
Zaterdag 4 april wordt 

een nieuwe afdeling van 

Bibliotheek Leidschendam-

Voorburg geopend: ‘Toen 

Leidschendam-Voorburg’. 

Bij de officiële opening om 

11.15 uur  wordt bovendien 

koninklijk bezoek verwacht.

‘Toen’ is het historisch informatiepunt 

voor heel Leidschendam-Voorburg, waarin 

de Bibliotheek, het Stadsmuseum en het 

Gemeentearchief samenwerken, naast een 

groot aantal partners als Huygensmuseum 

Hofwijck, Historische Vereniging Voor-

burg, Vereniging Erfgoed Leidschendam, 

Stichting Mooi Voorburg, Archeologische 

Werkgroep Leidschendam-Voorburg, Mo-

numentenzorg gemeente Leidschendam-

Voorburg, Nederlandse Genealogische 

Vereniging afdeling Delfland, Stichting 
Hoekenburg, Genootschap De Blauwe 

Tram, Stichting Molen De Vlieger en Ver-

eniging Houtzaagmolen De Salamander.

Verzameling

Alle boeken, tijdschriften en andere 

materialen over de geschiedenis van de 

gemeente en zijn inwoners die de biblio-

theek in de loop der jaren heeft verzameld 

zijn in ‘Toen Leidschendam-Voorburg’ 

ondergebracht.

Geïnteresseerden kunnen er ook filmpjes 

en fotocollages van opmerkelijke gebeur-

tenissen en personen bekijken.

Informatiemarkt

Ter gelegenheid van de opening wordt 

zaterdag 4 april een grote informatiemarkt 

gehouden in de bibliotheek in Voorburg 

van 11.00 - 16.00 uur. Bijna alle erf-

goedinstellingen zijn aanwezig. Er worden 

korte lezingen gehouden over interessante 

onderwerpen er zijn diverse activiteiten 

voor kinderen.

Website

Op 4 april gaat ook de nieuwe website 

www.toenleidschendam-voorburg.nl de 

lucht in.

Dit is een zogenaamde portal die de 

belangrijkste toegang tot de geschiedenis 

van de gemeente gaat worden. Iedereen 

kan meehelpen om in de loop der jaren 

een compleet overzicht van de geschiede-

nis van de gemeente te maken met de Wiki 

Geschiedenis Leidschendam-Voorburg, als 

eerste project.

www.toenleidschedam-voorburg.nl

Een eeuw succesvol verweer tegen de Haagse annexatiedrift
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- De Laan van Nieuw Oost Indië, de levensader tussen Den Haag en Voorburg, in 1964 toen het verkeer er nog niet zo dominant was

  (Foto: Stokvis). -

- Van 1917 tot 1939 was C.W. Jonkheer Stern burgemeester van Voorburg. Hij was een van de 

eerste bestuurders die hard werden geconfronteerd met de annexatiepogingen van Den Haag, dat 

in 1907 al de hand had weten te leggen op De Binckhorst. Maar mede door het voortvarende wo-

ningbouwbeleid van Stern bleef Voorburg ‘droog’  tijdens het interbellum. Op de hierbij afgebeelde 

foto van 5 oktober 1933 brengt het ‘anti-annexatiecomité’ een ode aan de burgemeester, wegens 

het op dat moment afgewentelde gevaar (Foto: Polygoon). -

-  Olieverf van kunstenaar Joop Boudewijn met de historische Blauwe Tram en de Hofpleinlijn . -

Trouwerij voortaan te volgen via internet
De trouwzaal in het Haagse stadhuis aan het Spui heeft vanaf 30 maart 2009 een webcam. Familieleden, 

vrienden en kennissen van het bruidspaar kunnen het huwelijk dus live volgen, overal ter wereld.

Maar ook voor ouderen die niet mobiel zijn of in een verzorgingshuis verblijven natuurlijk een pracht-

optie om de feestelijke gebeurtenis niet helemaal te hoeven missen! 

Het bruidspaar kan maximaal 20 gasten 'uitnodigen' om op internet mee te kijken naar de voltrekking 

van hun huwelijk. Het werkt heel simpel. De gasten krijgen van het bruidspaar een inlogcode en kijken 

mee op de site www.onshaagsehuwelijkinbeeld.nl

Deze nieuwe service van de gemeente Den Haag is gratis. Het bruidspaar regelt dit bij de ondertrouw. 
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TANTE POST Oproepjes
Met het inzenden van een reactie of oproep gaat u akkoord met eventuele vermelding van uw contactge-

gevens, ook op de website. Tenzij u duidelijk aangeeft dat dit niet wordt gewenst. 

In overleg zijn aangepaste afspraken mogelijk.

Ouwestomp Van Heutsz

Ouwestomp is een stichting die zich 

inzet voor oud dienstplichtigen van 

het Regiment Van Heutsz gedurende 

de koude oorlog.

Door middel van een exercitiepe-

loton, in het tenue van die tijd, en 

de heroprichting van het tamboer 

en trompetterkorps Regiment van 

Heutsz willen wij de tradities die het 

regiment heeft bewaken.

Wij zijn een landelijke stichting en 

onze thuisbasis is de voormalige 

Isabella kazerne te Den Bosch. 

Ons speerpunt ligt thans om zoveel 

mogelijk oud dienstplichtigen te 

benaderen voor de aankomende 

reünie van het Regiment van Heutsz 

in verband met het 60 jarig bestaan 

hiervan in 2010. Ons doel is om on-

geveer 10.000 oud dienstplichtigen 

bijeen te krijgen.

Destijds zijn er ruim 100.000 jonge 

mannen opgeroepen om hun dienst-

plicht te vervullen bij het Regiment 

van Heutsz.

Jeroen Stam

jeroen@ouwestomp.nl

www.ouwestomp.nl

ADO-sleutelhanger

Ik ben opgegroeid achter in de van 

Bylandtstraat bij de hoek van de 

Columbusstraat.

Later verhuisden wij naar het Mon-

nikendamplein. Ik zat op de lagere 

school in de Da Costastraat en op de 

MULO in de Hortentiastraat. Hierna 

was ik o.a. werkzaam bij de PCGD 

(Spaarneplein, Zaanstraat en Gevert 

Deynootweg). Mijn dienstplichtige 

tijd bracht ik als marinier door op 

Aruba.  Daarna heb ik acht jaar 

gevaren en was verder werkzaam 

in Engeland, Oostenrijk en Spanje. 

Ik reed al vroeg op een motor en 

flaneerde graag op de Sche eningse 
boulevard. En ging o.a. zondags 

dansen bij ‘Jocotel’ in de Houtrust-

hallen.

Hopelijk voorlopig genoeg 

informatie om een aantal vroegere 

vriend(inn)en en bekenden, die zich 

mij nog herinneren te vragen om 

eens contact op te nemen. Dat zou 

leuk zijn.

Jan van Raan

jvraan1@hotmail.com

Zeehospitium

Geweldig deze krant!

Wie heeft er nog herinneringen 

en foto’s aan het Zeehospitium in 

Kijkduin?

Ik verzamel alles wat er mee te 

maken heeft vanaf 1960.

U doet mij er een zeer groot plezier 

mee!

(Zie bijgaand een foto uit Het Vrije 

Volk van 1968, de paviljoens aan de 

zuidkant van het gebouw).

Ineke Moen

Borger

cmoen@xs4all.nl

Capadosestraat

Graag zou ik willen vernemen wat 

in de jaren veertig, met name in de 

oorlogsperiode, de naam was van de 

Capadosestraat in het Laakkwartier. 

Zelf woonde ik in die tijd op de De 

Genestetlaan.

R.H. Ederveen

Nijkerk

h.ederveen4@chello.nl

 

Standbeeld Solex

In nummer 3 van De Oud-Hagenaar-

staat op pagina 6 het verhaal van 

Marijke Mulder.

Ik ben benieuwd waar ik het stand-

beeld van de Solex in Den Haag kan 

vinden.

Kan iemand mij daar meer over 

vertellen?

            J.P.A. Langeveld

            iwanlangeveld@xs4all.nl

Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan Oproepjes,  De Oud-Hagenaar,  Postbus 26046, 2502 GA  Den Haag

Taalmaatjes gezocht
Houdt u van praten en heeft u een uurtje per week beschikbaar voor de inter-

nationale gemeenschap in uw stad?

’t Gilde Den Haag, bekend ook van de stadswandelingen en cursussen, zoekt 

taalmaatjes voor het landelijke project SamenSpraak. U wordt als Neder-

landssprekende gekoppeld aan een anderstalige Hagenaar met wie u regelma-

tig een uurtje spreekt in huiselijke kring of ergens in de stad.

Het gaat hier niet om het overbrengen van basiskennis van het Nederlands 

maar om de anderstalige gelegenheid te geven zijn of haar spreekvaardig-

heid te vergroten. De praktijk leert dat SamenSpraak door zowel maatjes als 

anderstaligen  bijzonder interessant en waardevol wordt gevonden.

Voelt u er iets voor om u op deze manier nuttig te maken of wilt u nadere 

informatie, neem dan contact op, liefst per mail met samenspraakdenhaag@

gmail.com of via het bureau van ’t Gilde,  tel. 070-356 12 81, ma.t/m vr. 

9.30-12.30 uur. Ook kunt u kijken op www.gildedenhaag.nl.

Toneel: Emma, redster van Oranje
In de slotakte van het theaterstuk Koningin Emma, redster van Oranje komt de 

overgrootmoeder van onze huidige koningin naar voren, zoals zij voortleeft in 

de herinnering van het Nederlandse volk. Koningin Emma als een oud fragiel 

dametje in een paars gewaad met veel kant. Het is steeds weer een verrassing 

el ars in de orstelijke solotoneel producties letterlijk en figuurlijk te ien 
veranderen in de personages die zij gestalte geeft. 

De afgelopen achttien jaar heeft Nel Kars al verschillende Oranjevorstinnen in 

het theater tot leven gewekt. Met groot succes kroop ze in de huid van koningin 

Sophie, Anna Paulowna en Prinses Marianne. Nu brengt zij koningin Emma tot 

leven, de regentes die veelal wordt gezien als de redster van het Oranjehuis dat 

aan het eind van de 19e eeuw op een haar na was uitgestorven.

Dit uitermate succesvolle kostuumstuk van de hand van Ton Vorstenbosch, 

schetst een genuanceerd beeld van de vrouw, die haar roeping vond in het met 

lef en doorzettingsvermogen handhaven van ons koningshuis. Wat school er 

achter het Duitse prinsesje dat deze zware taak op zich nam? Waar haalde Emma 

het vermogen vandaan de schijn op te houden onder alle omstandigheden? 

Op 30 april 2009 speelt Nel Kars voor het laatst haar solovoorstelling, en wel in 

Koninklijke ambiance! Na meer dan 300 keer in de huid van Koningin Emma 

te zijn gekropen is de afsluiting in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. 

(Voor telefonisch reserveren, de Nationale Theaterkassa: 0900 – 9203). Even-

tueel kunt u ook nog boeken voor 10 april in Theater Camuz te Leidschendam 

(direct telefonisch 070 – 3000013). Website: www.nelkars.nl 

Met het inzenden van een reactie of oproep gaat u akkoord met eventuele vermelding van uw 

contactgegevens, ook op de website. Ingezonden brieven kunt u per e-mail richten aan lezersre-

acties@deoud-hagenaar.nl of per post naar: Tante Post, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 

GA Den Haag

Bombardement

In nummer 4 een reactie op het 

bombadement van 3 Maart 1945 op 

het Bezuidenhout. Toen ik dit las 

kwam er bij mij een ander bombar-

dement in gedachten, en wel dat van 

3 Maart 1941, waar maar weinig 

aandacht aan is besteed. De bommen 

vielen toen op het Westeinde vlak 

naast het ziekenhuis Johannes De 

Deo, een Engels vliegtuig dat zwaar 

was aangeschoten en dacht dat 

het al boven het strand vloog 

loste zijn resterende bommen 

en richtte daarmee een enorme 

schade aan. Twintig mensen 

raakten zwaar gewond en twee 

vonden er de dood. De gewonden 

werden opgenomen in het ziekenhuis 

Zuidwal en Johannes De Deo.

Ik hoop dat er mensen zijn die hier 

ook nog wat van weten.

L. de Brabander

Jopie70@casema.nl

Gasmuntje 2 ½ cent

Even over het openingsartikel van 

nummer 4. Als oud hagenaar meen 

ik mij ten stelligste te herinneren dat 

in plaats van het bewuste gasmuntje 

geen stuiver gestort kon worden, 

maar een 2 ½ centstuk. Dit muntje 

was namelijk ook rond en had 

dezelfde afmetingen (diameter 23,5 

mm) als een gasmuntje.

De toenmalige stuivers wa-

ren vierkant (18 x 18 mm) 

en ze waren bovendien 

te dik om in de gleuf te 

stoppen.

Ik wordt hierin bevestigd 

door artikelen in het boek: 

‘Geld van het Koninkrijk’ op de 

pagina’s 82 en 102. Als de opnemer 

van Gemeentelijk Gasbedrijf de 

meter kwam legen moest er uiteraard 

worden bijbetaald.

R.H. Ederveen, Nijkerk

          h.ederveen4@chello.nl 
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Kijk, mijn pa had toen best een 

aardige en vooral nuttige baan, maar 

een topinkomen kon je het salaris 

van een toenmalige commies van het 

Gewestelijk Arbeidsbureau niet direct 

noemen. Met vier kinderen die hun 

wensen hadden en een moeder - die 

in de eerste plaats in het leven stond 

om de wensen van die kinderen te 

realiseren en zeker niet af te wijzen 

of uit te stellen, was de bodem van de 

huishoudportemonnee snel in zicht. 

Voeg daarbij voorbijkomende bak-

kers, kolenboeren en melkboeren, die 

makkelijk op de pof leverden en de 

kredietcrisis was snel in zicht. Want 

die boeren schreven nogal makkelijk, 

zo niet met dubbel krijt, in hun boekje. 

Niet alleen makkelijk, maar ook 

oncontroleerbaar, althans controleren 

deed mijn ma niet. Dus was er vrijwel 

altijd geld tekort.

‘We blijven in de keuken’

Zo ook voor de huurophaler, die 

elke maandagmiddag voor de deur 

stond met zijn datumstempel en 

de huurkaart. Dan ging de deurbel, 

zo’n ouderwetse koperen trekbel, en 

zei mijn moeder: “we blijven in de 

keuken met de deur dicht en we doen 

niet open”. Want er was even geen 

geld. Dan hoorden we de klepperbus 

opengaan, want de huurophaler was 

er één van het argwanende type, om 

te kijken of we toch niet door de gang 

liepen. Ma zuchtte van verlichting 

als ze de man hoorde vertrekken naar 

de buren. Veiligheidshalve wachtten 

we dan nog vijf minuten tot de kust 

echt veilig was. Het was natuurlijk 

uitstel van executie, want een week 

later stond de huurophaler weer voor 

de deur om niet één keer, maar twee 

keer een stempeltje te kunnen zetten. 

Maar als we geluk hadden was net het 

maandsalaris binnen en anders moest 

er weer geld geleend worden bij Oma, 

twee huizen verderop.

Arofort-fiets

Echt duur was het leven niet, want 

fietsen konden e ge oon huren ij 
de ‘toko’ in de Weesperstraat. En toen 

ik naar de middelbare school ging, 

kocht mijn pa een echte fiets uiteraard 
op af etaling  ij de firma, die de 

rofort fietsen maakte  Dat aren 
echte politiefietsen met an die stalen 
handremmen. Ik moest wel uitleggen 

aan mijn vrienden hoe ik in vredes-

naam aan die fiets k am, ant het 
ding sprong er wel uit in vergelijking 

met de sportfietsen an mijn riendjes, 

die met mij naar het Lyceum in de 

Klaverstraat reden.

Geen Levi’s

Zoals ik ook moest uitleggen hoe ik 

aan die zeer speciale spijkerbroek 

kwam. Moet ik even toelichten. 

Spijkerbroeken kwamen in die tijd 

net in de mode en Levi’s waren 

natuurlijk standaard bij mijn vrienden. 

Merkgevoeligheid bestond toen al en 

is niet exclusief voor deze tijd. En dus 

wilde ik ook een spijkerbroek. Maar 

dat kon bruin eigenlijk niet trekken, 

althans zo maar een herenmodezaak 

binnenstappen was er niet bij. Geen 

cash beschikbaar. Maar er was wel 

een andere oplossing, want mijn 

ouders kochten regelmatig huisraad 

en kleding bij de ‘Emka’. Dat was 

een afbetalingsmagazijn geleid door 

een Joods echtpaar op het Regentes-

seplein. Daar kon je op krediet kopen 

of betalen met zegels van ‘de Schakel, 

die je ook weer kon sparen. 

De Emka

Dus zei mijn ma: “ga maar eens 

kijken bij de Emka of ze daar ook 

spijkerbroeken verkopen”. Ik was een 

van de laatste jongens, die nog in een 

plusfour of ‘drollenvanger’ rondliep 

en de verwachtingen ten aanzien van 

de Emka waren niet hoog gespannen 

- want tot dusver kwamen daar al mijn 

plusfours vandaan.

Niet blauw maar paars

Met veel aarzeling stapte ik het pand 

binnen en vroeg of ze ook spijkerbroe-

ken hadden. En of dat op de rekening 

kon worden bijgeschreven. Dat laatste 

kon. En spijkerbroeken hadden ze net 

binnen.

Maar het waren wel donkerpaarse 

spijkerbroeken. Geen blauwe, geen 

echte Levi’s, maar van een onbekend 

merk.

Met veel aarzeling heb ik er één ge-

past. Dat paars zou ik toch wel kunnen 

uitleggen, dacht ik. Dat viel tegen na 

het weekeinde op het Grotius Lyceum, 

want daar liepen echt alle jongens met 

Levi’s rond. 

Met een paarse spijkerbroek op een 

rofort fiets, het le en erd er niet 
gemakkelijker door. Maar blijvende 

schade heeft het niet veroorzaakt; ik 

heb er al jong door ervaren wat een 

‘kredietcrisis’ eigenlijk echt bete-

kende. 

 

Ton van Rijswijk

Foute spijkerbroek: gevolg van kredietcrisis

Strandtenten

In het vroege voorjaar kwamen de 

vrachtauto’s met stapels planken, 

vloeren en kozijnen. Die werden door 

de strandtenthouders en een handjevol 

helpers omgetoverd in een strandtent, 

die niet mooi, maar wel sfeervol was. 

Vlonders werden aangelegd. Strand-

stoelen en parasols werden opgesta-

peld. Drank en voedsel werden binnen-

ge oerd met een utagasstel om koffie 
te kunnen zetten. Andere voorzieningen 

waren er niet. En dan maar wachten op 

het mooie weer en de badgasten.

Vrije vogels

In de herfst moest de boel weer afgebro-

ken worden en ergens in een loods op-

geslagen worden. Sommige strandtent-

houders gingen ambulant werken in de 

horeca. Anderen stonden op de markt. 

Het gerucht ging dat er ook waren, die 

zich schuldig maakten aan kleine ver-

grijpen om in de koude wintermaanden 

hun straf uit te kunnen zitten in de ge-

vangenis, warm en voorzien van eten en 

drinken. Het was een bijzonder beroep 

voor vrije vogels. Ze waren ’s ochtends 

vroeg als eerste op het strand en genoten 

als eerste van de stilte, het uitzicht over 

de zee en de meeuwen in de blauwe 

lucht. ’s Avonds gingen ze als laatste 

weg met de prachtige ondergaande zon 

nog op het netvlies.

Bij slecht weer waren ze er ook. 

Meestal kwam er maar een enkele klant, 

maar het eigendom moest beschermd 

worden tegen beukende stormen en aan-

rollende golven. De verhouding tussen 

de strandtenthouders en de winkeliers 

en horecabedrijven op de boulevard 

was slecht. Ze vertrouwden elkaar niet 

en betichtten elkaar van het afsnoepen 

van klanten. Van enige gezamenlijke 

activiteit om toeristen te werven was 

aanvankelijk geen sprake.

Metamorfose

Maar toen kwam de grote metamorfose 

van Scheveningen. Nadat een vleugel 

van het Kurhaus  - per ongeluk? - was 

afgebrand trok het bouwbedrijf Brede-

rode Scheveningen binnen. Het resultaat 

daarvan is vandaag de dag nog te zien. 

Massale, betonnen gebouwen bepalen 

nu het aangezicht. Mooi kun je het niet 

noemen. Zeker niet de woon- en winkel-

molochen die pal voor het Kurhaus zijn 

gezet. Je moet nu tweehonderd meter 

de zee in lopen om van enige afstand de 

architectuur van het Kurhaus te kunnen 

bewonderen.

Scheveningen heeft zich ontwikkeld tot 

een grote badplaats met een ruim aan-

bod van hotels, appartementen, winkels, 

recreatievoorzieningen en nog steeds 

het strand en de zee. Het is een ‘all 

wheather’- badplaats geworden, waar je 

het hele jaar terecht kan.

Eeuwige romantiek

Dat geldt niet voor de strandtenten. Die 

moeten in de herfst nog steeds van het 

strand verdwijnen om in maart weer 

opgebouwd te worden. Dat gaat nu 

anders dan vroeger. Voor een deel is 

het systeembouw, waarbij ‘units’ in het 

geheel worden neergezet. Bovendien 

worden de strandtenten op elektrici-

teit en water aangesloten. Zo ontstaan 

complete horecabedrijven, die de 

concurrentie met de horeca op de 

boulevard goed aankunnen.

De strandtenthouders richten zich 

ook niet alleen meer op badgasten en 

toeristen. Nu kun je er ’s avonds uit 

eten gaan met zicht op de ondergaande 

zon. Bovendien lenen ze zich goed 

voor bruiloften, personeelsuitjes en 

partijen. Het werk is verder hetzelfde 

gebleven: vroeg opstaan, de boel klaar-

maken voor de badgasten, inclusief het 

uitzetten van de ligstoelen en parasols, 

en dan op de eerste klanten wachten. 

Intussen stroomt de zee oneindig 

door, stranden de golven, dansen witte 

wolkjes en meeuwen in de blauwe 

lucht en komt de zon telkens op om 

daarna schitterend onder te gaan. Die 

romantiek is voor eeuwig.

(Hans Dijkstal is o.m. oud-wethouder 

van Wassenaar, oud-minister van bin-

nenlandse zaken en fervent honkballer 

bij Storks in Den Haag)

Het beroep van strandtenthouder is avontuurlijk en roept een gevoel 

van nostalgie en romantiek op. In de jaren ’50 was hij een ruwe 

bonk, uit het goede hout van ‘de handen uit de mouwen steken ‘ 

gesneden, soms letterlijk in staat stormen te trotseren.

Hit!Hit!

Hans Dijkstal

Het zal in de jaren 1956/1958 geweest zijn. Thuis hadden we toen al te maken met een heftige 

kredietcrisis, die niet zozeer het gevolg was van verkeerd bonusbeleid en inhalig management, 

maar meer had te maken had  met beperkt budget en onhandig penningmeesterschap.

- Inmiddels is het cult, de Arofort-fiets, zo blijkt voor wie op internet gaat zoeken.
Dit exemplaar staat te koop op www.marktplaats.nl-
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“Er bestaat geen ongeneeslijk - God 

is de grootste arts,” was de overtui-

ging van de Duitse, jong overleden 

ex-timmerman en gebedsgenezer 

Bruno Gröning (1906-1959). De pers 

in het naoorlogse Duitsland maakte 

van het fenomeen Gröning een 

sensatie. De autoriteiten  kondigden 

een verbod tot genezen af. Justitie 

verweet hem overtreding van de wet 

op natuurgenezers: de eerste keer in 

mei 1949, de laatste keer in januari 

1959 voor het Beierse gerechtshof 

te München, vier dagen voor Bruno 

Gröning stierf.

Hoop doet leven

In het voorjaar van 1949 stroom-

den duizenden mensen naar het 

Westfaalse Herford. In de herfst 

van dat jaar trokken er dagelijks tot 

30.000 mensen naar de Traberhof te 

Rosenheim. Een leger van ellende, 

van zieken en lijdenden. Zij hadden 

maar een doel: Bruno Gröning. Voor 

velen was hij de laatste hoop, door 

de oorlog getekend, door artsen 

opgegeven, hadden deze mensen nog 

maar een wens: gezond te worden, 

vrij van nood en pijnen. En het onbe-

grijpelijke gebeurde - talloze zieken 

werden gezond, lammen konden 

lopen, blinden weer zien.

Bestaat er zoiets? In de documentaire 

‘Het fenomeen Bruno Gröning’ ver-

tellen in ieder geval 50 getuigen uit 

die tijd van hun genezing of over wat 

zij met Bruno Gröning hebben be-

leefd. Waarom artsen en bestuurders 

tegen hem waren en hem zelfs een 

verbod tot genezen werd opgelegd.

Zelfs tijdens de film

Samen met originele filmdocumen-

ten, eekjournaals en speelfilm-

scènes is de bijna vijf uur durende 

documentaire over het leven en 

werken van Bruno Gröning ontstaan. 

Volgens zijn vriendenkring vertellen 

kijkers na afloop an de ertoning 
soms dat zij iets bijzonders hebben 

beleefd, zoals mevrouw Dr. L.S. 

Zij kwam met hevige pijnen in haar 

onderlichaam die zij al maanden 

had, naar de film er as elfs al 
een onderzoek in het ziekenhuis 

afgesproken. Sinds het weekend van 

de film ijn de klachten lang aam 
verdwenen”. 

De heer H.T. had al geruime tijd last 

an oorsui ingen  a de film as 
het gelukkig weer stil in mijn oor”. 

Mevrouw S.H. had chronische darm-

ontstekingen en kon slechts beperkt 

eten verdragen. 

a de film as de pijn erd enen  
Thuisgekomen heb ik door het eten 

an een knoflooksoep getest of ik 
pijnvrij bleef. Dat is tot heden zo 

gebleven”.

In Rijswijk vinden de voorstellingen 

plaats in: Sportcentrum De Schilp, 

Schaapweg 4, op zondag 3 en 24 

mei en 14 juni van 11.30 uur tot 

17.30 uur, in drie delen inclusief 

twee pauzes.Vrij entree: er wordt 

een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Voor meer informatie zie

http runo groening film org
Reservering van plaatsen: Tel. 010-

4612334 of via e-mail:

 jitske.schaap@telfort.nl

5-uur film over gebedsgenezer Bruno Gröning in Rijswijk

De wonderen van een 
Duitschen timmerman
In de paastijd doen we er ook op de redactie van De Oud-Hagenaar maar niet te ingewikkeld over, 

over het geloof hebben in het wonderlijke en de genezerij, of die nou van binnen uit de hoop van 

mensen komt of van een hogere macht. Met respect geven we hieronder daarom de ruimte voor de 

aankondiging van een bijzondere film over de legendarische genezer Bruno Gröning. 

Zelfs voor ongelovigen kan dat de moeite waard zijn, als onderwerp voor studie of overpeinzing 

– van den menschelijken en bovenmenschelijken aard.

- Gröning geneest lammen, blinden en doven. (Foto Zuidduitse Zondagspost van 25 juni 1949.) -

Het was in die tijd een hele ontgroe-

ning voor mij, door de confrontatie 

met de patiënten, de opleiding en 

de huisvesting. Je woonde boven 

de paviljoens of in het zusterhuis 

en daar had je dan één kamer. De 

inserviceopleiding tot verpleegkun-

dige duurde drie jaren. Tijdens deze 

opleiding was het een komen en gaan 

van personeel, veelal jonge mensen 

uit Den Haag en omgeving. Het was 

hard werken en leren, met onregel-

matige diensten. Rosenburg was in 

die tijd een dorp op zich, gesloten 

en toch open. Je mocht in die tijd 

nergens over praten.

De opnames van patiënten vonden 

niet alleen overdag plaats, maar ook 

in de avond en in de nacht. Er waren 

vijf paviljoens: twee paviljoens 

voor de ‘klasse’ patiënten, mannen 

en vrouwen apart; twee paviljoens 

voor de ‘fonds’ patiënten, mannen 

en vrouwen apart; en als vijfde de 

zogenoemde Ramaerkliniek. 

Verschillen

In het hoofdgebouw (zie mijn 

winterse foto) was de administratie 

in gehuisvest. Daarachter lag het 

zusterhuis, waar tussen de middag 

ook warm werd gegeten door het 

verplegend personeel. De artsen 

aten apart, zij kregen het eten van 

de klasse afdeling, geserveerd in het  

Heren Sanatorium - waar ook de bij-

gaande foto van mijzelf is genomen. 

En de psychiaters, die hadden een 

huis op het inrichtingsterrein, waar 

zij woonden met hun gezinnen. 

Na het behalen van mijn diploma, 

ben ik in 1968 bij Rosenburg weg-

gegaan en ben ik gaan werken en 

wonen in Groningen. Thans woon 

ik in Drenthe, in de rust en met alle 

ruimte. Ik ben dertig jaar werkzaam 

geweest in de gezondheidszorg, vijf-

entwintig jaar als Hoofd verzorging 

en verpleging. Het diploma dat ik 

in Den Haag heb gehaald heeft mij 

een goede basis gegeven voor mijn 

verdere leven.

Wat een briljant idee trouwens om 

deze krant te beginnen; ik lees hem 

via internet.

Joke de Boer

Inrichting Oud Rosenburg 
was een dorp op zichzelf
Mijn naam is Joke de Boer, geboren in 1946 en ik kom uit een gezin met drie jongens en twee meis-

jes die allen nog in leven. Ik ben in de Wauwermanstraat naar de Montessori lagere school geweest 

en heb daarna vier jaar voortgezet onderwijs gehad. Op 17-jarige leeftijd, op 1 november 1963 ben 

ik in de verpleging gaan werken op Oud Rosenburg aan de Oude Haagweg 377 in Loosduinen.

- Joke in 1968 op het Heren Sanatorium, 

bezig een injectiespuit te vullen.. -

Landgoed 
en gesticht

Het prachtige landhuis Rosenburg 

en het park er omheen werd in de 

18de eeuw gesticht door de adelijke 

familie Hooft. Jonkheer Gerrit 

Lodewijk, kleinzoon van de stichter, 

was van 1813 tot 1817 maire van 

Loosduinen. In 1825 werd het land-

huis  landhuis verbouwd in Neo-

Classicistische stijl. Vanaf 1895 

kwam het in gebruik als krankzin-

nigengesticht.

- Foto uit december 1968, door Joke als 

kerst- en nieuwjaarskaart verstuurd. -



Janny Goutier-Zwiers deed een aantal 

jaar onderzoek naar het verleden van 

haar familie aan moederskant, mede 

op verzoek van het Loosduins Muse-

um De Korenschuur, naar aanleiding 

van een collectie foto’s die mogelijk 

weggegooid zou worden.  Het leidde 

tot een dezer dagen gepubliceerd 

boek, dat rijk geïllustreerd het verhaal 

vertelt van de families Meijer, Van der 

Eijk en Van Dalen.

Tot in de 17de eeuw

Er werd veel uit de geschiedenis 

opgediept, soms tot ver terug in de 

zeventiende eeuw. Aan het boek is 

als bijlage een kwartierstaat van vijf 

generaties toegevoegd. Dat overzicht 

geeft de nuchtere feiten van geboorte- 

, huwelijks- en overlijdensdata. Maar 

tussen deze mijlpalen speelden zich 

mensenlevens af, die Janny Gou-

tier-Zwiers heeft geprobeerd aan de 

vergetelheid te ontrekken, geholpen 

door herinneringen en schriftelijke 

bronnen, zoals kerk- en bevolkingsre-

gisters, persoonskaarten en dergelijke. 

Het verhaal van gewone mensen in 

hun eigen tijd speelt zich altijd af 

tegen het decor van grotere maat-

schappelijke gebeurtenissen en 

ontwikkelingen, die daarop ook van 

invloed zijn. Waar dat een rol van 

betekenis speelde staat zij daar in het 

boek apart bij stil. Zo begint zij met 

een schets van de levensomstandighe-

den in arbeidersgezinnen van de 19de 

eeuw, in het bijzonder de periode van 

1813 (toen Willem I het koningschap 

der Nederlanden aanvaardde) tot 1870 

(toen Aletta Jacobs de eerste vrouw 

was die als toehoorster aan een HBS 

werd toegelaten).

De families

Hierna volgt een beschrijving van 

de mannelijke tak, in de lijn van 

de kwartierstaat, de Meyers. Daar 

waar de eerste zich in Nederland 

in het Westland vestigt en de reden 

waarom er meerdere mensen uit zijn 

streek, Westfalen (Osnabrück), naar 

het westen kwamen om te werken. 

Ook trachtte Janny Goutier-Zwiers te 

achterhalen, wanneer en waarom haar  

overgrootouders zich in Loosduinen 

vestigden, waar zij woonden en hoe 

zij hun brood verdienden. Zij merkte 

dat het moeilijk was om te achter-

halen wie hun werkgevers (‘bazen’) 

precies waren geweest, omdat zij 

een eigen woning hadden en niet 

inwoonden. 

Na de geschiedenis van de mannelijke 

tak in de lijn van de kwartierstaat 

wordt de vrouwelijke tak van de 

familie beschreven, vanuit het ouder-

lijk huis van de schrijfsters moeders 

moeder. Dat is het verhaal van de 

families Van der Eijk en Van Dalen 

– mede verteld in de context van een 

stuk parlementaire geschiedenis dat in 

het bijzonder voor arbeiders in Neder-

land van belang was, bijvoorbeeld de 

Woningwet van 1901.

Authentiek taalgebruik

Vervolgens graaft Janny Goutier-

Zwiers in de geschiedenis van haar 

grootouders, uit haar eigen herinne-

ring en die van familieleden. Om het 

authentieke Loosduinse en soms zelfs 

familietaalgebruik niet verloren te 

laten gaan, zijn die herinneringen van 

familieleden precies zo weergegeven 

in het boek als ze aan de schrijfster 

zijn verteld.  

Ter illustratie zijn enkele ansichtkaar-

ten, gestuurd door familieleden op va-

kantie toegevoegd. Hierdoor ontstaat 

er ook een beeld hoe arbeiders in de 

jaren ‘60 van de 20ste eeuw vakantie 

vierden. En dit deden sommigen van 

hen zeer fanatiek. Want zonder het 

jaarlijkse reisje naar het buitenland, 

waarvan zij de taal niet spraken, was 

het leven niet leuk. 

Dan volgt in het boek de parenteel, 

het nageslacht van Janny Goutier-

Zwiers’ grootouders en tot slot de 

geschiedenis van een fonds, waaruit 

haar moeders moeder nog heeft 

‘getrokken’. 

Bestel-info

Het 145 pagina’s tellende boek 

(ISBN 978 90 6455 6104), met 5 

illustraties en 64 foto’s is vanaf 

de e eek oor  ,  erkrijg-

baar bij het Loosduins Museum 

De Korenschuur, Margaretha van 

Hennebergweg 2a (bij de molen). 

Maar ook bij boekhandel Kroon, aan 

de Loosduinse Hoofdstraat 300 en in 

Zoetermeer bij Boekhandel Paagman 

in het Stadshart en bij Museum Het 

Oude Huis, aan de Dorpstraat 7. 

Voor wie dat allemaal niet om de 

hoek is, is bestellen voor toezending 

door de schrijfster zelf ook mogelijk 

(telefoon: 079-3611435 of per e-mail 

jgzwiers@hotmail.com).

Een tweede druk lijkt al nodig en is 

in voorbereiding.

Boek over de Loosduinse families Meijer, Van der Eijk en Van Dalen

Over tuinarbeiders en de dienstbodes 
“Van regentenfamilies is soms veel bekend, maar wat weet men 

van het gewone volk,” vraagt  Janny Goutier-Zwiers zich af? 

“Hadden laag geschoolde arbeiders, zonder enig bezit, zonder 

enige zeggenschap op maatschappelijk en kerkelijk gebied in 

het verre verleden toch nog verre verwanten met een hogere 

positie in de maatschappij, die wij familie mogen noemen? Ook 

een verhaal over een ‘arbeidersfamilie’ is de moeite waard om 

te lezen, voor wie er belangstelling voor heeft.”

- ‘“Een foto van tuinarbeiders. De man met de bolle buik is Martinus Meijer, mijn overgrootvader”. (Familie-album Janny Goutier-Zwiers) -

Het paaswonder 
van Loosduinen

Margaretha van Henneberg (1234 – 1276) 

was de jongste dochter van Graaf Floris 

IV, wier naam verbonden is met ‘Het won-

der van Loosduinen’: in haar sterfjaar zou 

ze 364 of 365 kinderen hebben gebaard.

Margaretha is beroemd geworden door de 

legende die aan haar naam verbonden is. 

Volgens dit verhaal kreeg zij een bedelares 

met een tweeling aan de deur. Margaretha 

weigerde de vrouw iets te geven, omdat 

ze van mening was dat de vrouw onkuis 

was: immers, een tweeling moest wel van 

twee verschillende vaders zijn (‘seggende dattet niet mogelic en waer meer dan 

een kint van eenen man tot eenre mael te mogen ontfangen’. Cronyke van Hol-

landt). De weggestuurde bedelares was diep gegriefd, en bad God om de gravin 

net zoveel kinderen te geven als er dagen in een jaar waren. Dit geschiedde: 

de gravin toog hoogzwanger naar Holland (‘swaer wesende is si nederwaert 

getogen in Holland’) en beviel daar van haar 365 – volgens enkele kronieken: 

364 – kinderen, die allen volmaakt van lijf en leden waren. De gravin en de 

kinderen overleefden de geboorte niet. De kindertjes werden allemaal tegelijk 

gedoopt in de kerk van Loosduinen, de jongetjes kregen de naam Jan, de 

meisjes Elisabeth, en ze werden met hun moeder begraven in de abdijkerk. De 

legende is in heel Europa bekend: er doen talloze versies de ronde, geschreven 

tussen de veertiende en de achttiende eeuw. Het gebeuren wordt in Nederland 

voor het eerst vermeld in de Kronyk van Holland van de Clerc uten laghen 

landen bi der see (geschreven tussen 1349 en 1356). Deze auteur verwart 

Margaretha met haar moeder Machteld, en stelt dat ze na de geboorte van haar 

365 kinderen gewoon doorleefde.

Crux van de legende is dat ‘zij net zo veel kinderen zou krijgen als er dagen 

in een jaar zitten’. De kanselarij van het graafschap Holland hanteerde vanaf 

1256 de paaskalender (de paasstijl), die het nieuwe jaar met pasen liet begin-

nen. Het hele verhaal wijst dan op een tijdrekenkundig grapje: vanaf Goede 

Vrijdag telde het jaar nog maar twee dagen, namelijk de vrijdag zelf, volgens 

middeleeuwse gewoonte meegerekend, en paaszaterdag. Margaretha zou vol-

gens die kalender dus zijn bevallen van een tweeling. Zij was op dat moment 

42 jaar; een dergelijke bevalling kan dodelijk zijn geweest.

(Bron: DVN, een project van Instituut Nederlandse Geschiedenis en OGC 

(UU). Groffen Dimphéna, Holland, Margaretha van, in: Digitaal Vrouwenlexi-

con van Nederland.)

- Een foto van dienstbodes in hun zondagse kledij. Het meisje rechts is Dien van der Eijk, 
een echte Loosduinse. Mijn grootmoeder Lena de Munnik, het andere meisje, was haar 

vriendin.(Familie-album Janny Goutier-Zwiers) -
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- Wandbord met de legende van
 Margaretha van Hennenberg en de 

koperen doopbekkens (ca. 1600) in de 
Abdijkerk van Loosduinen.

Foto Museum De Korenschuur -
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Aan de Vaart
Aan de VaartHote
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Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement “Beslist de moeite waard”

www.hotelaandevaart.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.

Service- of Cadeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-

a onnement mogelijk oor  ,  per jaar  De krant ordt dan elke t ee eken met de post toegestuurd  
et is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen

Bezorgadres

Naam: 

Straat en huisnr  
Postcode:                                        Woonplaats: 

Factuuradres

 Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 

Straat en huisnr  
Postcode:                                        Woonplaats: 

Telefoon:                                                             E-mail: 

Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 
Postbus 26046,  2502 GA Den Haag

Bij Centrum Carel van den Oever en Centrum Bezuidenhout zit de
Ouderenconsulent voor u klaar om u snel ‘uit de zorg’ te helpen. 

Zij weet uitstekend de weg in de wir-war van mogelijkheden voor zorg,
heeft antwoorden op uw vragen en geeft u advies. 

Vraag de ‘raad-en-daad’ brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kop-zorg. 

U heeft behoefte
aan zorg?

Onze Ouderenconsulent
wijst u graag de weg

zorg voor zorg

Bel 070 - 329 54 41 voor ‘raad en daad’

Centrum Carel van den Oever
Schrijnwerkersgaarde 
2542 TP Den Haag
Telefoon 070 - 329 54 41
E-mail: info@carelvandenoever.nl 
www.carelvandenoever.nl

Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl

Hotel “De Lochemse Berg” 

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.

Bij verblijf van 3 nachten of langer ontvangt u een korting van 6% op onze
Half pensionprijzen.U betaalt dan geen .204,-- maar slechts 191,76

Lochemseweg 42, 7244 RS  Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

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. ”

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat

Faulebutter 525 m hoogte

5 dagen HP € 160,- p.p.
-zondag tot vrijdag-

HP € 33,- p.p. per dag in 2-persoonskamer
Appartement € 38,- per dag

• Zeer rustig gelegen

• Schitterende gemarkeerde wandelpaden 

57413 Finnentrop - Faulebutter
tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

HOUSE OF ENGLAND
CHESTERFIELDS

Verkeerstoren-
laan 1
Nootdorp
015-2560064

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

afspraak geopend

Steun Ango in haar werk en collecteer tijdens de 
landelijke collecteweek in juni. Maak de wereld van 
gehandicapten een stukje groter.

Bel 033 - 4654343 of surf  
naar www.handicap.nl 
om u aan te melden.

Handicap.nl, de fondsenwervingsorganisatie van de Ango

Het beste hulpmiddel voor gehandicapten
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Haagse pophistorie: 

Johnny Lion & The Jumping Jewels (1)
Johnny Lion groeide in de jaren ’60 uit tot een tieneridool en behoorde met zijn begeleidingsgroep ‘The Jumping Jewels’ 

tot één van de populairste bands van Nederland. Johnny Lion werd op 4 juli 1941 in Den Haag geboren als John van 

Leeuwarden, zoon van kapper Van Leeuwarden. Hij groeide op in Den Haag en Scheveningen en ging naar de Mulo en 

handelsavondschool.

Jaap Schut
De eerste muzikale aspiratie van 

John was in 1954 samen met zijn 

broer Fred en wel thuis tussen de 

schuifdeuren. Het eerste optre-

den van John en Fred was in het 

Volksgebouw met repertoire van 

Sal Mineo, Buddy Holly en Eddy 

Cochran.

In 1958 waren de eerste contacten 

met Hans van Eijk om te komen 

tot een begeleidingsgroep. In 

1959 werd de groep Johnny Lion 

& The Jumping Jewels opgericht 

met Hans van Eijk, Joop Oonk en 

Tjibbe Veeloo op gitaar, Frits Tam-

minga op drums en Johnny Lion als 

zanger.

Ontdekt

De band wordt door Herman Bate-

laan ontdekt en hij is vanaf juli 

1960 de zakelijke leider van de 

band. Vanaf juni 1960 tot maart 

1961 was John als dienstdoende 

el ijns onderoffi cier gelegerd 
in Schaarsbergen. Ook tijdens 

zijn dienstperiode bleef Johnny 

zijn Jumping Jewels trouw. Vanaf 

januari 1961 speelden ze veel op 

zaterdag en zondag in hun clubhuis 

de Eekhoorn aan de Leyweg (zie 

foto 1). Het eerste radio optreden 

beleefde hij op 6 februari 1962 in 

Roel Baltens radioshow ‘Tot uw 

orders’. In februari 1962 brengt 

Phonogram de eerste single “Bonny 

Rock / Come on everybody” uit; 

vanaf september dat jaar doen ze 

hun eerste tournee en wel met 57 

shows voor onze militairen.

Ginny come lately

Toen in november 1962 Phono-

gram de tweede single “Dear One 

/ Ginny come lately” uitbrengt 

en vooral de B-kant een grote hit 

wordt was de doorbraak gezet. Ook 

is Johnny dat jaar een aantal keren 

jurylid van het razend populaire 

programma “Top of Flop”. Op 29 

december van dat jaar staat in de 

pol verkiezing Johnny Lion met 

24% op nummer één als beste 

zanger en The Jumping Jewels met 

30% op nummer één als beste Rock 

’n Roll groep.

Als Johnny Lion optreedt in 1963 

tijdens het Grand Gala du Disque 

met het “Let’s make a habbit of 

this” is zijn naam gevestigd.

Op tournee

In 1963 word drummer Frits 

Tamminga vervangen door Kees 

Kranenbur jr. (zie foto 2).

In april 1964 gingen Johnny Lion 

& The Jumping Jewels voor twee 

maanden op tournee door Pakistan, 

Singapore en Maleisië (zie kran-

tenknipsel). Ze staan dat jaar op 

nummer 2, 3 en op nummer 10 van 

de The Far East Hitparade.

In 1965 wordt Johnny Lion voor 

250.000 gulden binnengehaald door 

Circus Boltini en samen met The 

Jumping Jewels gaan zij mee op 

tournee. In datzelfde jaar gaan 

Johnny Lion en The Jumping 

Jewels  uit elkaar door een contract-

breuk van The Jumping Jewels met 

hun manager Herman Batelaan. In 

een kort geding, door hun manager 

aangespannen, worden zij in het 

ongelijk gesteld en mogen niet 

meer gezamenlijk onder de naam 

The Jumping Jewels optreden.

The Jay-Jays

Zij gaan zonder Johnny Lion verder 

onder de naam The Jay-Jays. 

John blijft zijn manager Herman 

Batelaan trouw en gaat solo verder. 

Samen met Rob de Nijs gaat hij 

op tournee met Circus Toni Boltini 

begeleid door The Jumping Pop-In 

onder leiding van Hans van Eijk 

(de bekende componist).

Johnny Lion brengt in 1965 de in-

middels legendarische single “Sop-

hietje” uit en ontving in februari 

1966 zijn eerste gouden plaat. Het 

contract met zijn manager wordt 

niet meer verlengd en beiden gaan 

in goed overleg uit elkaar.

Wordt vervolgd in De Oud-Hage-

naar nummer 6.

- Foto 2, optreden eind 1963: V.l.n.r. Joop Oonk, Tjibbe Veeloo, Johnny Lion, Hans van Eijk 

(half zichtbaar achter Johnny) en Kees Kranenburg jr. -

- Foto 1, optreden in de Eekhoorn: 28 januari 1961. V.l.n.r.: Hans van Eijk, Joop Oonk, Frits Tamminga, Tjibbe Veeloo en Johnny Lion -

Museum RockArt - Hoek van Holand

Heeft U of kent U familie, vrienden en of kennissen die materiaal en of 

info weten of hebben neem dat gerust contact op.

Jaap Schut / Museum RockArt

Zekkenstraat 42  

3151 XP  Hoek van Holland

06-51512885 / info@rockart.nl / www.rockart.nl

Openingstijden donderdag/vrijdag/zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur

Iedere 1ste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur

- Johnny in een platenzaak ergens in Utrecht 

in 1965. -

- Krantenartikel Cathay & KLM 1964. -

- Overeenkomst met KLM 

van 16 april 1964. -
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MINDER DAN DE HELFT VAN DE GEÏNTERVIEWDE 
HANS ANDERS OPTICIENS EN AUDICIENS DIE OOG- EN 
HOORTESTEN UITVOEREN WAREN MBO GEDIPLOMEERD

GA TOCH METEEN NAAR SPECSAVERS

Onafhankelijk onderzoek onder Hans Anders winkels heeft aangetoond 
dat 23 van de 45 geïnterviewde opticiens en 34 van de 38 geïnter-
viewde audiciens die oog- of hoortesten uitvoeren niet een afgeronde 
opleiding op een officieel MBO of HBO instituut hebben gevolgd. 
Wanneer u uw ogen of oren laat testen door Hans Anders bestaat de 
mogelijkheid dus dat dit door iemand wordt uitgevoerd die niet MBO 
gediplomeerd is.

Bij Specsavers wordt u uitsluitend geholpen door MBO- of HBO-
gediplomeerde professionals. Daarom bieden wij alle Hans Anders 
klanten een gratis professionele oogmeting of hoortest aan. Wacht niet 
langer en laat uw ogen en oren vandaag nog testen door een echte 
Specsavers professional.

Daarnaast bieden wij al een complete bril aan vanaf 29 euro en 
hoortoestellen vanaf 0 euro (incl. basisvergoeding zorgverzekeraar).

Specsavers Den Haag Spuistraat 
Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 
070 356 2312

VOLLEDIG GEDIPLOMEERDE
OPTICIENS

VOLLEDIG GEDIPLOMEERDE
AUDICIENS

HANS ANDERS (22 van de 45=) 49%
VAN DE GEÏNTERVIEWDE OPTICIENS  

(4 van de 38=)11%
VAN DE GEÏNTERVIEWDE AUDICIENS

SPECSAVERS 100%
VAN ALLE OPTICIENS  

100%
VAN ALLE AUDICIENS  

Bron: onderzoeksbureau Branches & Trends. Voor het onderzoek en de resultaten zie: www.specsavers.nl/onderzoek. 
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 3 maart tot en met 13 maart 2009.

ANDERS DAN HANS
DE SPECSAVERS OPTICIEN

STANDAARD

www.specsavers.nl

Lezers vinden:

ADO Den Haag moest in 
het Zuiderpark blijven

Dat voetbal de gemoederen beroert 

blijkt trouwens wel uit de verdeeldheid 

van de antwoorden, want bijna de helft 

van de lezers gaf een antwoord waar 

niet bepaald enthousiasme voor het 

voetbal c.q. de eredivisieclub uit sprak. 

“Een parel in de kroon van de stad,” 

wilde in elk geval nog geen tien procent 

ADO Den Haag noemen. Dat is jammer 

natuurlijk, maar ook wel een beetje 

begrijpelijk gezien de laatste decennia. 

Aan de andere kant is het bemoedigend 

dat de grootste groep die zich op één 

antwoord verenigde ADO Den Haag 

blijkbaar zo bij de stad vindt horen, 

dat zij het er voor over zou hebben 

gehad om de club echt in de stad, in het 

Zuiderpark te behouden.

De afgelopen maand legde De Oud-Hagenaar op de website www.deoud-hagenaar.nl 

de vraag voor wat zij dachten over ADO Den Haag? Ongeveer 230 mensen maakten 

een keuze uit de voorgelegde multiple choice antwoorden. Eén antwoord won het 

met afstand: de club had niet naar het nieuwe stadion in Leidschenveen moeten 

vertrekken, maar in het Zuiderpark moeten blijven!

Waar was dat nou?

Maar zo makkelijk laten we u er niet mee wegkomen. 

Geen nieuwe opgave deze keer, edoch nog twee extra 

foto’s die u wellicht wat verder op weg helpen. In De 

Oud-Hagenaar nummer 7 zullen we er dan pas in meer 

detail op ingaan. Want het zal toch niet zo zijn, dat we 

het in deze kolommen alleen kunnen hebben over oude 

Solexen en nieuwe scootmobiels?

Als extra stimulans hier een vierluik van een zoge-

naamde T57B, van een eigenaar in Den Haag en een 

foto van een aanrijding (heel erg) op de oude weg naar 

Rotterdam. Zoek eens naar de geschiedenis van het 

pand Theresiastraat 145 en de importeur Englebert. En 

de Interlaken-rally, misschien doet dat een bel rinke-

len, een claxon blèren of een clignoteur uitslaan?

We geven u opnieuw de tijd om te reageren, tot en met 

woensdag 22 april

‘Waar was dat nou’

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

Insturen per e-mail naar 

waarwasdatnou@deoud-hagenaar.nl 

mag natuurlijk ook.

We proberen het nog een keer

Oude sportwagens doen ons niks
Oude sportwagens, hoe mooi ook, doen de lezers van De Oud-Hagenaar blijkbaar niet zoveel. Tot 

verbijstering van de redactie kwam er dit keer maar 1 relevant antwoord binnen, waar dik boven de 

100 inmiddels gewoon is. Alleen Bob van Dongen uit Den Haag kwam met een inzending die hout 

snijdt. Maar die verklappen we hier maar half: “hele bijzondere auto’s die voor die tijd heel futuris-

tisch waren, met een lucht gekoelde motor achterin.” Uiteraard krijgt hij de prijs.

Opnieuw opgave nr. 5

Hier de precieze uitslag:  

Had in het Zuiderpark moeten blijven  

 74  stemmers (32.5%)   

Voetbal, dat kan me gestolen worden  

 52  stemmers (22.8%)   

Een nagel aan de kist van de stad  

 36  stemmers (15.8%)   

Best, nu het stadion naar Leidschenveen is verplaatst  

 25  stemmers (11%)   

Ik houd van voetbal, maar niet van ADO Den Haag  

 22  stemmers (9.6%)   

Een parel in de kroon van de stad  

 19  stemmers (8.3%)

In april trouwens een heel ander soort vraag op de 

website: wat u vindt van het idee om de AOW-ge-

rechtigde leeftijd naar 67 jaar te tillen?   

- Sloop Zuiderpark -

Gratis voor natuurliefhebbers!

Maak nu kennis met Landschap Noord-

Holland en ontdek de natuur dichtbij 

huis. Vraag een gratis exemplaar aan 

van ons kwartaaltijdschrift. Kijk op

www.landschapnoordholland.nl

Natuur dichtbij !
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Hans 
Roodenburg

?
&Opinie     Informatie

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen wor-
den 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’.

Laat u niets aansmeren per telefoon

Telefonische verkoop heeft een grote 

vlucht genomen. Energieleveran-

ciers, tussenpersonen an fi nanci le 
producten en leningen, abonne-

mentenwervers, boekenverkopers, 

wijnaanbieders, verkopers van 

(mobiele) telefoonabonnementen, 

fondsenwervers voor goede doelen 

en loterijen, enz. Je kunt het zo gek 

niet bedenken of ze overvallen u 

met de mooiste praatjes en de ‘beste 

aanbiedingen’.

Wilt u van deze ongevraagde en 

hinderlijke verkoopbenadering af, 

dan is er een eenvoudige oplossing. 

ij de Stichting nfofi lter kunt u ich 
kosteloos registreren en opgeven dat 

u geen prijs stelt op ongevraagde 

reclame per post of per telefoon.

Blokkeren

Voor mensen die met internet 

kunnen omgaan is het heel gemak-

kelijk  p infofi lter nl kunnen 
zij zich laten blokkeren voor direct 

mail, telemarketing of telefonisch 

marktonderzoek. Wie alleen een 

telefoon heeft, kan zich beschermen 

via een keuzemenu op 09000-666 

10 00. Ziet u daar tegenop, dan kunt 

u uw wensen voor blokkering per 

rief sturen naar Stichting nfofi lter, 
Postbus 666 in Amsterdam.

Bij deze stichting zijn 950 bedrijven 

en organisaties aangesloten die aan 

de hand van uw adres of telefoon-

nummer u niet meer (eenzijdig) 

mogen benaderen. Na uw aanmel-

ding duurt het vaak nog vier tot 

zes weken voordat uw gegevens in 

de databestanden van de aangeslo-

ten bedrijven en organisaties zijn 

opgenomen. Maar let wel, u bent er 

niet helemaal van verzekerd dat u 

niet meer wordt benaderd zolang uw 

gegevens in (openbare) telefoongid-

sen staan. Want er zijn buiten de aan-

gesloten marketingorganisaties van 

de Stichting nfofi lter nog andere die 
u een product of dienst proberen aan 

te smeren. Zeker deze aanbieders 

opereren vaak in het grijze gebied 

tussen betrouwbare verkoop en 

oplichting. En pas zeker op voor 

degenen die u allerlei gegevens 

probeert te ontfutselen. Hardnekkige 

verkopers willen u verleiden door 

glashard te beweren dat men u alleen 

vraagt aan een zinvolle (?) enquête 

mee te werken. 

Aan het eind van het gesprek blijkt 

de vaak vriendelijke man of vrouw 

nog een ‘prachtige aanbieding’ voor 

u te hebben.

Zelf initiatief nemen

Een lezer van deze krant meldde ons 

dat hij jaren terug erop was ingegaan 

dat een ‘deskundig adviseur’ bij hem 

thuis kwam om hem voor te lichten 

over verbetering van zijn pensioen. 

Uiteindelijk trapte hij in het toen zo 

mooi lijkende aanbod maandelijks 

honderd euro te storten in een beleg-

gingsfonds voor aandelen.

Van zijn ingelegde gelden heeft hij 

door de beurscrisis thans nauwelijks 

nog de helft over. De adviseur heeft 

geen enkel risico gelopen, want 

zijn hoge provisies heeft hij al lang 

opgestreken.

Sterker, nu probeert hij de getroffen 

en verontwaardigde lezer opnieuw 

te adviseren zijn (overgebleven) 

kapitaal te storten in een minder 

risicovol fonds. En strijkt opnieuw 

zijn provisie op.

Nu weten we ook wel, dat mensen 

vaak niet weten hoe ze het beste hun 

geld kunnen wegzetten (of leningen 

kunnen aangaan). Wij adviseren 

u daarin altijd zelf het initiatief 

te nemen, u van tevoren zo goed 

mogelijk op de hoogte te stellen, 

alleen met betrouwbare adviseurs in 

zee te gaan (vraag hen eerlijk wat zij 

eraan verdienen!) of gewoon naar 

uw (vertrouwde) bank te gaan en 

uw zaak eerlijk voor te leggen met 

de duidelijke boodschap dat u ook 

anderen offerte laat uitbrengen.

Mocht u het toch leuk vinden de 

ongevraagde wervingstelefoontjes 

of post te krijgen, bedenk dan dat u 

de eerste acht dagen op grond van 

de colportagewet van een monde-

ling gemaakte afspraak (of zelfs een 

toegezegd of ondertekend contract) 

zonder opgaaf van redenen (schrifte-

lijk gedaan) af kan. 

Hans Roodenburg

Trap er niet in als u telefonisch wordt benaderd – vaak in de 

vroege avonduren – om een dienst of product af te nemen. 

Vaak gebeurt het dat u op het verkeerde spoor wordt gezet, 

doordat een vriendelijke dame of heer u onder het mom van 

een enquête iets probeert aan te smeren.

Sociale voorzieningen

AOW voor vrouw, 

WAO voor man

Mijn vrouw wordt in augustus dit 

jaar 65 jaar. Ik bereik in oktober die 

leeftijd. Tot die tijd heb ik een WAO-

uitkering van het UWV. Houdt het 

UWV ook rekening met de AOW die 

mijn vrouw gaat krijgen? 

Uw WAO uitkering is individueel. 

Die staat los van het inkomen van uw 

vrouw. Derhalve gaan uw vrouw en 

u samen er per pensioendatum van 

uw vrouw erop vooruit! Ook al is het 

maar enkele maanden. Zodra u zelf 

AOW krijgt, vervalt uiteraard wel 

uw WAO.

IOAW misgelopen door 

AOW partner

Bij mijn man van 63 jaar is zijn 

WW-uitkering, die hij krijgt naast 

zijn gedeeltelijke WAO-uitkering, 

afgelopen. Hij zou nu wellicht in 

aanmerking komen voor een IOAW-

uitkering. Maar doordat ik al AOW 

heb en een klein aanvullend pensi-

oentje krijgt hij niets. Hoe kan dat?

De door u geschetste situatie kan 

inderdaad kloppen. U moet hierbij 

bedenken dat IOAW een huishoud-

uitkering is. Met andere woorden, 

alle inkomens van u en uw partner 

worden daarop gekort. 

De IOAW komt in feite overeen met 

een bijstandsuitkering die het be-

staansminimum vormt. Het verschil 

is dat er geen vermogenstoets wordt 

gedaan. Dat betekent  dat niet hoeft 

te worden ingeleverd op spaargeld, 

aandelenbezit, eigen huis, enz.

Financiële kwesties

Tien eisers 

zetten deurwaarder in

Ik heb schulden bij tien eisers die 

allen hun eigen deurwaarder inscha-

kelen. Ik zie door de bomen het bos 

niet meer. Wat moet ik doen?

We raden u aan contact op te nemen 

met de Kredietbank Rotterdam (tel. 

0800 1545, e-mail kbr@sozawe.

rotterdam.nl) als u in Rotterdam 

woont. In Den Haag kunt u bij de 

Gemeentelijke Kredietbank (tel. 

070 35 33 000) terecht of voor meer 

informatie bij de dienst Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid en op de 

site www.denhaag.nl. Woont u in een 

andere gemeente dan moet u bij de 

gemeentelijke sociale dienst vragen 

hoe u aan schuldhulpverlening kan 

komen. Zij verwijzen u dan wel door 

of helpen u.

Bankrekening geblokkeerd

Mag een bank je spaartegoed en 

betaalrekening zonder bericht vooraf 

blokkeren nadat je bij het pinnen tot 

de ontdekking komt dat je niks krijgt. 

De bank vraagt vervolgens eerst 

een handtekening op het kantoor te 

komen zetten alvorens de rekening 

wordt gedeblokkeerd. Ik ben hiertoe 

niet in staat vanwege een gebroken 

heup waardoor er ook geen huur- en 

energiebetalingen kunnen worden 

gedaan.

Een bank mag inderdaad een reke-

ning blokkeren als daartoe reden is 

(verdenkingen van fraude, gerommel, 

onvoldoende tegoed of onvoldoende 

kredietmogelijkheden, bij overlijden 

van een van de rekeninghouders, enz, 

enz.).

Telefonisch kunt u natuurlijk de bank 

om opheldering vragen en uiteraard 

uw situatie uitleggen. U kunt ook 

een machtiging uitschrijven aan een 

ander om uw zaken te behartigen die 

dan bij de bank langs gaat. Dus er 

zijn volop mogelijkheden om deblok-

kering te verkrijgen als u krediet-

waardig bent. 

Fiscale zaken

Rente bij eigen bijdrage 

AWBZ

Mijn moeder wordt in een verzor-

gingshuis opgenomen. Zij moet een 

eigen bijdrage betalen. Eerder stond 

in deze rubriek dat voor de eigen 

bijdrage vermogen buiten beschou-

wing blijft. Geldt dit ook voor de 

opbrengst (rente) van het vermogen?

Voor de eigen bijdrage in een AWBZ-

instelling geldt alleen het verzamel-

inkomen dat voor de meeste mensen 

vooral bestaat uit de inkomsten in 

box 1 (AOW, pensioenen, verdien-

sten, enz.). Vermogen (In box 3) 

telt als zodanig niet mee en staat de 

verzorgende ter beschikking.

Wél telt voor het verzamelinkomen 

eer mee het fi ctie e rendement an 
4 procent dat de belastingplichtige 

volgens de belastingdienst maakt in 

box 3 boven een bepaald bedrag. 

Om u een voorbeeld te geven: als 

iemand boven de vrijstelling een 

ermogen heeft an   rekent 
de Belastingdienst een bedrag van 

  de fi ctie e  procent  
als ‘voordeel uit sparen en beleg-

gen’. Daarover moet dan overigens 

jaarlijks   elasting  orden 
betaald in box 3.

Die   euro telt el mee 
voor het verzamelinkomen en ook 

uiteindelijk voor de eigen bijdrage. 

Mensen met een vermogen minder 

dan   he en dus hiermee 
nooit te maken. Rijken die in een 

verzorgingshuis worden opgenomen 

betalen daardoor al gauw de maxi-

male eigen ijdrage an ruim   
per maand. Maar die kunnen het ook 

heel goed lijden.

Consumentenzaken

Btw en calorieën in de 

tarieven voor gas

Eneco heeft een deel van de door 

mij opgegeven en gebruikte kubieke 

meters gas verhoogd met een percen-

tage van 1,00987. Dat gebeurt omdat 

er verschil in de calorische waarde 

zou zijn van gas uit Slochteren en 

gas uit de Noordzee. Ik heb als con-

sument daar totaal geen invloed op. 

Is dit wel toegestaan? Verder vraag 

ik mij af of het geoorloofd is btw te 

berekenen over de energiebelasting. 

Dus belasting over belasting!

Inderdaad is er een verschil in 

calorische waarden. Die worden 

niet door Eneco vastgesteld, maar 

landelijk en is wettelijk vastgelegd. 

Hetzelfde geldt min of meer voor de 

btw, die ook wordt gerekend over de 

energiebelasting. Ook dat is wettelijk 

vastgelegd (het gaat hierbij om een 

accijns, je ziet hetzelfde bij de ben-

zine en alcoholische dranken).

Het is inderdaad een vorm van belas-

ting heffen over belastingen hoewel 

het wel twee heel verschillende 

soorten belasting zijn. Btw wordt 

gerekend over de ‘toegevoegde 

aarde  en accijn en ijn een heffi ng 
die een product ook duurder maken 

en dus daaraan toegevoegde waarde 

geven. Wil u het anders, dan moet u 

uw onvrede aan de politiek kenbaar 

maken.

Ondanks hun grotere levenservaring zijn er genoeg oudere lezers onder ons die zich laten verleiden door mooie verkooppraatjes. Wat kunt u doen tegen ongevraagde telefonische aanbiedingen?  
Reacties kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl
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Woontorens Ypenburg Centrum

Modern wonen op een historische plek
In het nieuwe Haagse stadsdeel Ypenburg heeft zich de afgelopen jaren een bruisende gemeen-
schap gevestigd van mensen die dicht bij de stad willen wonen, maar die ook willen genieten 
van de rust, ruimte en natuur. Alle faciliteiten om comfortabel te wonen en optimaal te genie-
ten zijn hier dan ook aanwezig. Boven het winkelcentrum in het hart van Ypenburg rijzen acht 
torens omhoog, met luxe appartementen van waaruit een prachtig panoramisch wordt geboden 

tot aan Delft en het centrum van Den Haag.

Historie
Ypenburg biedt een moderne woonom-
geving op een historische plek, die bij 
velen in ieder geval nog bekend is als 
de locatie van het voormalige vliegveld, 
dat in verschillende periodes dienst deed 
voor de sportvliegerij, als militaire basis 
en als luchthaven voor de Koninklijke 
familie. Iets minder bekend is dat de 
nieuwe woonwijk in feite de oudste is 
van wat nu tot het Haagse grondgebied 
behoort. Eind vorige eeuw werden er de 
resten gevonden van een grafveld uit de 
steentijd, circa 3.500 jaar voor Christus.  
Ook de vondst van een oerbos op 
Ypenburg met tientallen goed bewaard 
gebleven veeneiken is van bijzondere 
archeologische waarde.

Dynamisch maar rustig
Architect Penne Hangelbroek van het 
Berlijns/Rotterdamse bureau Rapp + 
Rapp is er trots op dat het goed is gelukt 
om binnen de dynamiek van Ypenburg 
Centrum appartementen te realiseren die 
een rustige uitstraling en woonbeleving 

hebben. “We wilden de sfeer scheppen 
van een echte kleinstedelijke gemeen-
schap.” Geen achteraf straten dus 
of andere verborgen onaantrekkelijke 
plekken. Het centrum is levendig en 
open, maar in de woningen heerst rust. 
Niet alleen in de woningen zelf trouwens, 
maar ook in de centrale tuinen tussen de 
appartementencomplexen.
En dan natuurlijk het geweldige uitzicht 
vanuit de woningen, dat bijdraagt aan 
een gevoel van ruimte in een toch 
onmiskenbaar Randstedelijke context.

Verbindingen
Bewoners van ‘oud’ Den Haag valt het 
niet meer mee om een beetje vlot de stad 
in of uit te komen, 
zeker niet met de auto. 
Vanuit Ypenburg is 
dat een ander verhaal, 
de aansluiting op de 
snelwegtracés naar 
Utrecht, Rotterdam en 
Amsterdam is vanuit  

het nieuwe stadsdeel snel en makke-
lijk. Voor forensen levert dat dagelijks 
tijdwinst op.
Maar ook wie is aangewezen op het 
openbaar vervoer wordt in Ypenburg 
goed bediend. Op het nieuwe NS-station 
Ypenburg gaat (in beide richtingen) twee 
keer per uur een stoptrein op het traject 
Den Haag Centraal en Gouda Goverwelle.
Ook met bussen en trams van het stads- 
en streekvervoer is Ypenburg goed 
bereikbaar.

Contact opnemen
Wie belangstelling 
heeft voor meer 
informatie over 
de woningen in 
Ypenburg kan con-
tact opnemen met 
Nadorp Makelaars.
Nadorp is al sinds 

1922 gespecialiseerd in de verkoop en 
verhuur van onroerend goed in Den Haag 
en omgeving. Door hun jarenlange erva-
ring en kennis van de omgeving weten 
de makelaars van Nadorp precies wat 
hun klanten willen en kunnen ze hen met 
alle expertise adviseren. Nadorp verzorgt 
de verhuur van de appartementen in de 
torens van Ypenburg Centrum. Hiertoe 
zijn drie modelwoningen ingericht die op 
afspraak kunnen worden bezichtigd.

Het woningaanbod
Beschikbaar om direct te betrekken zijn op dit moment de volgende 
woningen:

Steentijdsingel 100
Omschrijving:  luxe 4-kamer portiekappartement met 
 panoramisch 360 graden uitzicht
Woonoppervlakte:  95 vierkante meter
Huurprijs:  945 euro per maand

Steentijdsingel 103
Omschrijving:  luxe penthouse (twee woonlagen en eigen liftingang)  
 met panoramisch 360 graden uitzicht
Woonoppervlakte: 131 vierkante meter
Huurprijs:  2.360 euro per maand

Steentijdsingel 152
Omschrijving:  luxe penthouse (twee woonlagen en eigen liftingang)  
 met panoramisch 360 graden uitzicht
Woonoppervlakte:  131 vierkante meter
Huurprijs:  2.360 euro per maand

Speerpunt 13 & 18
Omschrijving:  luxe 4-kamer portiekappartement met panoramisch  
 360 graden uitzicht
Woonoppervlakte:  113 vierkante meter
Huurprijs:  1.180 euro per maand

Speerpunt 20
Omschrijving:  luxe penthouse (twee woonlagen en eigen liftingang)  
 met panoramisch 360 graden uitzicht
Woonoppervlakte:  160 vierkante meter
Huurprijs:  2.360 euro per maand

Schrabber 79
Omschrijving:  luxe penthouse (twee woonlagen en eigen liftingang)  
 met panoramisch 360 graden uitzicht
Woonoppervlakte:  141 vierkante meter
Huurprijs:  2.360 euro per maand

Vuursteen 77, 79 & en 81
Omschrijving:  luxe 4-kamer portiekappartement met panoramisch  
 360 graden uitzicht
Woonoppervlakte:  103 vierkante meter
Huurprijs:  1.130 euro per maand

Vuursteen 89
Omschrijving:  luxe penthouse (twee woonlagen en eigen liftingang)  
 met panoramisch 360 graden uitzicht
Woonoppervlakte:  141 vierkante meter
Huurprijs:  2.360 euro per maand

ALGEMENE KENMERKEN
Alle genoemde woningen zijn uitgevoerd met een nieuwe badkamer met 
aparte douche, ligbad, dubbele wastafel en toilet. Verder met o.m. een 
nieuwe complete keuken, voorzien van inbouwapparatuur. De apparte-
menten worden schoon en gestoffeerd opgeleverd.
Bij de woning hoort een eigen berging/box. Voor een meerprijs van 60 
euro per maand kan een parkeerplaats in een van de garages worden 
gehuurd. De huurprijzen zijn exclusief servicekosten van 50 euro per 
maand,  water, elektriciteit en stadsverwarming. De woningen zijn van 

moderne isolatie voorzien.
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Postadres:
Postbus 18590, 2502 EN Den Haag
Bezoekadres:
Jan Willem Frisolaan 3, 2517 JS Den Haag
Telefoon: +31 (0)70 - 375 75 75
E-mail: info@nadorp.nl
Internet: www.nadorp.nl

Huurwoningen met 

panoramisch uitzicht



Voor deze door de Gemeente Den 

Haag en CIPO opgezette prijs werden 

31 organisaties voorgedragen door 

ongeveer 400 senioren. Veel aanmel-

dingen dus, maar de criteria waren 

nogal scherp gesteld. Daardoor kwa-

men uiteindelijk relatief weinig clubs 

daadwerkelijk in aanmerking. De jury, 

bestaande uit Kitty van der Schaft (ge-

meente Den Haag, afd. Sportzaken), 

Ali Pronk (voorzitter CIPO) en een 

vakkracht, nomineerde er uiteindelijk 

twee: SV Loosduinen en de vereniging 

55plussportief.

Senior Actief

SV Loosduinen zette in samenwerking 

met welzijnsorganisatie Loosduinen in 

2006 een project nordic walking op. 

Hieraan doen ruim zestig ouderen mee. 

Zij zijn ook lid zijn van de afdeling 

Senior Actief van SV Loosduinen. 

Meerdere groepen zijn op maandag 

en vrijdag lekker in de natuur actief 

onder leiding van de gediplomeerde in-

structeurs Mieke en Henk, die door de 

vereniging zijn aangesteld. De ouderen 

maken bovendien gebruik van de fa-

ciliteiten van de voetbalvereniging die 

is gevestigd op Sportpark Madestein, 

inclusief het clubgebouw.

Het is voor Haagse begrippen uniek 

dat een voetbalvereniging zich open-

stelt voor de ontwikkeling van een 

speciaal aanbod voor 55-plussers. De 

nordic walkers voelen zich ook zeer 

geaccepteerd op Madestein. Zij hebben 

het gevoel ergens bij te horen. De club 

staat ook open voor initiatieven, zoals 

de organisatie van een toertocht.

Dynamic tennis

De andere genomineerde, 55plusspor-

tief, is voortgekomen uit de wekelijkse 

sportinstuiven van de gemeente in 

de jaren negentig. Toen de gemeente 

daarmee stopte, besloot 55plussportief 

als zelfstandige vereniging door te 

gaan. In 2006 begon de organisatie 

met een afdeling Dynamic Tennis. 

Deze sport wordt beoefend op een 

badmintonveld en gespeeld met een 

schuimrubberen bal. In totaal doen 

daar elke vrijdag in Sporthal Loosdui-

nen aan de Groen van Prinstererlaan 

26 ouderen aan mee. Dynamic tennis is 

een uitstekend alternatief voor ouderen 

die door lichamelijke klachten niet 

meer de ‘gewone’ tennissport kunnen 

beoefenen. In Den Haag is deze sport 

alleen binnen dit initiatief en op deze 

plaats te beoefenen.

Voor de SV Loosduinen werd het 

uiteindelijk geenszins vrijdag de 13e. 

Deze club kreeg de Sportstimulerings-

prijs 55+, een geldprijs van

  ,  SV oosduinen is uniek , 
aldus het juryrapport, vooral omdat de 

vereniging zich heeft opengesteld voor 

een andere doelgroep en een andere 

tak van sport. De prijs werd aan de 

club uitgereikt door een voormalige 

topsporter: Ria van Velsen, veelvuldig 

wereldrecordhoudster op de rugslag en 

Europees kampioene in 1962. 55plus-

sportief ontving uit handen van Ria 

van Velsen de tweede prijs, een bedrag 

an  ,

Ook zin om te sporten?

• Voor Haagse 55-plussers bestaat er 

een uiterst handzaam overzicht van 

sport- en beweegmogelijkheden. 

Dat boekje heet Sport- en beweeg-

wijzer 55+, en het is nog geheel 

gratis ook. De gids is samengesteld 

door CIPO in opdracht van de 

gemeente. Hij is af te halen in de 

bezoekersruimte van CIPO in Het 

Nutshuis, Riviervismarkt 5 (tegen-

over de Grote Kerk).

    f el  op    , of 
mail naar cipo@cipo.org.

• Nieuw is de internetsite

    denhaag.beweegmaatje.nl. Onder 

het motto ‘Samen bewegen is leu-

ker!’ kunnen mensen met dezelfde 

interesses op het gebied van sporten 

en bewegen elkaar daar opzoeken. 

Vervolgens kunnen ze er met elkaar 

mee aan de slag.

 Van aterdag  tot en met rijdag 
24 april 2009 vindt de Nationale 

Sport Week plaats. Dat is een lan-

delijke campagneweek met tal van 

sportieve activiteiten. Bekende Ne-

derlanders raggen zich bijvoorbeeld 

in het zweet om te benadrukken dat 

we dat allemaal moeten doen. Het 

is namelijk lekker en – mits met 

mate verricht, zoals voor alles geldt 

– gezond. Meer weten? Kijk op

    www.nationalesportweek.nl

Haagse Sportstimuleringsprijs 55+ voor Nordic Walking SV Loosduinen 

Gezond wandelen met stokken 

DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

Agenda

28 maart t/m 16 september:

foto’s Jacques Meijer

Tentoonstelling in Panorama Mesdag, 

Zeestraat 65, dagelijks van 10.00 tot 

 uur on  en feestdagen anaf 
12.00 uur). Freelancefotograaf Meijer, 

die vanaf de jaren vijftig werkte 

voor de Haagse kranten, dook in zijn 

archief. Hij maakte een keuze uit beel-

den van Scheveningen uit de periode 

1955-1965: de boulevard, de haven, 

het strand, het Veronicaschip, uitgaan. 

Meijer scande de negatieven en drukte 

ze met hedendaagse technieken op-

nieuw af. Het gevolg: een heldere blik 

op toen en daarmee ‘de schok van het 

oude’, van ‘de kloof die de tijd heeft 

geslagen tussen nu en toen’, aldus de 

Volkskrant.

Dinsdag 7 april 2009:

rondleiding in Nebo

Wie voor de keuze staat om in een 

verpleeghuis te worden opgenomen 

kan, met familieleden, terecht voor 

een rondleiding in Verpleeghuis Nebo, 

Floris Arntzeniusplein 65 in Den 

Haag. De rondleiding start om 15.30 

uur. Aanmelding dagelijks tussen 

 en  uur ij ita aasjes of 
Ellen Heijstek, maatschappelijk werk, 

telefoon    

Woensdag 22 april:

Werking geheugen

In Wijk- en Dienstencentrum Het 

refpunt esselsestraat  er orgt 
een psychologe een presentatie over 

de werking van het geheugen. Aan de 

orde komen:

- hoe wordt informatie in ons 

 geheugen opgeslagen?

- wat draagt bij aan een goede  

 werking van het geheugen?

- wat verandert er bij het 

 ouder worden?

- wanneer wordt ‘vergeten’ 

 zorgelijk en wat staat ons 

 dan te doen?

Tijdens of na de presentatie is er 

gelegenheid vragen te stellen. Tevens 

zal er een informatietafel zijn. Na de 

pauze is het (vrijblijvend) mogelijk 

deel te nemen aan een leuk spel dat 

met het geheugen te maken heeft. De 

bijeenkomst begint om 14.00 uur (tot 

ca. 15.30 uur).Deelname van tevoren 

even opgeven bij de balie van Het 

refpunt, tel      Voor 
meer informatie (of bij problemen met 

vervoer):

 Arlette Olive, ouderenconsulent Het 

Trefpunt, 

tel      of 
Arlette.Olive@welzijnscheveningen.nl

CIPO, Postbus 13634, 2501 EP  Den Haag, (070) 364 38 18

INFORMATIE:

Ouderen L’dam-V’burg
gratis met bus en tram

65-plussers 

met een 

Ooievaarspas 

uit Voorburg 

en Leid-

schendam 

kunnen vanaf 

komende 

zomer in de 

zogenaamde 

daluren en de 

weekeinden gratis met bus en tram van 

de HTM reizen. Deze proef, die sinds 1 

januari al in Den Haag loopt, moet ertoe 

leiden dat zij er gemakkelijker op uit 

gaan. Gehoopt wordt ook dat de trams in 

de ochtendspits minder vol zullen zitten 

als ouderen een uurtje later gratis mee 

kunnen.

Wethouder over Wmo
Wethouder Van Alphen van Welzijn, 

Volksgezondheid en Emancipatie zal tus-

sen  maart en  april in alle aagse 
stadsdelen met bewoners in gesprek 

gaan over de maatschappelijke onder-

steuning in hun wijk. De wethouder wil 

graag van hen horen of zij tevreden zijn 

over de voorzieningen die de gemeente 

en welzijnsorganisaties regelen via de 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo), maar ook welke zaken bewoners 

de komende jaren willen aanpakken.

Zelfstandig wonen

Door de Wmo moet iedereen zo lang 

mogelijk zelfstandig kunnen blijven 

onen  n  ging de ethouder ook 
al in gesprek met Hagenaars over de 

Wmo. Deze informatie is vervolgens 

verwerkt in het beleid. De wethouder wil 

nu weten of de verwachtingen van twee 

jaar geleden zijn uitgekomen.

De serie gesprekken start op maandag 

31 maart in Haagse Hout. Alle data staan 

op www.cipo.org (onder nieuws); of bel 

ons op     om e te eten 
te komen.

Wijk- en Woonzorg in 
plaats van Meavita

De activiteiten van de failliete thuiszorg-

organisatie Meavita worden in Den Haag 

voortgezet door de nieuwe organisatie 

HWW Zorg (Haagse Wijk- en Woon-

zorg). Op 9 maart werden de voormalige 

Meavita-onderdelen in Den Haag en 

Groningen failliet verklaard, als gevolg 

van mislukte innovatieve projecten en 

hoge afvloeiingsregelingen. HWW heeft 

het personeel van Meavita in Den Haag 

overgenomen. Meavita-cliënten zijn er-

van verzekerd dat zij van HWW zorg of 

huishoudelijke hulp blijven ontvangen.

De Bankhal van Het Nutshuis vulde zich vrijdag 13 maart met 

een grote groep actieve en vooral sportieve 55-plussers. Ze 

waren tamelijk massaal afgekomen op de uitreiking van de 

eerste Haagse Sportstimuleringsprijs 55+. Die viel die mid-

dag ten deel aan de Haagse sportorganisatie die zich het best 

heeft ingezet om het sporten onder en door 55-plussers te 

stimuleren.

www.cipo.org
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-Oud-topzwemster Ria van Velsen bij de uitreiking van de Sportstimuleringsprijs 55+ aan de 

voor senioren actieve voetbalvereniging SV Loosduinen. -
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De gemeente Leidschendam-Voor-

burg is organisch met Den Haag 

verbonden. Van de bijna 74.000 

inwoners zijn er velen afkomstig 

uit Den Haag of er door hun werk 

mee verbonden. Andersom is 

Leidschendam-Voorburg voor veel 

Hagenaars ook zeer goed bekend 

en vaak bezocht, bijvoorbeeld door 

het winkelcentrum Leidschenhage, 

het aantrekkelijke winkelgebied in 

Oud-Voorburg, het ziekenhuis An-

toniushove en het historische plekje 

Hofwijck, waar de legendarische 

familie Huygens resideerde.

De Oud-Hagenaar ging op bezoek 

bij Hans van der Sluijs (57), sinds 

2007 burgemeester van Leidschen-

dam-Voorburg, nadat hij dit ambt 

eerder in Hazerswoude, Noordwijk 

en Maarssen bekleedde. Hij woont 

samen met zijn vrouw in Leidschen-

dam en heeft twee dochters. 

Als ambtelijk coördinator stedelijke 

promotie werkte Hans van der Sluijs 

van 1978 tot 1984 bij de Gemeente 

Den Haag.

Frans Schols

Burgemeester Frans Schols, met 

wie hij nauw samenwerkte, zei 

hem tijdens een dienstreis dat hij 

volgens hem aanleg had voor een 

diplomatieke functie of bijvoorbeeld, 

net als hij het burgervaderschap. 

Van der Sluijs speelde in gedachten 

wat met het idee en besloot 25 jaar 

terug het er eens op te wagen, en 

hij solliciteerde met succes naar het 

burgemeesterschap van Hazers-

woude, een prachtig plaatsje midden 

in het Groene Hart. Die landelijk-

heid bevalt hem kennelijk, want 

in het gesprek wijst burgemeester 

Van der Sluijs ook nadrukkelijk op 

het mooie Stompwijk dat tot zijn 

gemeente behoort, langgerekt aan de 

Vliet gelegen en bij veel Hagenaars 

vooral ook bekend van de ‘land-

marks’ die je vanaf de snelweg ziet: 

de drie molens en de Laurentiuskerk. 

Stompwijk werd in 1938 met het 

dorp Veur samengevoegd tot de toen 

nieuwe gemeente Leidschendam, 

hoewel die naam in de volksmond al 

eeuwenlang werd gebruikt, doelend 

op de bebouwing bij het sluisje in de 

Vliet, dat in de 18de en 19de eeuw 

talloze malen door kunstenaars als 

onderwerp werd gekozen.

Vijf vragen aan Hans van der Sluijs:

Zelf oud Hagenaar?

Inderdaad. Van huis uit. Ik ben gebo-

ren op de Scheveningseweg nr. 1 een 

heel mooi monument van architect 

Berlage. Wij woonden in het Benoor-

denhout, vlak bij Clingendael. Mijn 

vader was de man die Mariahoeve tot 

ontwikkeling heeft gebracht en mijn 

eerste baan was ook bij de gemeente 

Den Haag. Leidschendam-Voorburg 

kende ik vooral van de roeivereni-

ging.

Wat merkt Voorburg-Leidschendam 

van voormalige Hagenaars?

Weinig en veel. Tussen het Noorden 

van Den Haag en de bebouwing van 

onze gemeente is weinig cultuurver-

schil. Er zijn veel Hagenaars vanaf 

de jaren ‘60 naar Leidschendam 

verhuisd, maar ook naar bijvoorbeeld 

de wijk Essestein in Voorburg. Voor 

bovenstedelijke voorzieningen als 

het Nederlands Danstheater of het 

Residentie Orkest gaan vele stad-

genoten naar Den Haag. Er is veel 

verwantschap in het dagelijks leven 

Leidschendam-Voorburg en Den 

Haag, er wordt intensief samenge-

leefd. De schaal van onze gemeente 

maakt het mogelijk om makkelijk 

met elkaar als burgers onderling om 

te gaan, makkelijker dan in een grote 

stad.  Als burgemeester bezoek ik 

mensen die 60 jaar getrouwd zijn, 

dat blijken vaak oud-Hagenaars te 

zijn. Ze vertellen me bijna allemaal 

hoe geweldig wonen ze het vinden in 

onze gemeente.

Heeft u zelf nog andere herinnerin-

gen aan Den Haag?

Mijn dochters wonen in Den Haag. 

En meer zakelijk gezien zijn het de 

grote internationale instellingen die 

aanspreken. Dat komt te meer door-

dat we sinds kort als het verlengde 

van het Internationale Strafhof, het 

zogenaamde Libanon Tribunaal 

huisvesten.

U bent benoemd als burgemeester, 

niet gekozen, maakt dat uw werk 

moeilijker?

Nee, ik heb altijd op veel instem-

ming kunnen rekenen. En ik ben 

ook altijd bezig om te helpen oplos-

singen voor problemen te zoeken. 

Bovendien wil ik benaderbaar en 

aanwezig zijn voor de mensen die 

behoefte hebben om de burgemees-

ter te spreken. Zo kan je bruggen 

bouwen en mensen centraal stellen. 

Zo’n instelling wilde de gemeen-

teraad ook graag hebben van de 

nieuwe burgemeester. In mijn werk 

in de regio en met mijn kennis van 

Den Haag komt deze werkopvatting 

ook goed van pas. De verhoudingen 

tussen Den Haag en Leidschen-

dam-Voorburg zijn redelijk goed 

en ontspannen tegenwoordig. We 

werken op een wederzijdse vertrou-

wensbasis met elkaar. En dat is wel 

eens anders geweest.

Wat is volgens u de mooiste plek 

van uw gemeente?

In de winter, vroeg in de ochtend, 

met de stilte van een lichte nevel, 

met rijp op de takken is hier de 

molengang van een uitzonderlijke 

schoonheid. Ik verbeeld me dan dat 

ik in een schilderij met een Hol-

lands winterlandschap loop, zoals 

Hendrick Avercamp dat als beste 

kon schilderen.

Constant Martini

Oud-Hagenaar als burgervader 
van Leidschendam-Voorburg
Sinds 2002 vormen Leidschendam en Voorburg één gemeente, een strategische fusie om de dreiging van annexatie door Den Haag 

op afstand te houden en bestuurlijke zelfstandigheid te behouden. Wel werd daarbij een stuk Leidschendams grondgebied afge-

staan, namelijk de enclave Leidschenveen en het bedrijventerrein Forepark, die sindsdien samen met het nabijgelegen Ypenburg 

het achtste stadsdeel van Den Haag vormen.

- Hans van der Sluijs, bij de Sinterklaasintocht op 

17 november 2007 (Foto: Hanhil). -

Sluis van Leidschendam
Van 1281 tot 1648 was hier een overtoom, als onderdeel van de landscheiding 

grens  tussen de hoogheemraadschappen ijnland en Delfland   as daarna 
werd een sluis gebouwd. Tot aan de vorming van de gemeente Leidschendam 

in 1938 lag op de ene oever de gemeente Veur en op de andere Stompwijk. De 

huidige sluis dateert uit 1885 en ligt in het verlengde van de Damlaan, tot voor 

kort de belangrijkste verkeersader van het dorp. 

De noordzijde van de ‘Leidschen Dam’ die dus Veur werd genoemd was reeds 

voor het begin van onze jaartelling bewoond zoals opgravingen hebben aange-

toond. De benaming Veur - als Fore - vinden we voor het eerst in een goede-

renlijst van de Utrechtse Sint Maartenskerk die de bezitsverhoudingen van kort 

voor 900 weerspiegelt. De benaming Fore zou verwijzen naar het bestaan van 

bossen. Tot in de middeleeuwen was er bebossing in deze streek, getuige de 

aard van het landgoed Schakenbosch. 

In 47 na Christus liet de Romeinse veldheer Corbulo een gracht graven. Een 

klein stuk van die vaart, de Fossa Corbulonis, is gereconstrueerd in de wijk 

de Rietvink. Deze 

vaart maakte deel uit 

van een waterweg die 

later de Vliet genoemd 

werd en al sedert de 

middeleeuwen een 

belangrijke verbinding 

voor vervoer van per-

sonen en goederen in 

Holland geworden was. 

In de nabije omgeving van de huidige sluis lag van oudsher een dam ‘Hoven 

Zijdwinde’ genaamd, waaromheen allerlei bedrijvigheid ontstond: molens, 

herbergen, werkplaatsen en opslagplaatsen van handelswaar. 

De pittoreske sluis van Leidschendam is door veel kunstenaars vereeuwigd in 

het verleden, is ook vaak gefotografeerd als afbeelding voor prentbriefkaarten. 

Bijgaand een foto van de sluis in 1988 en van de Sinterklaasintocht in 1955. 

(Bronnen: Wikipedia; de Geschiedenisbank Zuid-Holland en de Gemeente 

Leidschendam-Voorburg).

- IJspret in olieverf door Hendrick Avercamp, cirva 1610 (Collectie Mauritshuis, Den Haag.  -



Als symbool van vruchtbaarheid en 

nieuw leven heeft het ei in vrijwel 

alle culturen door alle tijden heen een 

absoluut mythische rol gespeeld. Het 

ei als symbool van nieuw leven, van 

dieren, mensen, goden, de aarde en 

zelfs de kosmos. De oude Egyptena-

ren geloofden dat er in den beginne 

chaos was, in de vorm van een ei. In 

China, zo gaat het verhaal, splitste het 

kosmische ei zich in het vrouwelijke 

yin en het mannelijke yang: yin was 

de aarde, yang het zuivere licht. Een 

Hindoe-versie over het ontstaan van 

het leven verhaalt over het zaad van 

de oergod waaruit zich in het oerwater 

een stralend gouden ei vormde 

waaruit vervolgens Purusha wordt 

geboren, wiens hoofd de hemel werd, 

wiens voeten de aarde, de navel de 

atmosfeer. 

Astarte, Easter & Venus

De oude Druïden zagen het ei als het 

voornaamste heilige symbool van 

hun orde. Eieren werden in allerlei 

religieuze en heidense riten gebruikt, 

opgehangen, aanbeden, beschilderd 

en gegeten. Hyginus, de Egyptische 

bibliothecaris van de oude Romeinse 

bibliotheek, schrijft: ‘Er wordt ge-

zegd dat een ei van buitengewone 

afmetingen uit de hemel in de rivier 

de Eufraat is gevallen, en dat uit 

dat ei Venus is ontstaan, ook wel de 

Syrische godin Astarte of Isjtar werd 

genoemd.’ 

De Engelse taal blijft dicht bij de 

oorsprong; van Isjtar is het een kleine 

stap naar Easter, ofwel: Pasen. En 

Isjtar (of Eostre), die dus uit dat 

geweldig grote ei was gekomen, werd 

gezien als de godin van de dageraad 

en in het bijzonder van de lente. Zij 

was het (volgens de legende) die de 

poorten van het Walhalla opende voor 

Balder, de witte god, de zonnegod, 

die het licht op aarde bracht. In de 

lente, zo werd gedacht, werd de zon 

telkens opnieuw geboren. Een mooie 

gedachte. De roomse kerk borduurde 

met Pasen als viering van de weder-

geboorte van Christus dus trouw voort 

op een eeuwenlange traditie, en nam 

het ei als symbool voor nieuw leven 

en wedergeboorte dankbaar over.  

De vraag wie of wat er nu eerder 

was, het kip of het ei, zou je ook in 

dit verband kunnen stellen, al ligt het 

voor een Darwinist voor de hand dat 

het ei er in ieder geval eerder was dan 

de legende. Puur praktisch gezien 

is de samenloop van pasen, lente en 

feestelijke eierconsumptie gemakke-

lijk te verklaren. In de winter leggen 

gewone kippen (dus niet die kippen 

die in onze Nederlandse legbatte-

rijen jaarlijks zo’n 7 miljard eieren 

produceren) bijzonder weinig tot geen 

eieren. 

Handig & voedzaam

Als de lente in aantocht is en de dagen 

lengen gaan de kippen weer leggen, 

zodat de zo voedzame eieren juist met 

Pasen, als de vastentijd van veertig 

dagen eindelijk weer voorbij is, royaal 

voorhanden zijn. Dat kun je als een 

buitengewoon praktische bijkomstig-

heid beschouwen, als oorsprong van 

al die geweldige mythen en rituelen 

– maar ook andersom: door de goden 

van alle tijden en culturen zo bedacht, 

speciaal voor de gelovige mens, die 

met Pasen eindelijk weer eieren mag 

eten.

Zonlicht

In zijn geweldige boek Over eten 

& koken besteedt culinair specialist 

Howard McGee vele pagina’s aan de 

wonderen van het ei, omdat het ei in 

de keuken zo’n geweldige alleskun-

ner is. Eieren verzoenen vet en water 

met elkaar, erfijnen snoepgoed en 
roomijs, geven smaak, substantie en 

voedingswaarde aan soep, dranken, 

brood, gebak en pasta, klaren bouillon 

en wijn en kunnen rauw, gekookt, 

gebakken, geroosterd, ingelegd en 

gefermenteerd gegeten worden. En de 

pure schoonheid van alles is dat het 

ei ook wetenschappelijk gezien een 

wonder is, de belichaming van de hele 

scheppingsketen: van het ongeboren 

kuiken, via de kip naar de planten en 

zaadjes die de kip gegeten heeft, en 

daarmee naar de ware bron van het 

levensvuur, de zon. In een ei wordt 

zonlicht omgezet in leven. Kan het 

mooier? Bak een eitje in de pan en 

zie: een universum van eiwit, met in 

het midden een prachtige oranjegele 

lichtgevende zon. 

Maarten de Kroon 
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Ode aan het ei

Wat te eten met Pasen. Eieren 

natuurlijk: biologische liefst, en dan 

gekookt en beschilderd, en heerlijk 

paasbrood en gerookte zalm met 

wat crème fraîche, en het liefst ook 

asperges met gekookte eieren en 

beenham, maar de asperges zullen er 

dit jaar waarschijnlijk nog niet zijn, 

althans, niet van de koude Lim-

burgse grond, en dat zijn en blijven 

de lekkerste. 

Wat altijd past bij een geslaagd paas-

diner is een mooie lamsbout (hulde 

aan het ritueel!) met verse takjes 

ro emarijn en knoflook ingestoken  
in olijfolie in de oven gegaard (goed 

inwrijven met zout en peper, en dan 

ongeveer een uurtje per kilo op 200 

graden, regelmatig keren en bedrui-

pen), met verse groente natuurlijk, 

om te vieren dat het lente is, en 

Turks brood of gebakken aardappels. 

Aardappels eerst koken en dan bak-

ken mag, lekkerder is: vastkokende 

aardappels wassen en ongeschild in 

blokjes snijden, een kwartiertje in 

olie bakken (regelmatig schudden) 

tot ze mooi bruin maar nog niet gaar 

zijn, en dan ruim een kwartier met 

rozemarijn en twee geplette knof-

looktenen in de oven (200 graden) 

verder laten garen. 

Voor de brunch: maak à la minute  

een roerei in een pannetje: breken 

en een beetje loskloppen met een 

vork. Bijtijds stoppen met verhitten, 

dus voordat alles is gestold, want 

het moet een smeuïge massa blijven. 

Roer er aan het einde een lepel 

(per 2 eieren) crème fraîche of een 

klont boter door of een beetje melk. 

Breng op smaak met peper en zout 

en serveer direct, met stevig bruin 

brood en de beste roomboter die u 

kunt krijgen.

Eten en drinken in 
een Haagse context

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

Far Breton

Altijd lekker, dus ook met Pasen, een 

athentieke Far Breton. Gezien de hoe-

veelheid eieren die in de Far gaat, zou 

je dit recept van Toon van Mierlo van 

restaurant Watertanden ook kunnen zien 

als een ode aan het ei.  

Ingrediënten:
 gram fijne loem,  gram 

suiker,  of  eieren,  liter melk, 
gedroogde pruimen
 

Wij maken onze Bretonse pruimentaart 

zonder vanille om de smaak zo puur 

mogelijk te houden. Met vanille mag 

natuurlijk ook. Meet op de bodem van 

een dichte taartvorm met een hoge rand, 

of een ovenschaal zoveel pruimen af, 

dat ze allemaal ongeveer een centimeter 

uit elkaar kunnen liggen (niet te veel 

dus!) Laat ze minstens een uur weken 

in lau  ater  Ver arm de o en tot  
graden. Beboter de taartvorm of schaal 

en schik daar de pruimen op. Meng de 

bloem en de suiker goed (dan klontert 

het niet). Verwarm de melk tot bijna aan 

de kook, sla de eieren door het bloem/

suikermengsel en klop er de warme 

melk door. Schenk het geheel zachtjes 

in de schaal en bak de Far ongeveer 

een uur, of tot hij mooi kleurt aan de 

bovenkant. Laten afkoelen. 

Opgelet: de far zakt weer in, maar dat 

hoort zo. In Bretagne eet men dit koud, 

maar warm is ook buitengewoon lekker. 

Warme frambozen erbij, en je hebt een 

zoet gedicht.

Het ei. Een universum in zakformaat. Bron van voeding. In de 

keuken een alomtegenwoordig fenomeen dat in talloze varia-

ties wordt gebruikt, bereid en gegeten. De vorm alleen al is 

een geniale vondst van de natuur. Buitengewoon sierlijke en 

handige verpakking van voedzame stoffen. Blijft weken goed. 

Het ei is bron van nieuw leven, met alle voedingsstoffen die 

nodig zijn om dier te worden. De eruptie van nieuw leven, als 

de snavel van de kip, de koekoek, de Ibis of de struisvogel 

de eerste barst maakt in die volmaakte schaal moet voor 

alle mensen van alle tijden die het voor het eerst zagen een 

openbaring zijn geweest. Een raadsel. Een wonder. 

Wat te eten met Pasen

Geroerde eieren, gebraden 
lamsbout en verse groente

INDONESIAN RESTAURANT

“GAROEDA”

Open monday-saturday 11.00 - 23.00 hrs.
sunday from 16.00 hrs.

KNEUTERDIJK 18a  -  THE HAGUE
 (070) 346 53 19

De Oud-Hagenaar menu 

á € 20,50
31 maart t/m 14 april

Soep van de dag
~

Kalfsschnitzel
~

Dame Blanche
~

Inclusief glas wijn

Keuken open 11.00 – 21.30 u.
Reserveren (070) 360 49 06

Lange Voorhout 39 a
2514 EC Den Haag
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Door Rob Andeweg - info@robandeweg.nl

“Mijn jeugd was een geweldige tijd 

daar in de Ferdinand Bol, kenmer-

kend was dat wij opgroeiden met 

een vast ploegie,” een benaming 

die hij nog vele malen tijdens zijn 

verhaal zal gebruiken. “De sfeer 

daar in die Schilderswijk was 

bijzonder, vanaf de eerste mooie 

lentedag tot in de late nazomer-

dagen leefde de hele buurt buiten. 

De ouders zaten dan in ploegies 

aan tafeltjes voor de deur, er werd 

gelachen, gekaart en eventuele 

problemen werden daar opgelost.”  

Kattenkwaad 

Toch kende ook deze straat zijn 

problemen, zoals met het riool.

“Ik weet nog heel goed dat er 

problemen waren met het riool, op 

zich niet zo prettig in de zomer. 

De gemeente plaatste een grote 

rioolpomp midden in de straat, het 

ding werkte perfect, maar door het 

geluid deed niemand ’s nachts meer 

een oog dicht.” Jan veert zichtbaar 

trots op. “Wij als ploegie hebben 

dat verholpen, in het holst van de 

nacht demonteerden wij dat ding 

en een geweldige rust viel over de 

straat. Alleen jammer dat de andere 

dag de Ferdinand Bol zonder water 

zat en het ergste, de hele straat 

was bedekt onder een vieze laag 

drek.” Aan zijn gezichtsuitdrukking 

te zien begrijp ik dat het met het 

ploegie daar voorlopig wel over 

moet zijn geweest… .

Feesten en beesten

Jan en het ploegie groeiden op en 

verlegden hun interesses van ri-

oolpompen naar het uitgaansleven. 

“We gingen op dansles bij Joop 

Kuipers en als echte Travolta’s 

toonden wij onze kunsten dan in 

Amicitia, waar je na een toneel-

voorstelling de portier een knaak 

gaf, voor het hele ploegie, en lekker 

gingen scharrelen met de dames.”

“Maar we gingen ook naar de Die-

rentuin”. De Dierentuin, een plek 

die ik steeds in mijn gesprekken 

met Oud Hagenaars hoor noemen. 

“Kijk na de oorlog zaten daar al-

leen geen beesten meer, de Duitsers 

hadden alles ontruimd, nee je kon 

daar kijken naar optredens van 

bekende Haagse jongens, dansen 

en feestvieren.” 

Ineens besef ik dat de uitdrukking 

feesten en beesten hier moet zijn 

ontstaan! 

Vele jaren later zag Jan letterlijk en 

fi guurlijk het licht en groeide uit 
tot een gerespecteerd ondernemer 

in huishoudelijke verlichting. Wan-

neer ik afscheid neem zie ik hem 

wandelen naar een aantal leeftijds-

genoten en laat hem achter met de 

geruststellende gedachte dat hij 

weer aanschuift bij zijn ploegie.

Jan Adam, inmiddels gepensioneerd ondernemer in verlichting, bracht zijn 

jeugd voor het grootste deel door in de Ferdinand Bolstraat. Ferdinand Bol, 

Nederlands schilder en etser, leefde van 1616 tot 1680; in 1632 was hij 

zelfs leerling van Rembrandt. Jan Adam was ook leerling maar dan op een 

heel ander vlak. Na de lagere school volgde hij zijn opleiding als bankwer-

ker op het DS College.

De Ferdinand Bolstraat 
met Jan Adam

- De Ferdinand Bolstraat op een prentbriefkaart van 

Eijgendaal uit 1942. Rechts op de kop van de hoek is de 

kantoorboekwinkel zelf te zien. -

Terug naar...

Het wordt nu hoog tijd dat er knopen 

worden doorgehakt en dat de par-

tijpolitiek naar de achtergrond gaat. 

Een aardig voorbeeld van slechte 

dossierkennis is bijvoorbeeld de 

eerder voorgestelde verhoging van de 

NHG (Nationale Hypotheekgarantie). 

U weet vast nog wel dat dit vroeger de 

Gemeentegarantie heette. 

Beren op de weg

Men ziet hier onterecht beren op de 

weg. De NHG zorgt ervoor dat de 

geldverstrekker (de bank) bij het 

onverhoopt niet betalen van de hy-

potheekafl ossing door de klant eker 
weet dat de lening wordt terugbetaald 

door dit fonds. Dit is zekerheid voor 

de bank en dat resulteert in een lagere 

rente voor de huizenkoper.De voorge-

stelde erhoging an   naar   
  is olgens enkele ka inets

leden een hachelijk avontuur. Maar het 

zou juist een prima stimulans zijn voor 

de woningmarkt, die momenteel toch 

te lijden heeft.

De onterechte angst dat deze verho-

ging kostenverhogend zou kunnen 

werken kan worden weerlegd door 

het feit dat de betalingsproblemen 

zich voornamelijk voordoen aan de 

onderkant van de huizenmarkt, en 

nauwelijks zijn te verwachten in het 

middensegment tussen de   
en de  
De verhoging van deze grens leidt 

eerder tot meer premiebetalers. Bij 

aanvang van een hypotheek met NHG 

betaalt men namelijk gemiddeld een 

edrag an ca    aan het fonds  
vergelijk het met een stroppenpot. 

Met andere woorden: omhoog met 

die grens en wel zo spoedig mogelijk 

zodat de huizenmarkt en alle leve-

ranciers hier omheen zoals bouwbe-

drijven, keukenboeren et cetera weer 

lucht krijgen.

Wat u kunt doen

Mocht u overigens uw woning al wat 

langer in uw bezit hebben laat dan 

eens kijken of u niet te veel hypo-

theekrente betaalt. Bij veel banken 

bestaat de mogelijkheid om tussentijds 

te bezien hoe uw bevoorschotting is 

geregeld.

Wat betekent dit concreet? Door de 

waardestijging van de laatste jaren 

kunt u misschien de rente van uw 

hypotheek verlagen omdat bij aanvang 

van uw hypotheek uitgegaan is van 

een estrekking an  procent an 
de e ecutie aarde dat is circa  
procent van de vrije verkoopwaarde).  

Door de forse stijging van de laatste 

decennia, los van de huidige rimpel 

door de kredietcrisis, kunt u misschien 

opteren voor een verstrekking van 

ruim onder de  procent an de 
e ecutie aarde  Dit kan soms ,  tot 
,  procent  rente oordeel tot ge olg 

hebben.

Dus om met Jan Peter te spreken: na 

het zuur komt het zoet. Dan moeten ze 

op het Binnenhof nu wel eens meters 

maken anders komt na het zuur het 

bitter.

Overleg in het torentje
Wat kan een reddingsoperatie toch lang duren. Ik ben zo blij dat de leden van het kabinet 

zich niet hebben aangemeld bij de reddingsbrigade hier in Scheveningen. Dan zouden er 

jaarlijks aanmerkelijk minder drenkelingen worden gered. Sterker nog, tegen de tijd dat zij 

te water zouden gaan spoelen de overledenen al aan op Texel.

Ouderen met roze 
gevoelens bijeen

COC Haaglanden organiseert voor 

ouderen met roze gevoelens bijeen-

komsten op de e en e ondagmiddag 
in Basta, de sociëteit van het COC. Op 

de eerste zondagmiddag van de maand 

is er Zilver Café, een inloopcafé, waar 

vaak muzikanten optreden. Op de derde 

zondag van de maand, is er een Zilver-

uitje. Vaak vindt deze plaats in Basta, 

andere keren is er een museumbezoek, 

rondvaart of een stadswandeling.

asta is altijd open anaf  uur  p 
beide zondagen kan aan het eind van 

de middag, om  uur oor  euro 
deelgenomen worden aan een gezellige 

maaltijd.

dres asta  Sche eningse eer ,  
HB (vlak bij hoek Noordeinde/Mau-

ritskade). Inlichtingen: e-mail wob@

cochaaglanden.nl

elefonisch  im oene  
of an an eeu en  
Internet:

www.cochaaglanden.nl/ouderen.htm

Gratis films over 
Bernadette  

Vrijdaga ond  april ordt in het 
parochiehuis van de Jan de Doper-

kerk, erenstraat  te aterin
gen, de fi lm o er het le en an 
Bernadette Soubirous vertoond.

De fi lm sluit aan ij het thema 
dit jaar in Lourdes: ‘De weg van 

Bernadette’.

Bernadette werd als molenaars-

dochter op  januari  ge o
ren, in het toen nog onbetekende 

dorpje Lourdes aan de  voet van 

de Pyreneeën. Niets wees erop 

dat er iets bijzonders in haar leven 

zou gebeuren, tot de dag van de 

eerste verschijning op 11 februari 

 r olgden nog  erschij
ningen.

Het duurde niet lang of overal 

werd bekend wat er gebeurde bij 

de Grot van Massabielle. Tot op 

vandaag de dag komen  mensen 

uit heel de wereld naar Lourdes, 

jaarlijks meer dan zeven miljoen.

p  april staat anaf  uur 
de koffi e klaar in het parochiehuis 
aan de erenstraat  in ate
ringen  De fi lm egint om  
uur. Toegang gratis.

De de fi lm a passion de er
nadette’ zal worden vertoond op 

aterdag  april  De e fi lm gaat 
over het leven van Bernadette als 

zuster in het klooster St. Gildard 

te Nevers.

E-mail: jangerwen@hetnet.nl

tel   

Opvang bejaarde asieldieren

(sinds 1986)

zoekt donateurs

www.dierenplaatsing.nl 
 070 - 352 22 59

TIPKADER

Michel van der Steen geeft 

al zo’n twintig jaar advies 

over geldzaken. Hij is be-

edigd hypotheekmakelaar, 

maar houdt zich ook bezig 

met pensioenkwesties en 

vermogenszaken.

Lezers die een bepaald 

onderwerp graag behan-

deld willen zien, kunnen 

dat laten weten:

indeknip@deoud-hagenaar.nl
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Puzzel mee en win !

Paaspuzzel insturen

Ditmaal een wat grotere puzzel dan 

normaal, in het teken van de paas-

dagen. De oplossing die we zoeken 

is een gezegde dat tevoorschijn 

komt in de oplossingsbalk. Onder 

de goede inzenders van de paaspuz-

zel verloten we ditmaal vijf prijzen, 

twee meer dan normaal. U heeft er 

meer tijd voor dan de vorige keren: 

de winnaars worden dan ook pas in 

nummer 7 van De Oud-Hagenaar 

(verschijning 28 april) vermeld. Door 

verschillende lezers is ons gevraagd 

sowieso wat meer tijd te gunnen voor 

het inzenden. Niet omdat ze de puz-

zels te moeilijk vinden, maar omdat 

het soms even duurt voor ze hun 

nieuwe exemplaar van De Oud-Ha-

genaar in huis hebben. Daar gaan we 

van nu af aan rekening mee houden. 

We moeten uw inzending binnen 

hebben op uiterlijk:

woensdag 22 april

Stuur naar:

Puzzel De-Oud Hagenaar

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

Of stuur uw oplossing per e-mail 

naar:puzzel@deoud-hagenaar.nl

De winnaars

En hier dan de de gelukkigen die ditmaal de 

dubbel-cd ontvangen van Sjaak Bral, met de 

complete theaterversie van diens show 

‘Hurken in de Berm’:

Janneke Velders-Muilwijk, Rijswijk

Frans du Chatinier, Den Haag

Eza van Wijk, Den Haag

En toen bleek bij het oplossen van de puzzel in het vorige nummer ineens dat er twee voetbal-

lers misten in de stad: Dick Advocaat en Johnny Dusbaba! Dat was niet de bedoeling, maar 

het leidde gelukkig tot weinig problemen bij de oplossers. Bij het trekken van de prijswinnaars 

rekenden we beide oplossingen goed, ook als er maar eentje werd genoemd.

Horizontaal: 1 sterke drank - 5 menens - 9 mistig - 14 lawaai - 19 metaal - 20 handigheid 

- 22 monster - 24 op grote afstand - 25 rijksgrens - 27 hoofddeksel - 29 staat in Amerika - 32 

vogel - 34 uitroep van afkeer - 35 brandgang - 37 godin v.d. landbouw - 39 schrijfkosten - 40 

kaartspel - 41 sterrenbeeld - 42 zwemvogel - 44 compagnon - 46 zangstem - 48 soort gebak - 49 

Romeinse legerafdeling - 51 jaartelling - 52 bijbelse reus - 53 onder - 55 mist - 56 huisdier - 57 

pret - 59 plaaggeest - 61 pl. in Italië - 63 deel v.h. oor - 64 gevangenis - 67 streling - 69 serie - 71 

ondernemingsraad - 73 toespraak - 75 gereedschap - 78 ontkenning - 80 nihil - 82 oosterlengte 

- 83 opgooi - 85 loflied - 86 zeeman - 87 optreden - 88 pl. in Gelderland - 90 Europeaan - 91 pl. 

in Gelderland - 92 per persoon - 93 tijdelijk - 94 een weinig - 96 Engels bier - 97 superieur - 100 

pl. in Canada - 102 ontkenning - 103 band - 104 rij - 105 gebouw in Amsterdam - 106 cosmetisch 

artikel - 109 computernetwerk - 113 roem - 114 lidwoord - 115 karaat - 116 telegraaf restant - 117 

vat - 118 vordering - 119 sappig - 121 Nederlandse Dagbladpers (afk.) - 122 afgodisch - 127 

troefkaart - 128 vergiffenis - 129 eerstkomende - 130 houding - 132 riv. in Duitsland - 133 oor-

logsgod - 135 eikschiller - 137 domina - 138 woonschip - 139 strafwerktuig - 142 doortochtgeld 

- 144 stuk stof - 146 zaniker - 148 persbureau - 150 riv. in Schotland - 152 kippenziekte - 153 

ontbijtspek - 155 land in Afrika - 157 op die plaats - 159 spraak - 161 afdeling - 163 pot - 164 

rampspoed - 166 arrogant - 168 warme drank - 169 lokspijs - 170 naar beneden - 171 houtsoort 

- 173 kortom - 175 augustus (afk.) - 176 silicium - 177 helling - 178 Romeinse godin - 180 

Afrikaan - 182 pers. vnw. - 183 één en ander (afk.) - 184 reeks - 186 watergeest - 188 nageslacht 

- 190 ergens anders - 191 oxidatie - 192 pl. in Zwitserland - 193 pl. in België.

Verticaal: 1 peen - 2 informatie-technologie - 3 baardje - 4 Koninklijke Nederlandse Automo-

bielclub - 5 eenjarig dier - 6 zangnoot - 7 zelfkant - 8 gokker - 10 uitvinder - 11 Ierse verzets-

groep - 12 dierengeluid - 13 Griekse letter - 15 wild zwijn - 16 opstootje - 17 regeringsreglement 

- 18 toets - 20 heilig boek - 21 hevig - 23 vleesgerecht - 26 grove den - 28 eetgerei - 30 Russisch 

gebergte - 31 zweep - 33 soort appel - 34 boei - 36 dierlijk wapen - 38 deel v.e. dier - 40 hevige 

storm - 41 knolgewas - 43 gevarieerd - 45 keurig - 47 schrede - 48 kerskleurig - 50 gekheid - 54 

brompot - 56 boksterm - 58 Openbaar Ministerie - 60 rondhout - 62 indiaans symbool - 64 Euro-

peaan - 65 erfelijk materiaal - 66 pausennaam - 68 sporadisch - 70 pl. in Duitsland - 72 wijnsoort 

- 74 overledene - 76 chirurgische ingreep - 77 Greenwichtijd - 78 numero - 79 wisselloop - 81 

onderwerp - 82 Europese hoofdstad - 84 deel v.e. plant - 89 middagvoorstelling - 91 man van 

adel - 95 schaakstuk - 98 soort hert - 99 boom - 100 profeet - 101 grappenmaker - 106 pakken 

- 107 rijstdrank - 108 deel v.h. oog - 110 vertaler - 111 afloop - 112 Russisch heerser - 120 soort 

koek - 123 door middel van - 124 trekdier - 125 ad acta - 126 arrondissement (afk.) - 128 singel 

- 131 berggeel - 132 hetzelfde - 134 rust - 136 geestdrift - 138 anders gezegd - 140 onder andere 

- 141 lidwoord - 143 voorzetsel - 145 grootspraak - 146 vogel - 147 werkelijk - 149 kookgerei 

- 150 harde klap - 151 narcosemiddel - 152 pl. in Frankrijk - 153 knokig - 154 ongebruikt - 155 

ontwijking - 156 op deze wijze - 158 raad - 160 agressieve daad - 161 Duits gebergte - 162 de 

betreffende persoon - 165 bereide dierenhuid - 167 pl. in Drenthe - 170 akelig - 172 opschudding 

- 174 verlichting - 177 afslagplaats bij golf - 178 Chinese deegwaar - 179 deel v.e. wet - 181 

havenplaats - 183 en dergelijke - 185 ambtshalve - 187 id est - 189 rooms-katholiek.
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60 jaar televisie in Nederland

 In 1966 beschikte al driekwart van 

de huishoudens over een zwart-wit-

televisie. In het eerste jaar van de 

kleuren-tv in 1972 had al 14% van 

de huishoudens zo’n tv. Binnen tien 

jaar had 80% van de huishoudens 

een kleuren-tv en vanaf 1996 heeft 

vrijwel elk huishouden een kleuren-

tv. De laatste jaren zijn nieuwe tv’s 

steeds meer breedbeeld-tv’s. Nieuw-

ste ontwikkelingen zijn digitale of 

mobiele televisie en televisie via 

internet.

Samen kijken

De manier van kijken is in die 60 

jaren ook erg veranderd. Vroeger 

gingen de gordijnen dicht om te turen 

naar sneeuwerige zwart-wit beelden 

vanuit een omvangrijke teakhouten 

kast. Het bezit van een televisie 

was nog een zeldzaamheid en alle 

kinderen uit de straat verzamelden 

zich om op woensdagmiddag met 

elkaar tv te kijken bij de buurvrouw 

die als enige in de straat televisie 

had. Televisie was een gemeenschap-

pelijke gebeurtenis. Tegenwoordig 

is het vooral een bezigheid die ieder 

individu zelf bepaalt. In ieder huis 

zijn er meerdere tv’s, of er wordt via 

de computer gekeken of zelfs mobiel 

kijken onderweg.

Stil op straat

Ook in de programmering is veel ver-

anderd. De komst van Nederland 3 in 

1988 leek velen al overbodig, omdat 

twee bestaande zenders genoeg was. 

Toch bleek het een aanvulling omdat 

nu de Olympische Winterspelen in 

Calgary twee weken lang live konden 

worden uitgezonden. Het bleek het 

einde van een periode waarin één 

televisieprogramma de samenleving 

bepaalde. Als er toen immers een 

spraakmakend programma werd 

uitgezonden, was het stil op straat, 

en was dat de volgende dag overal 

hét onderwerp van gesprek. De 

belevenissen in Ja zuster, nee zuster 

kluisterden hele families aan de buis 

en ademloos werd gekeken naar 

authentiek Nederlands drama zoals 

in 1969 De kleine zielen, naar een 

boek van (jawel, de grote Haagse 

schrijver) Louis Couperus.

Beter of niet?

Inmiddels zijn er in iedere huiskamer 

honderden kanalen uit de hele wereld 

te zien, vol herhalingen, ranzige, 

goedkope en veelal overbodige 

beelden. De vraag of het er beter op 

is geworden, doet er niet zoveel toe. 

De ontwikkelingen zijn onvermij-

delijk en ook de lezer van De Oud 

Hagenaar moet met deze ontwikke-

ling mee. Maar Humanitas Woon-

zorgplus Den Haag stelt die lezers op 

deze pagina van De Oud Hagenaar in 

de gelegenheid om nog even terug te 

blikken op onvergetelijke televisie-

herinneringen!

1951: televisie maakt zijn opwachting in de Nederlandse huiskamers

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
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Erasmusplein 87

2532 RG   Den Haag

070 - 388 92 13

info@coornhertcentrum.nl

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

In 1948 zijn de eerste televisies geplaatst bij 150 Philips-mede-

werkers en werden vanuit Eindhoven experimentele tv-program-

ma’s uitgezonden. De eerste reguliere tv-uitzendingen vonden 

plaats in 1951 vanuit Hilversum. Daarna maakte de televisie een 

snelle opmars in de Nederlandse samenleving.

2009: televisie kijken onderweg

Gouden Dagen TV

Onvergetelijke beelden van de auteur 

van deze pagina zijn de zinderende 

4-2 zege van FC Den Haag tegen 

West Ham United in het Haagse 

Zuiderpark op 3 maart 1976. Maar 

ook de eerste stap op de maan op 21 

juli 1969. In het holst van de nacht 

zat je met slaperige ogen voor de buis 

en wist je eigenlijk niet goed waar je 

nu naar zat te kijken, maar je was er 

wel bij! En natuurlijk het huwelijk 

van Beatrix en Claus op 10 maart 

1966 met dé rookbom, die symbool 

stond voor het aanbreken van een 

nieuwe tijd.

Humanitas Woonzorgplus Den Haag 

organiseert de mini-expositie Gouden 

Dagen TV over 60 jaar televisie-

geschiedenis. In woonzorgcentrum 

Duinhage is deze gratis toegankelijke 

expositie te bezichtigen van 15 tot en 

met 24 april. Tijdens deze tentoon-

stelling kunnen bezoekers op een 

formulier invullen welk televisiefrag-

ment zij nog eens terug willen zien en 

waarom. Op maandagavond 27 april 

wordt Gouden Dagen TV afgesloten 

met een nostalgische televisieavond 

in Duinhage met favoriete frag-

menten. Deze avond is toegankelijk 

voor iedereen die het formulier heeft 

ingevuld. Van harte welkom!

Iedereen heeft gouden herinneringen aan televisiebeelden. Ontroerend, 

historisch, hilarisch of misschien wel omdat je ooit zelf in beeld was.

Aad Mansveld scoort de eerste van zijn drie legendarische treffers tegen West Ham United

De rookbom op 10 maart 1966 markeerde 

een nieuw tijdperk

Wat is 

Gouden Dagen?
Gouden Dagen is een landelijk 

initiatief van de vermogens-

fondsen RCOAK en Sluyterman 

van Loo. Het doel is om iets te 

doen aan het groeiende pro-

bleem van eenzaamheid onder 

ouderen. 

Er zijn zo’n 1,5 miljoen eenzame 

ouderen, waarvan een kwart er wel 

vaker uit zou willen. Actieve ouderen 

voelen zich beter en leuke en zinvolle 

dingen ondernemen verhoogt het 

welzijn van ouderen en gaat een-

zaamheid tegen. Tegelijkertijd is er 

steeds minder subsidie voor welzijn 

van ouderen. Deze fondsen, met 

aanvullende bijdragen uit donaties 

en sponsoring, gaan zorgorganisaties 

ondersteunen bij het welzijnsaanbod 

aan ouderen. Humanitas Woon-

zorgplus Den Haag is partner in de 

Gouden Dagen.

Optreden Don 

Kozakkenkoor
Mannenkoor van 30 zangers onder 

leiding van Sergé Latychec

Maandag 6 april 2009

Aanvang 19:30 uur

Wijndaelercentrum

Toegang gratis


