsche dierentuin en 

Staatsspoor, dat was het!

De nieuwe prijsvraagfoto is ingezonden door 

oud-Hagenaar Ardy Notenboom uit Houten. 

De foto (een prachtplaat vindt de redactie) is 

gemaakt niet zo heel ver uit de buurt van het 

voormalige Staatsspoor. We hebben hier trou-

wens te maken met een plaat die een glimp laat 

zien van de grauwe beginjaren van een Haags 

bedrijf dat de tijden glorievol is doorgekomen 

en er vandaag de dag tip-top voor staat, met de 

nodige PK’s in huis. 

Inzendingen
U kunt uw antwoorden, herinneringen, anekdo-

tes of zomaar gedachten bij de foto’s voor 26 

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.
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De redactie van De Oud-Hagenaar werd meteen de eerste keer al 

overstelpt met tientallen reacties op de foto-prijsvraag. Een flink aan-

tal lezers kwam tegemoet aan de vraag om ook persoonlijke herinne-

ringen bij de foto’s in te zenden. De rubriek valt duidelijk in de pul en 

keert dan ook elke twee weken terug.

Een apetrots 
ventje op de loc
Als ik woensdagmiddag vrij was 

van school ging ik vaak met een 

vriendje naar het Staatsspoor. 

Ik kreeg dan van mijn moeder 

een dubbeltje om zo’n oranje 

perronkaartje te kopen. We genoten van die grote zwarte locomotieven; soms zat 

mijn oom Chris er op als machinist. Als zijn dienst over was, werd de loc wel 

eens terug gebracht naar de loods met draaischijf die bij het Schenkviaduct lag, en 

dan mochten wij wel eens mee op de bok! Dat was voor het mooiste uitje dat er 

bestond. Het gebeurde ook dat mijn oom dienst had om de wagens van de VAM 

op te halen bij de reiniging in Den Haag. Dan mocht ik somss meerijden, langs 

ons huis aan de Parallelweg. Apetrots was ik dan, zie mij daar maar staan op de 

foto als klein ventje met oom Chris.

Pieter Sekeris, Middenweg 150, 2548 VD Den Haag

- Dierentuin -

- Olifantenverblijf 1863 -

OPGAVE 2



Het blijkt ook uit het thema van de 

aagse otografie ri s 200  en 
aag, stad vol geschiedenis . e 
ri s itreiking hiervan vindt overigens 
laats in maart, en dan komen we daar 
eslist o  ter g.

En ach, het blijkt natuurlijk ook uit 

de succesvolle verschijning van het 

blad dat u in handen houdt. In Het 

tsh is, waarin  is gevestigd, 
was de ak met d agenaars al in 
het weekend na de verschi ning van 
het eerste nummer helemaal leeg. 

ogisch  wie van geschiedenis ho dt, 
wil er vooral graag over l en.

Verhalentafel

at kan ook in drie oek es die on
langs i n verschenen naar aanleiding 
van het ro ect erhalenta el. i dens 
een erhalenta el halen aagse 
senioren in i liotheken en orgcentra 
herinneringen o  aan o merkeli ke 
gebeurtenissen in de stad. Ze doen dat 

aan de hand van eigen documenten, 

voorwer en en oto s. 
e e verhalen worden vastgelegd. Ze 

worden o genomen voor een l ister
cd en onder begeleiding van een 

schri ver o  schri t gesteld. Zo li t 
een schat aan historische in ormatie 
eschik aar voor een nie we genera

tie Hagenaars. 

Herinneringen

e erhalenta el maakt deel it van 
het ro ect aagse erinneringen, 
een initiatie  van de i liotheek en 

aag en het aags emeentearchie , 
itgevoerd in samenwerking met org  

en wel i nsinstellingen.
en aantal van de verhalen wordt ge
ndeld in oek es, waarvan de eerste 

drie net it i n. Ze i n verschenen 
in de serie tads licaties, waarin 
o d agenaars verhalen vertellen 

over h n eigen straat, rt o  stad. 
e moeite waard d s om naar it te 

ki ken
 Moerwi k, rt vol verhalen

 gevist. cheveningers vertellen  
 l  h n geschiedenis
 evlogen verhalen. rinaamse 

 indoestanen vertellen el  h n  
 immigratiegeschiedenis

Indische verhalen

 maandagmiddag 2  e r ari start 
een nie we erhalenta el  de e 
keer s eciaal voor o dere ndische 
Nederlanders.

 n de i liotheek tatenkwartier aan 
de aleri sstraat gaan i  herinne
ringen o halen aan h n komst naar 

ederland. ed rende even i een
komsten k nnen i  h n verhalen 
kwi t over de voor ereidingen voor 
het vertrek it ederlands ndi , de 
wederwaardigheden ti dens de reis 
naar olland , de ontvangst aldaar 
en hoe i  h n leven o  die nie we 
estemming he en o ge akt.

n ormatie over de erhalenta el is 
te krijgen bij Heleen Hebly van de 

en are i liotheek, 
tel. 0  11 5 2 5 o  e mail 
h.h.hebly@dobdenhaag.nl.
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Actueel en zeer van deze tijd:

Het verleden leeft voort aan 
tafel met oudere Hagenaars

DE websit
e voor de 55-pluss

er uit Den Haag

Agenda

Vrijdag 27 februari: 

Purper sinds 1980. 

i swi kse cho w rg, 20.15 r. 
derwets ca aret in de serie 5  

heaterarrangementen.
r er sinds 1 0  evat de t ische 

r er orm le van innig am se
ment, close harmon  en gera fineerde 
h mor. iervoor is het ge elscha  
versterkt met de aanwe igheid van 
a angeres en m sicalster errie 

van der Klei.

Het Haags Uitburo organiseert 

aarli ks een dertigtal 5  heaterar
rangementen. a i s es halen de 
deelnemers th is o  en rengen hen 
ter g. er voorstelling kan een e erkt 
aantal rolstoelen mee. Aan boord is 

een vri williger die ook in het theater 
desgewenst h l  kan verlenen. n de 
a e k nt  ko fie o  thee drinken in 

een gereserveerd itgedeelte van de 
o er.

Het aanbod van voorstellingen 

omvat o erette, allet, het esidentie 
rkest en o laire artiesten. oor de 

komende maanden o  het rogramma  

 oo  van Zegen, m sical naar het 
klassieke toneelstuk van Herman He

i ermans  oeing oeing, o derwetse 
kl cht over een vri ge el met drie 
vriendinnen  en e grote lie de, nie w 
toneelst k van er hi s met o.a. 

en e o tendi k en erek de int.
e itters van een oievaars as 

krijgen bij een aantal voorstellingen 

korting. oor de arrangementen is 
reserveren alti d nood akeli k. n or
matie  aags it ro, tel.   .

Elke maandag- en dinsdag-

middag: 50PLUS BIOS. 

m 1 0 r k nt  dan in de 
50   van ath  itenho  
s eciaal geselecteerde to films ien. 

 ent it, maar onder de avond  o  
weekenddr kte en samen met lee
ti dgenoten.  het rogramma staan 
dit aar hoogte nten it de a gelo en 
twee film aren. er maand worden 
twee verschillende films vertoond 
niet in de vakanties . e toegang e

draagt slechts € ,50 en ath  trakteert 
 daar i  ovendien o  een ko  ko fie 

met koek o  cake.
Maandag 2   dinsdag 2  e r ari  
Mamma Mia  he movie
Maandag 2  dinsdag  maart  he 

iving ell nd he tter .
n ormatie  el de ath li n, tel. 0 00

1 5  5 ct .min  o  ki k o  www.
athe.nl itenho .

Zaterdag 7 maart: 

Stadsbal in het Stadhuis! 

et tri m verandert voor n avond 
en nacht in een o derwets dans aleis. 

 k nt el  tot .00 r s nachts de 
sterren van de hemel dansen, maar er 

i n ook o tredens van o.a. de salsa
and Masalsa, de esidence ig and 

en demonstraties door orld 
ro essionals. ro essionele dansers 

ver orgen ovendien worksho s.
m 1 . 0 r o ent het tri m i n 

de ren. ot 2 . 0 r al het accent 
liggen o  allroom, daarna al salsa 
de oventoon voeren. e naastgelegen 
aal is de gehele avond ingericht als 

tangosalon. resscode  itgaanskle
ding

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

Praktische info:

Ouderen hebben 
’s winters een 
hogere bloeddruk

Hebt u de laatste tijd ineens last van 

hoge loeddr k  at hoe t niet met
een te etekenen dat er iets mis is. e 
bloeddruk bij ouderen lijkt te stijgen 

wanneer de itentem erat r akt. 
at eweren althans onder oekers van 

het ationaal nstit t voor e ond
heid en Medisch nder oek in ari s.
Zi  deden onder oek onder 01 
mensen van 5 aar en o der. e 
onder oeksres ltaten laten ien dat s 
winters ,  rocent van de o deren 
hoge loeddr k hee t, tegen 2 ,  
rocent s omers. ver de mogeli ke 

oor aak ervan laten de onder oekers 
ich niet it.

Hulp bij belasting-
aangifte door CIPO 
en Belastingdienst

an 1  e r ari tot en met  maart o  
werkdagen  k nnen aagse 5 ers via 

 h l  i  h n elastingaangi te 
kri gen. e e aangi teh l  wordt ver
orgd door de elastingdienst in et 

tsh is, iviervismarkt 5 tegenover 
de Grote Kerk).

oorwaarden om voor de e aangi te
h l  in aanmerking te komen i n
 lee ti d 5 o  o der
 een aarinkomen dat niet hoger is  

 dan € 2 .0 ,  alleenstaanden  o  
 € 7.520,  samenwonenden
 geen s aargeld.

deren met alleen  en o  een 
klein ensioen komen al snel in aanmer
king voor belastingteruggave. 

e moeite waard d s om een a s raak 
voor de e aangi teh l  te maken  at 
kan alleen i  de elastingtele oon, tel. 
0 00 05  gratis . 

it gaat als volgt. o d w rgerser
vicen mmer sofi n mmer  i  de hand. 

 kri gt een ke emen  te horen. ies 
daar i  voor o tie  en vervolgens o tie 
1. Zo komt  i  het a s raken rea  
soms kan dit even d ren. e am tenaar 
vraagt u naar een voorkeurslocatie. 

ee  dan s ecifiek  in en aag 
o . 

ota ene  5 l ssers die oven de 
inkomensgrens uitkomen, kunnen bij 

 tel.   1  terecht voor 
in ormatie over andere aangi teh l .

Probleem met mobiel?

Kom naar spreekuur!

e ig met een mo iele tele oon, maar 
raakt  in de knoo  met kno es, toetsen 
o  mogeli kheden  l  is mogeli k  

 deren oosd inen organiseert 
regelmatig een s reek r voor 55 l s
sers over het omgaan met de mobiele 

tele oon. en desk ndige vri williger 
verleent er individ ele h l  en  k nt er 
ook w vragen kwi t.

et s reek r vindt laats in i k  en 
ienstencentr m e enne erg, ram

straat 15, oosd inen. e kosten ervan 
edragen € ,  er r. m er ge r ik 

van te k nnen maken voora  even 
contact o nemen met de rece tie van 

e enne erg, tel. 7 0 01. 
n vergeet naar het s reek r niet w 

mo iele tele oon en de ge r iksaanwi
ing mee te nemen

- De verhalentafel in de bibliotheek Moerwijk, de wieg van een prachtig boekje -

Geschiedenis lééft in Den Haag. Dat blijkt elk jaar weer op de 

Dag van de Geschiedenis. Illustere organisaties als het Ge-

meentearchief, het Haags Historisch Museum en de Grote Kerk 

slaan dan de handen ineen om een prachtig programma vol 

verrassende bezoeken en activiteiten in elkaar te timmeren. 
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Door de middenpositie tussen de 

radicale en traditionele architectuur-

stromingen kreeg de Nieuwe Haagse 

School al snel een bescheiden plaats 

in de Nederlandse architectuurge-

schiedenis. Dit was ten onrechte en de 

laatste decennia worden de speci-

ale kwaliteiten eigenlijk pas goed 

ontdekt. Architecten krijgen oog voor 

de bijzondere detaillering en Haagse 

burgers beginnen te beseffen in wat 

voor bijzonder huis of karakteristieke 

buurt zij wonen.

Schoone Eenheid

De Nieuwe Haagse School is dus 

actueler dan ooit. In november 2008 

verscheen het boek Schoone Eenheid 

van de hand van Victor Freijser, 

het eerste standaardwerk over deze 

architectuurstijl, gelardeerd met meer 

dan 1000 schitterende foto’s van 

architectuurfotograaf Peter de Ruig. 

Het boek dat slechts 49,50 Euro kost 

kreeg lovende recensies in diverse 

dag- en weekbladen. 

De organiserende stichting Noma-

disch Paviljoen werkt hard aan een 

manifestatie rond de Nieuwe Haagse 

School in 2009. Zo is tot en met 24 

februari in het Magazijn, aan het 

Esperantoplein 25, de gelijknamige in 

het Haagse stadhuis gestarte tentoon-

stelling te bezoeken, die vervolgens 

op tournee gaat. Verder zijn mani-

festaties in voorbereiding en worden 

de mogelijkheden van een Engelse 

vertaling onderzocht. 

Rondritten

Van half februari tot eind april ver-

zorgt één van de auteurs van het boek, 

Marcel Teunissen, elke zondag (met 

uitzondering van het Paasweekend) 

van 11.00 tot 13.00 uur een busexcur-

sie voor iedereen die geïnteresseerd is 

in de typisch Haagse bouwstijl. 

Voor 15 februari, 1 maart, 15 maart, 

29 maart en 19 april staan algemene 

excursies gepland. Deze busritten 

voeren langs een aantal topwerken 

en door een aantal markante wijken. 

Tijdens de andere zondagen wordt per 

srit een s ecifiek aags  o wt e 
belicht dat kenmerkend is voor de 

Nieuwe Haagse School.

Dit betreft woonhotels (22 februari), 

villa’s (8 maart), portiekwoningen 

22 maart , atwoningen 5 a ril  en 
openbare gebouwen (26 april).  

Kosten

De prijs per excursie bedraagt 15 

Euro per persoon. Kinderen tot en 

met 15 jaar  gratis  Voor de excursies 

dient contant bij aanvang te worden 

betaald. Alle excursies hebben als 

vertrek- en eindpunt het Spuiplein. 

Voor doorgang moeten tenminste 20 

deelnemers zich hebben opgegeven.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Marcel 

Teunissen: 06-54773779 of via 

m.m.teunissen@caiway.nl

In mei starten de wandelingen door 

de Nieuwe Haagse School-wijken, 

die binnenkort onder meer op de 

website www.nieuwehaagseschool.nl 

worden geplaatst. Aan bod komen: het 

centrum, Marlot, het Bezuidenhout, 

het Benoordenhout, Scheveningen, de 

Bomen-, Bloemen- en Vruchtenbuurt, 

Bohemen, Kijkduin, Rustenburg-

Oostbroek en Laakkwartier.

Excursies Nieuwe Haagse School
De Nieuwe Haagse School staat voor een plastische bak-

steenarchitectuur die tijdens het interbellum een belangrijk 

stempel op het Haagse stadsbeeld heeft gedrukt, zowel qua 

stedenbouwkundige opzet als in de bouwkundige detaille-

ring.

Door Rob Andeweg - info@robandeweg.nl

“Wij kregen een huis in de Potchef-

straat, precies onder die markante 

poort”, vertelt Hank. Iets wat ik 

me nog goed kan herinneren, die 

kenmerkende poorten in Transvaal. 

ls onget e achtero  de fiets i  m n 
moeder was dat altijd een herken-

ningspunt als je van het Zuiderpark 

weer naar huis reed.

Hank vervolgt: “Helaas is deze poort 

allang gesloopt, er is er nog wel één 

bij de Vrijstaathof”.  “Iedere dag ver-

zamelde ik met mijn vrienden onder 

die poort, het was ons afspreekpunt 

en we gingen dan daarna vaak naar 

snackbar Tobo op de hoek van de  

Schalkburgerstraat en Durbanstraat.”

Brommers

“In colonne reden we daar naartoe, 

de jongens op Kreidlers en Puchs, de 

meiden op hun Mobilettes.” 

Dat laatste brengt mij enigszins in 

verwarring, meiden op hun Mobilet-

tes, want mijn middelste broer had 

in die periode ook zo’n ding en vond 

dat heel stoer. Mijn beeld daarover 

verandert nu toch wel enigszins, 

maar dat terzijde.

Badhuispatatje

“In die tijd kreeg je van je ouders een 

kwartje mee om in het badhuis aan 

de Spionkopstraat te gaan douchen. 

Thuis had je immers alleen nog maar 

een teil of eenvoudige wasbak. In 

plaats van te gaan douchen gingen 

we dan voor dat geld een patatje 

eten. Gelukkig regende het vroeger 

ook al vrij regelmatig en kwam je 

in ieder geval thuis met natte haren, 

alleen die patatlucht klopte niet hele-

maal.” Hank geniet nog zichtbaar na 

van die badhuiskwestie.

Supporters

“Vooral op zondagmiddag zaten wij 

onder de poort te wachten totdat de 

hordes supporters lopend over de De 

La Reyweg naar ADO gingen. Met 

de nadruk op lopend, dat was toen 

heel gewoon.”

Hank draait nu op volle toeren en 

vervolgt. “Wij sloten aan en na 

de wedstrijd gingen wij met onze 

meisjes nog even naar Kees van de 

Eerste Aanleg een biertje drinken, 

iets wat eigenlijk niet mocht van het 

thuisfront. Dus twee biertjes en dan 

op de brommer naar de Adelaars op 

de Guntersteinweg, een cola en een 

patatje halen.” Overigens opvallend 

dat al die patat niet een direct zicht-

baar spoor heeft achtergelaten.

Rock’n rollen

“Dan ’s avonds nog naar de rol-

schaatsbaan om te rock’n rollen en 

als afsluiting naar het keldertje in 

de Spionkopstraat, daar spraken wij 

weer af voor de volgende keer.”

“Uiteindelijk keerde ik dan weer 

terug naar die poort in de Potchef-

straat, de brommer in het portiek en 

een scheldende buurvrouw over de 

benzinelucht!” 

Met een nog altijd een licht Austra-

lisch accent sluit Hank weemoedig 

af met:  

“Waar is die tijd toch gebleven?” 

    

 

Het is half jaren vijftig als de toen éénjarige Hank, een echte Haagse taximan, met het 

voltallige gezin Lenssen emigreert naar Australië om daar een nieuwe toekomst op 

te bouwen. Een periode waarin vele duizenden Nederlanders hetzelfde ondernamen. 

Het zou voor de Lenssens echter geen definitief verblijf worden. Begin jaren zeventig 

keerde het gezin terug naar de plek waar ze zich het meest thuisvoelden: Den Haag.

De Potchefpoort met Hank Lenssen

- Genomen van onder de poort 

van de Potchefstraat (Dienst 

Stadsontwikkeling en Volkshuis-

vesting Den Haag, 1976). -Terug naar...

- Het in 1925 gebouwde badhuis aan de Spionkopstraat (archieffoto). -

- Fragment van het Maerlantlyceum

 (foto Peter de Ruig). -

- Het Westbroekpark (foto Peter de Ruig) -

n de e tweede aflevering keer ik met Hank enssen 
terug naar de buurt Transvaal en dan specifiek naar de otche straat 

Rob Andeweg 

is Hagenaar in 

hart en nieren 

en heeft een 

eigen evene-

mentenbureau 

(www.robandeweg.nl), onder 

meer bekend van ‘Rondje Den 

Haag’ – vorig jaar winnaar van 

de prijs voor het leukste stads-

evenement van Nederland.



Baron Hop, door zijn vrienden 

steevast Hopje genoemd (hij hield 

meer van mannen dan van vrouwen), 

was een ltieme ko fielie he er. et 
verhaal gaat dat de aron el s een 
eigen ko fie rander had, waarmee hi  
de onen naar eigen smaak en in icht 
kon randen. o fie was in die ti d 
iets a sol t i onders. et was 
ehalve genotmiddel ook medici n, 

dat door artsen en apothekers werd 

voorgeschreven. o fie, o meende 
men toen, hiel  itengewoon goed 
tegen icht en kolieken, galkoorts, 
slechte adem, maag weren, sche r-

ik en andere ongemakken. Zo n 20 
koppen per dag deed wonderen! 

 aron o  de ko fie n  voor i n 
plezier of gezondheid dronk is niet 

ekend, maar het verhaal gaat dat hi  
op een avond thuis, in het Heerenlo-

gement aan het Lange Voorhout, een 

e tra oet ko e ko fie had gemaakt 
met veel s iker en wat room. ver-
mand door slaap ging hij vroeger naar 

ed, en liet i n nog deels gev lde 
ko e ko fie i  de haard liet staan. e 
volgende ochtend ag hi  dat de ko fie 
door de warmte van het vuur was 

ingedam t, el s hard was geworden. 
Hij proefde er van en was zo verrukt 

over de smaak, dat hi  s iker ak-

ker an aaren, die i n akkeri  
tegenover het Heerenlogement had, 

ver ocht een rok snoe  te maken met 
de el de smaak. at l kte, en aron 
Hop noemde het de Swarte Ooster-

vogt rok. 

Eeuwige roem

Aanvankelijk was Hop de enige af-

nemer van de snoe rokken, maar o  
i n e oeken i  adel en di lomaten 

(Hop was gezant in dienst van de Sta-

ten eneraal , nam hi  als cadea t e 
regelmatig rokken mee, en maakte 
o reclame voor i n vinding en de 
akkeri  aan het ange oorho t. o  
o  tot aan i n dood in 1 0  van 
i n ko fie en de warte ostervogt
rokken li ven genieten, maar hee t 

nooit geweten dat zijn naam nog 

ee wen later ver onden o  i n aan 
de vinding die hi  er ongel k in 17 2 
deed. e s iker akkers esloten na 
zijn overlijden dat het snoepje dat ze 

inmiddels van de rokken maakten 
voortaan on ons van aron o  
werden genoemd. 

Hopjesrage

e on on van o  werd in korte ti d 
een gewild snoepje voor een kapitaal-

krachtig liek. oedkoo  waren 
e niet. e s iker akkers aan het 

Lange Voorhout deden goede zaken 

en maakten ehalve met de on ons 
ook naam met ran em is es. Zo 
vonden de hopjes hun weg naar ons 

eigen oninkli k h is, maar ook naar 
koningen, tsaren, diplomaten en adel 

in het itenland. e s iker akkeri , 
inmiddels Nieuwerkerk geheten, 

e orteerde de on ons naar elgi , 
ngeland, itsland, ngels ndi , 
enemarken en el s sland. m 

het snoe goed te eschermen werden 
de rokken in lik es ver akt, odat 
e goed hard o den li ven  ook in 

de tro en. 

e on on van aron o  was een 
m st voor de gegoede rgeri . n d s 
kon het niet anders dan dan het op een 

goed moment nagemaakt zou worden, 

odat ook de wat minder edeelden 
een rok e o  konden n ttigen. al-
verwege de 19de eeuw ontstond een 

heuse hopjesrage, tegen het einde van 

de ee w waren er wel estig edri es 
die het snoe e maakten. erreweg 
de elangri kste conc rrent van 

ie wekerk werd de firma adema-

ker, die ich doodle k a ficheerde als 
de itvinder van het aagsche o e. 

ot in het itenland en tot ver in de 
20ste ee w woedde de stri d voort, 
en werden rocessen gevoerd om te 
voorkomen dat ademaker interna-

tionaal mis r ik van de vinding kon 
maken. 

Reclame

e firma ademaker was echter 
itengewoon handig in reclame, 

vermeldde aan de innenkant van 
het wikkeltje dat men moest waken 

voor namaakhopjes, en stuntte met 

grootschee se cam agnes onder het 
motto  e enig chte aagsche 

o es, dti ds geheten on ons 
van aron o  
Om een lang verhaal kort te maken: 

as in 1  esliste de eclame 
ode ommissie dat enige echte  

niet mocht, maar veranderd diende te 
worden in de enige echte ademaker 

aagsche o es .

Smulpaap
(met medewerking van 

Maarten de roon
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Bonbons van Haagse Baron Hop

Recept: kip met citroen!

et is waarschi nli k n van amie 
liver s meest eroemde en gere ro-

d ceerde rece ten, maar de ngelse 
TV-kok was zeker niet de eerste die 

edacht dat ki  met citroen en kr i-
den naar eigen in icht een to er o  
k nnen i n. i  met citroen is een 
rece t dat wereldwi d al eker meer 
dan honderd jaar wordt gemaakt, in 

allerlei lokale variaties. an hina 

tot rika en merika. et is ook 
een ltieme smaakcom inatie. n  

itengewoon gemakkeli k te maken. 
eem een ge onde scharrelki , was 

van innen en iten en de  droog. 
erwarm de oven o  225 graden 
elsi s. ni d 1 citroen in st kken 

en doe de st kken citroen met ink 
e er en o t in de ikholte. iet er 

wat oli olie i , en 2 laad es la rier, 

2 tak es ro emari n, wat mar olein, 
asilic m en een os e eterselie. 
ngewikkelder kan ook  sni d dan het 

vellet e van de orstkant voor ichtig 
los en stop ook daar kruiden in (kan 

wel, hoe t niet . es renkel de ki  
met olijfolie en wrijf in met zout en 

e er. eg de ki  o  de i kant in 
de raadslee en laat 10 min ten in 
de oven akken, dan 10 min ten o  

de andere zijkant, vervolgens een 

rt e o  de rede kant. ie van 
gemakkelijk houdt: doe er in vieren 

gesneden aarda els vastkokend  i  
en laat die een uurtje meegaren, wel 

a  en toe alles omsche en. Maak er 
een lekkere salade i  o  groente van 
het sei oen. itte wi n com ineert 
goed, een niet te ware rode ook. et 
smakeli k.

Eten en drinken in 
een Haagse context

Heeft u een tip:
smulpaap@deoud-hagenaar.nl

Zelf maken
n het volgende n mmer van de d agenaar meer over het aagsche o e  

hoe el  de o derwetse rokken van o  te maken. r circ leren vele rece ten. 
i  gaan o  oek naar de este, eenvo digste en lekkerste. ee t  el  wel eens 

een oging ondernomen een aagse o rokken te maken  as het geslaagd  
ee t  het ltieme rece t  aat het ons dan weten. 

Wij zoeken recepten
e d agenaar is een krant voor en 

door o d agenaars. s i n wi  o  
oek naar w lekkerste rece ten. ook-

oeken i n er genoeg, wi  i n vooral 
ge nteresseerd in t ische amilie re-

ce ten, die misschien wel al tientallen 
aren o  langer in w amilie circ leren. 
aagse rece ten, regionale rece ten, 

t ische gerechten it de aren vi tig 
en estig en misschien wel eventig. 

eel w rece t r met de le ers van de 
d agenaar, en st r e in.  k nt 

w rece ten iteraard er email naar de 
redactie st ren, er ost mag ook.

 

Snoekballetjes 
erd gemaakt van snoek aars o  snoek, 

meestal door sportvissers of (nog vaker) 

door h n artners. itter allen van 
snoek o  snoek aars. ee t  het rece t, 
laat het ons weten. 

Boek
ie alles wil weten over de even ascinerende als i arre geschiedenis van het 
aagsche o e kon tot voor enkele aren geleden aan i n trekken komen in 

het s eciaal aan dit ko fiesnoe e gewi de m se m aan de de Molstraat in 
hart e en aag. et m se m moest 
helaas i n de ren sl iten. el kkig is er 
nog het oek van mede initiatie nemer 
van het m se m, de historic s M. . an 
der rogt  en aagse sensatie o  n 
vierkante centimeter  aron o  en het 

aagsche o e. et oek van an der 
rogt li kt inmiddels niet meer verkri g-

aar in de oekwinkel, maar is o  internet 
tweedehands te vinden, en in de meeste 

i liotheken. 

Als er iets Haags is, dan wel het hopje. Het Haagsche Hopje. 

Bij toeval bedacht door niemand minder dan de welgestelde 

baron Hendrik Hop, die in 1792 de suiker- en banketbak-

ker Van Haaren, gevestigd aan het Haagse Lange Voorhout, 

opdracht gaf een brok ‘Swarte Oostervogt’ te maken. Koffie-

snoepgoed dat tot op de dag van vandaag bekend staat als 

Haags Hopje. 
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worden ingesteld: de krant wordt dan tegen 
vergoeding van verzend- en administratiekosten 
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Puzzel mee en win !

Haags crypto kruiswoordraadsel

Horizontaal
2. Daar werft Den Haag toeristen mee. (3); 6. Schevenings roem. 
(6); 7. Oude oppervlaktemaat. (3); 8. Blank. (3); 9. Uitgeversdrankje. 
(7); 11. Grootmoeder. (3); 12. Onaangenaam huisdier na een zware 
avond. (5); 14. Referentiehoogte voor de waterstand (afk.). (3); 15. 
Element uit toonladder. (2); 16. Wat Bral daar boven mist (afk.). (2); 
17. WWW. (8); 20. Arbeidsomstandigheden (afk.). (4); 23. Architec-
tenbureau van Rem Koolhaas (afk.). (3); 24. Vice versa (afk.). (2); 25. 
Familie (afk.). (2); 27. Copie conform - afschrift (afk.). (2); 28. Aado! 
(8); 30. Eerste persoon enkelvoud. (2); 32. Diplomaten op schijf (afk.). 
(2); 35. Volks papiergeld. (4); 36. Hare Majesteits werkpaleis. (10); 38. 
En zijn naam is Jantje! (5); 40. Columnist die hard kan meppen. (7); 
42. Prul. (3); 43. Ongeveer 3,14159 (2); 45. Om in te klimmen voor De 
Oud-Hagenaar. (3); 46. Barbie’s oogappel. (3); 48. Haagse voetbal-
familie. (6); 51. Thuiscomputernetwerk (Eng. afk.). (3); 52. Russisch 
gevechtsvliegtuig. (3); 53. &. (2); 54. Nogmaals 20. (4); 55. Voorwaarts 
met de bal vanaf 1901 (afk.). (3); 56. Technische Universiteit (afk.). 
(2); 57. Naschrift (Lat. afk.). (2); 59. Voormalig Rijkscomputercentrum 
(afk.). (2); 61. United Nations (afk.). (2); 63. Go! in Nederland. (2); 64. 
De lezer zij gegroet (Lat. afk.). (2)

Verticaal
1. Medisch specialisme voor aandoeningen van ouderen. (9); 3. Niks in 
het Russisch. (4); 4. Procureur Generaal (afk.). (2); 5. Meest gebruikte 
toetsenbordknop. (5); 6. Levensbeschouwing die de mens centraal 
stelt. (9); 8. Regelgeving. (3); 10. Middag. (4); 11. Hier gezocht. (9); 
12. Woning die om verhuizing vraagt. (3); 13. Boom. (2); 14. Rech-
tenorganisatie (afk.). (5); 15. Gevecht. (5); 16. School voor docenten 
(afk.). (2); 18. Negatief saldo. (4); 19. Elektronisch bericht. (5); 21. 
Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer (afk.). (3); 22. Burgemeester 
die de stad uit was. (9); 25. Football Club (afk.). (2); 26. Hagenese 
aandoening. (3); 29. De meest voorkomende achternaam ter wereld. 
(2); 31. Voor geld en tuinbouw. (3); 33. Naam onbekend (Lat. afk.). (2); 
34. Slang voor Indo. (6); 35. Internationale voetbalbond (afk.). (4); 37. 
Puntige peetoom. (3); 38. Natuurlijke kleur. (5); 39. Hier op de kaart! 
(8); 41. Afdeling Dames Onderbroeken. (3); 42. Streep. (3); 44. Niet 
uit. (2); 45. ... noch deel. (4); 46. Kilometer (afk.). (2); 47. Vruchtbare 
sufkop. (2); 49. Oude Rijswijkse voetbalclub. (3); 50. Terreinwagen. 
(4); 51. Muzikale bergruimte. (2); 58. Onnozele. (3); 60. Ongeveer (Lat. 
afk.). (2); 62. Gaan over rails (afk.). (2)

Let op!

Anders dan vorige week wordt de ‘ij’ in deze puzzel niet als een ‘i’ en een ‘j’ in twee vakjes geschreven, maar alsof het een ‘y’ zou zijn, in een enkel vakje dus. Een aantal inzenders wees ons er op 

dat dat het meest gebruikelijk is in Nederlandse puzzels.

De gezochte oplossing is:

Nieuwe opgave

Ditmaal een ander soort puz-

zel, wederom in het diagram 

dat de plattegrond van de 

stad Den Haag anno 2009 

weergeeft.

Een crypto kruiswoordraadsel.  

Het kan daarbij gaan om een-

voudige kruiswoordraadselop-

gaven, maar vaak worden 

die op een beetje cryptische 

manier omschreven. 

“Kijkduin” zou bijvoorbeeld 

het antwoord kunnen zijn van 

de opgave: ‘Hoog stadsdeel 

om vanaf naar zee te kijken?

Oplossing insturen

De oplossing die we zoeken 

(een Haagse aanduiding van 

drie woorden) vindt u door de 

goede letters uit de genum-

merde vakjes over te nemen in 

de oplossingsbalk.

Als u denkt de goede oplos-

sing te hebben gevonden 

kunt u deze per e-mail of per 

briefkaart sturen naar De Oud-

Hagenaar. 

Onder de goede inzenders 

worden drie prijzen verloot.

We moeten uw inzending bin-

nen hebben op uiterlijk: 

woensdag 

25 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

Meer dan tweehonderd lezers losten de puzzel uit De Oud-Hage-

naar van 3 februari op. Bijna iedereen vond het goede antwoord: 

oud-burgemeester Schokking (1949 – 1956) was niet in de stad 

aanwezig. Een enkeling antwoordde Bosch Ridder van Rosenthal 

(1930-1934). Die was inderdaad ook niet in de stad aanwezig, 

maar kwam in de opgave niet voor. Opmerkelijk gewiekst, maar 

weer een notabele naam erbij geleerd.

De winnaars

Uit de goede inzendingen trokken we vijf prijswinnaars:

Mary Montfoort, Den Haag  A.T.G. van Dijk, Zevenhuizen

J.W. Sluis, Den Haag  C.W. van Pomeren – de Wit, Zoetermeer

A. Th. L. Borsboom, Den Haag – Loosduinen

Alle winnaars ontvangen per post de dubbel-cd van Sjaak Bral, met de complete theater-

versie van diens show ‘Hurken in de Berm’
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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

Waar is de wijkzuster?

Met het verdwijnen van het van-

zelfsprekende lidmaatschap voor 

het leven van een kruisvereniging is 

er veel veranderd. Door fusies zijn 

grote zorgaanbieders ontstaan, die 

‘marktconform’ moeten werken. 

Daardoor lijkt tarief belangrijker dan 

kwaliteit. Het vertrouwde beeld van 

de wijkzuster is daarmee voorgoed 

uit het straatbeeld verdwenen. 

Sterker nog, uit recente berichtgeving 

valt op te maken dat je blij mag zijn 

als er sowieso hulp geleverd kan 

worden: er is tekort aan kraam-

verzorgsters, grote zorgconcerns 

dreigen om te vallen en kunnen geen 

huishoudelijke hulp meer garanderen 

en er wordt een grote druk gelegd op 

familie en mantelzorgers om het zelf 

maar op te lossen.

De nostalgie van de wijkzuster op 

de solex is niet meer terug te halen, 

maar Humanitas Woonzorgplus biedt 

wél wijkzorg die voldoet aan wat de 

zorgvrager nodig heeft. De kern-

waarden zijn: identiteit, kwaliteit, 

humane waarden en menselijke maat. 

In de praktijk betekent dat: nakomen 

van afspraken, zoveel mogelijk een 

vast gezicht, een organisatie die 

bereikbaar is en waar je op terug kan 

vallen.

Oudere bewoners van Den Haag, 

wonend in de werkgebieden van 

de woonzorgcentra van Humanitas 

Woonzorgplus, kunnen voor alle vor-

men van zorg thuis contact opnemen 

met de servicepunten van Humanitas 

Woonzorgplus (zie adresinformatie 

onderaan deze pagina). Een vertrouwd straatbeeld in de jaren ‘60.

Oplossing 

prijsvraag

De afdeling PR van Humanitas 

Woonzorgplus was verrast door 

het grote aantal reacties op de 

prijsvraag en de diverse mee-

gestuurde herinneringen, zoals 

een postzegel waarop Willem 

Drees voorkomt.

De vraag was: wie was de grondleg-

ger van de Nederlandse verzorgings-

staat en waar was de foto genomen? 

Het correcte antwoord was uiteraard: 

Vadertje Dr. Willem Drees sr (1886 

– 1988) voor zijn woonhuis aan de 

Beeklaan 502 in Den Haag.

De winnaar is: mevrouw Elly de Lint 

uit de Jaarsveldstraat in Den

Haag.

Zij heeft inmiddels een bos rode ro-

zen (!) en een cadeaubon  ontvangen. 

Gefeliciteerd!

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

CoornhertCentrum

E
s
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a
m

p

Erasmusplein 87

2532 RG   Den Haag

070 - 388 92 13

info@coornhertcentrum

Duinhage
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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

Hieronder wordt het abonnement 

toegelicht en is er een speciale 

jubileumaanbieding voor lezers van 

De Oud Hagenaar.

24 uurs bereikbaarheid 

en service

U kunt 7 dagen per week 24 uur 

per dag bij het telefoonnummer van 

Zeker Thuis terecht.

Uw Zeker Thuis-coördinator be-

antwoordt uw vragen, bemiddelt en 

denkt met u mee.

Noodhulp

Zeker Thuis helpt u in geval van 

nood met een onmiddellijke oplos-

sing in een van onze centra voor 

wonen, zorg en welzijn, dus geen 

wachttijd.

Voordeel en comfort

Korting op zorg- en dienstverlening 

en deelname aan activiteiten.

Een jaarlijkse informatieve en fees-

telijke bijeenkomst.

Regelmatig attractieve aanbiedingen.

Actieve deelname

Een klantenpanel voor medezeg-

genschap en zelfbeschikking van de 

abonnees van Zeker Thuis.

Kwaliteit

De aanbieders van Zeker Thuis 

voldoen aan de kwaliteitseisen van 

het certifi caat van ZorgMerk.

Geen winst, 

dus lage prijzen

Abonnementsprijs Zeker Thuis per 

maand m.i.v. 2009 voor dit complete 

aanbod:

alleenstaanden €  7,25 
samenwonenden  €  10,25

Uw coördinator voor 

wonen, zorg en welzijn

om de hoek!

Het abonnement Zeker Thuis is ver-

krijgbaar voor mensen vanaf 55 jaar 

en overige belanghebbenden en is in 

Den Haag en omgeving onder meer 

verkrijgbaar bij de woonzorgcentra 

van Humanitas Woonzorgplus.

Aanbieding
Word vòòr 1 maart 2009  lid van 

Zeker Thuis bij Humanitas Woonzorgplus.

U betaalt de eerste twee maanden 
geen abonnementskosten

 (uw voordeel tenminste € 14,00!). 

Bovendien bent u te gast op de jubileumviering op 14 mei 2009!
Actie bedoeld voor senioren in de werkgebieden van de woonzorgcentra 

van Humanitas Woonzorgplus. Graag verwijzen wij zonodig door.

Bijna 3.000 abonnees uit Den Haag en omgeving zijn aangesloten 

bij een van de 15 aanbieders van Zeker Thuis: hét abonnement op 

veiligheid, zekerheid, voordeel en comfort. Daarmee is het een van 

de langst bestaande én goedkoopste zorgabonnementen in de re-

gio. Het 10-jarig bestaan wordt op 14 mei op grootse wijze gevierd 

met alle abonnees. Humanitas Woonzorgplus is vanzelfsprekend 

ook aanbieder van Zeker Thuis. 

Wat was dat een vertrouwd beeld: de wijkzuster op de solex. De 

wijkzuster kwam langs voor kraamzorg, of als gezinszorg als moeder 

in een sanatorium verbleef en natuurlijk als bejaardenverzorgster. Ie-

dereen was nog tot de jaren 80 lid van een kruisvereniging, uiteraard 

vanuit de eigen levensbeschouwing. Het Wit Gele Kruis voor de ka-

tholieken, het Oranje Groene Kruis voor protestanten en het Groene 

Kruis was algemeen. En wat gaf dat een zekerheid op de momenten 

dat je hulp nodig had. 

zeker

Zorgabonnement Zeker Thuis® bestaat 10 jaar!


