
In het Museum Panorama 

Mesdag is zojuist de foto-

tentoonstelling ‘Schevenin-

gen 1955 – 1965’ geopend, 

met zestig prachtige zwart 

wit platen die in deze 

periode werden gemaakt 

door Jacques Meijer (1934). 

Het biedt de bezoeker een 

nostalgische terugblik op 

het Scheveningen van ruim 

zeventig jaar later, dan 

dat de schilder Hendrik W. 

Mesdag en zijn team de 

badplaats vereeuwigden in 

het beroemde panorama.

Na zijn studie aan de Koninklijke Acade-

mie van Beeldende Kunsten in Den Haag 

vestigde Jacques Meijer zich in 1955 als 

zelfstandig fotojournalist in Den Haag. In 

zijn eerste tien jaar alhier fotografeerde 

hij veel in Scheveningen, in het dorp, op 

het strand en ter zee. De selectie van de 

tentoonstelling geeft een mooi tijdsbeeld, 

verdeeld over diverse thema’s: de haven, 

het strand, de visserij, radio Veronica, de 

boulevard, de HTM, het uitgaansleven en 

het circus.

Willeke Alberti

Op de foto’s is zo nu en dan ook een 

bekend gezicht te vinden, zoals dat van 

zangeres Willeke Alberti genomen bij een 

optreden tijdens de visserijdagen in 1964. 

Ook vrouwen in traditioneel Schevenings 

kostuum ontbreken niet. Hun portretten 

zijn op diverse foto’s te bewonderen, 

bijvoorbeeld genietend in een zweefmo-

len, maar ook pratend buiten op straat in 

één van de kleine straten van het oude 

vissersdorp. En vanzelfsprekend is de 

visserij vertegenwoordigd. Zo geeft één 

van de foto’s een glimp van hardwerkende 

vissers genomen door de mazen van de 

vissersnetten heen. Ook het sorteren van 

de vis in de visafslag was een scène die 

Meijer op artistieke wijze heeft vastge-

legd.  De periode die Jacques Meijer op de 

gevoelige plaat heeft vastgelegd laat zien 

dat er in die tijd behoorlijk wat gebeurde, 

de pier werd herbouwd en op zee ging in 

1960 radiopiraat Veronica voor anker.

De tentoonstelling is te bezichtigen tot en 

met 20 september, in het museum aan de 

Zeestraat 65 in Den Haag; op maandag 

t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur en op 

zon- en feestdagen van 12.00 – 17.00 uur.  

oegang tot et useu  ost   er 
ersoon en voor lussers   at is 

inclusief alle bezienswaardigheden. 

Voor meer informatie kijk op internet: 

www.panorama-mesdag.com 

Of bel de infolijn: 070 - 3644 544.

Nostalgisch Scheveningen in zwart-wit 
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Gevraagd: herinneringen aan strand en badplaats
Nu het weer een beetje begint mee te werken, de dagen langer worden en de strand-

tenten weer worden opgericht wil De Oud-Hagenaar extra aandacht gaan schenken 

aan de badplaats. Niet alleen aan Scheveningen, maar aan de hele Haagse kuststrook, 

breed genomen van Wassenaar tot en met Ter Heijde aan Zee zullen we maar zeg-

gen. Of het nou over het Kurhaus gaat of de fenomenale kuilengraverij van Duitse 

badgasten te Ockenburg, we willen het weten. Zeker ook als u pootje badend de liefde 

van uw leven trof. 

We zijn benieuwd naar uw jeugdherinneringen en natuurlijk vooral ook naar mooie 

foto’s die daarvan getuigen en met de lezers gedeeld kunnen worden.

Bijzondere inzendingen worden beloond met een attentie van De Oud-Hagenaar. 

Publicatie is gepland voor de zomermaanden.

Leuk, leerzaam en maatschappelijk 

betrokken. Dat zijn de trefwoorden voor 

deze dag. Het programma omvat onder 

meer:

- een politiek debat dat live wordt 

uitgezonden op Den Haag TV;

- workshops over lokale politiek en 

burgerparticipatie;

- optredens van de Haagse band Stud 

u fins
- en nog veel, veel meer – zie ook 

elders in deze krant!

De Dag van de Hagenaar is dé kans 

om persoonlijk van gedachten te wis-

selen met leden van de gemeenteraad, 

ambtenaren en medeburgers. Het is 

de herkansing om een week na datum 

alsnog uw ei te leggen!

De Oud-Hage-

naar wordt op het 

evenement in elk 

geval vertegenwoor-

digd door uitgever 

Constant Martini, 

oud-wethouder en oud-locoburgemeester 

van Den Haag, maar politiek nog steeds 

zeer actief als voorzitter van de PvdA in 

onze stad. Moet u iets van het hart over 

het ouderenbeleid, over de koers van 

zijn partij of over de krant (die trouwens 

politiek neutraal is en blijft): spreek hem 

er op aan!

Zaterdag 18 april: 

Dag van de Hagenaar
‘Lokale politiek in dé huiskamer van Den Haag’. Dat is de slo-

gan van het evenement dat a.s. zaterdag plaatsvindt van 11.30 

uur tot 15.00 uur in het Atrium van het stadhuis, Spui 70. Ook 

De Oud-Hagenaar is daar present.
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Oproepjes

Reünie Pasteurschool

Wij gaan een reünie organiseren van 

de Pasteurschool in september 2009. 

Ik zoek oud-leerlingen die tussen 

1960 en 1970 op de Pasteurschool 

hebben gezeten en nu tussen de 47 

en 52 jaar oud zijn. Helaas is de 

school zelf er niet meer. Wie heeft 

er op school gezeten of wie kent 

mensen uit die periode?

Anja Koster

reunie@pasteurschool.nl

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

Een goede Hagenaar

We hebben nog een aardig verhaal 

over een goede Hagenaar. Het was 

mei 1945. Een onderwijzer, de 

heer ‘t Hart, wilde met ongeveer 

200 kinderen die de Hongerwinter 

hadden meegemaakt een maand 

gaan kamperen. Iedereen raadde het 

hem af. Drie maanden was veel te 

kort om zoiets te realiseren. Geen 

openbaar vervoer, geen tenten nog 

geen eten. Maar op 1 augustus 1945 

gingen wij met zo’n 200 kinderen 

richting Beekbergen. De naam van 

het geheel was kamp Sparta. We 

gingen met vrachtauto’s van het 

Canadese leger. Alles was goed 

geregeld. We moesten onze bonnen 

meenemen, maar we kregen ook een 

maaltijd per dag van de Apeldoornse 

Gaarkeuken, een enorm verschil 

met de Haagse gaarkeukens! Het 

was heerlijk slapen in de tenten met 

op de grond een heleboel stro. We 

hadden een heerlijke tijd en op 31 

augustus, keerden we gebruind en 

een stuk gezonder terug naar Den 

Haag. Graag zouden we willen 

weten of er nog mensen zijn die dit 

ook hebben meegemaakt?

Jan en Ans Coppens

jan.ans.coppens@12move.nl

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

Lucia Huishoudschool

Deze school stond aan de Aert van 

Nesstraat in Rotterdam.

Wie heeft er in de jaren 1953 t/m 

1956 bij juffrouw Beumer of juf-

frouw V.d. Burg in de klas gezeten?

Vorig jaar mei is er een reünie ge-

houden, maar we zoeken nog steeds 

de volgende oud-klasgenoten:

Clara Blonk, Tilly Bernard,

Ria en Riekie Roossen, Betty Borre-

mans, Leny Stuyts, Ineke Sonsbeek, 

Annie v.d. Tol,  Bep Jansen,

Diny Metzelaar, Joke en Truus 

Otten.

Wij zouden het erg leuk vinden als 

deze dames contact opnemen!

Agnes de Boek.

www.a.de.boek@hetnet.nl

Dansherinneringen

Van ongeveer 1955 tot ongeveer 

1963 danste ik met veel genoegen 

in de Dierentuin en in het West-

broekpark. Deze twee gelegenheden 

waren ineens gesloten. De vraag is 

wanneer precies. 

Zijn er ook mensen die hier nog 

herinneringen aan of foto’s van heb-

ben. Ook hoe ze het hebben ervaren 

dat ze vanaf dan waren overgeleverd 

aan ‘herrie-tentjes’ in Scheveningen 

en elders. Graag zag ik reacties.

C. van der Meijden

Jhr. v. Riemsdijklaan 134

2497 BW Den Haag

cvandermeijden@casema.nl

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

Saxen Weimarkazerne

Binnenkort vindt er een reunie plaats 

van het 2e peloton van A-compagnie 

(koningscompagnie), lichting 69-6, 

van de Garde Grenadiers, welke 

gelegerd was in de Saxen Weimar-

kazerne in Arnhem.

We zoeken nog:  Geert Harteveld 

en Aad van de Harst, beiden nu 

natuurlijk rond de 60 jaar. Zij 

woonden destijds, begin jaren ‘70 

in  Zoetermeer respectievelijk 

Amstelveen. Wie weet hun huidige 

verblijfplaats?

Ton Kieboom

Barendrecht

ADSL541930@tiscali.nl

0180-614996

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

Oude Château Bleu

Dit jaar bestaat het prachtig in 

het Haagse Bos gelegen service 

appartementencomplex “Rési-

dence Château Bleu” 40 jaar. Dat is 

reden om de historie van de plaats 

(Haagse Bos) en omgeving nader te 

onderzoeken.

We weten dat er vóór de bouw van 

het appartementencomplex (1969) 

een soort woonhotel heeft gestaan, 

met dezelfde naam, met restaurant, 

dansgelegenheid en tennisbanen. 

Daarvoor was de naam van de plek 

Roomhek en Boshek.We willen 

graag weten waar de naam Château 

Bleu vandaan komt.

Wie heeft er ooit gedanst? Wie heeft 

er nog foto’s van?  Of leuke verha-

len? Ook heeft er een Minangkabau 

Huis gestaan. Dat is weggehaald. 

Wie weet waarom dat indertijd daar 

is neer gezet? Weet iemand waar 

dat naar toe is gegaan? Is er nog iets 

van over? Zijn er nog foto’s van, 

waar Château Bleu ook op staat?

Dorothy van Bakelen 

Den Haag

dorothy10@hotmail.com

06-53146708

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie wordt verzocht van andere lezers. 

Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl

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

n e evrijdingsdag is o fi ieel o  
5 mei. Het eerste lustrum van dit 

feest was op 5 mei 1950.

Op deze datum was ik, geboren 

op 29 juli 1938, bijna 12 jaren 

oud. In de Haagsche Courant van 

april 1950 stond een oproep voor 

inschrijving van een te houden 

‘zeepkistenrace’op het Schenkvi-

aduct in Den Haag. De zeepkisten 

waren houten kisten waarin je kon 

zitten, met uitsluitend een stuur 

en een rempedaal dat remblokjes 

aantrok op de van hard rubber 

gemaakte achterwielen. 

Mijn vader heeft mij bij de 

Haagsche Courant voor de race 

ingeschreven en tot ons geluk 

werd ik ingeloot. Ik verscheen met 

witte pet en zwarte cape, omdat 

het behoorlijk regende, aan de start 

van de zeepkistenrace. De indeling 

werd naar leeftijd gedaan, er waren 

‘senioren’ van 12 tot 15 jaar en  

junioren van 10 tot 12 jaar, mijn 

klasse dus.

Met twee auto`s per keer reden wij 

naar beneden vanaf het hoogste 

punt in het midden van het viaduct 

richting voetbalterrein VUC, bij 

de Prinses Beatrixlaan inVoorburg. 

Het was de bedoeling om zo snel 

mogelijk beneden te zijn en er 

werd een tijdsregistratie ingesteld. 

De hele ochtend werd in beslag 

genomen met het verrijden van 

de wedstrijd van de junioren en ik 

werd kampioen. 

Na het middaguur reden de 

‘senioren’ leeftijd 12 - 15 jaar en 

ook daaruit kwam een kampioen te 

voorschijn. Zijn naam weet ik niet 

meer met zekerheid, maar ik geloof 

dat hij Martinus heette. Natuurlijk 

werden wij als kampioenen be-

loond en wel met een leuk sportief 

zomerpak en een grammofoonplaat 

met je verhaal over de zeepkisten-

race, plus een stel wielen om zelf 

een zeepkist te kunnen bouwen. 

In de Haagsche Courant van 6 mei 

1950 en mogelijk andere bladen 

verschenen foto`s van de kampi-

oenen en publicaties van dit leuke 

festijn. Graag zou ik nog eens een 

afdruk bemachtigen van het artikel 

met foto’s van het racefestijn 

dat op 6 mei 1950 in de Haag-

sche Courant verscheen. Zou de 

kampioen van de senioren het leuk 

vinden om contact met mij op te 

nemen? Ook zou ik er graag achter 

komen wie de sponsor nou was, 

c.q. de maker en leverancier van de 

zeepkistauto’s.

(Naschrift redactie: hierbij alvast 

een op internet te vinden foto die 

Joep Friezer maakte bij de gele-

genheid, hij is in elk geval na te 

bestellen bij het Haags Gemeente-

archief).

Ron Berserik

Den Haag

070-3256311

Zeepkistenrace 5 mei 1950

Opvang bejaarde asieldie-
ren

(sinds 1986)
zoekt donateurs

www.dierenplaatsing.nl 

TIPKADER
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Bas Verkerk werd geboren in Salland 

in het plaatsje Hoonhorst, hij is 50 jaar 

en heeft een vrouw en drie kinderen. 

Zijn studies rechten en planologie 

deed hij in Groningen. Zoals voor vele 

afgestudeerden geldt, had het Rijk 

behoefte aan nieuwe medewerkers en 

vertrok hij naar Den Haag. Woonde 

aan de Frankenslag en werkte bij de 

Raad van State. Er volgde een snelle 

carrière binnen de VVD en binnen de 

gemeenteraad van Den Haag. Na zijn 

fractievoorzitterschap van de VVD 

werd hij wethouder. En sinds 2005 

burgemeester van Delft. Vier vragen 

aan Bas Verkerk.

Zelf oud- Hagenaar?

Ja en nee. Ik ben zeker oud-Hagenaar 

omdat ik en mijn gezin er in een 

belangrijke fase van mijn leven heb 

gewoond en gewerkt. Het bestuurlijk 

vorm geven van Den Haag heeft me 

veel voldoening gegeven. Het ritme 

van de stad voelt als natuurlijk. En 

nee, ik ben geen Hagenaar, ik ben in 

het Oosten van het land geboren.

Wat merkt Delft van voormalige 

Hagenaars?

Er wonen niet zo veel Hagenaars in 

Delft. De omsloten stad kenmerkt zich 

door een hechte gemeenschap van al 

decennia’s lang wonende Delftenaren. 

In de nieuwbouwwijken zijn er wat 

meer, maar er is geen echt spoor van 

mensen die uit Den Haag komen 

en een stempel op het culturele of 

maatschappelijk leven van de stad 

zetten. Wellicht komt dit ook door de 

beweeglijkheid die een stad die zoveel 

studenten huisvesten moet nu eenmaal 

heeft. 

Wat wel opvalt is dat de Hagenaars 

die in de nieuwe wijken Ypenburg en 

Wateringseveld wonen, zich op Delft 

oriënteren. Voor de lokale economie 

is dat belangrijk. Maar ik geloof niet 

dat deze mensen de sfeer van de stad 

Delft bepalen. Delft is een autonome 

stad op het kruisvlak van de twee 

grote steden, Rotterdam en Den Haag, 

en van het Oostland en Westland.

We kennen wel een deling. Niet zoals 

Hagenaars en Hagenezen, maar wel 

als Delvenaars en Delftenaren. Is het 

in Den Haag een sociaal culturele 

scheiding, hier is het een onderscheid 

tussen mensen die in Delft geboren en 

getogen zijn en de anderen, die van 

buiten komen. Een Delftenaar staat 

buiten Delft toch vooral bekend omdat 

hij hier ingenieur geworden is.

U bent benoemd als burgemeester 

en niet gekozen, maakt dat uw werk 

moeilijker?

Ik was oorspronkelijk niet de enige 

kandidaat voor deze functie. En dat 

ik het geworden ben heb ik te danken 

aan het vertrouwen dat ik van de 

meerderheid in de Raad heb gekregen. 

Klaarblijkelijk is mijn stijl goed beval-

len. Ik heb me direct geaccepteerd 

gevoeld, zij het dat ik er ook hard 

aan heb gewerkt. Ik ben veel in de 

stad  fiets er door en wordt regel atig 
aangesproken voor een opmerking 

of gesprek. Het feestelijke bezoek 

aan mensen die 100 jaar worden of 

die 60 jaar getrouwd zijn heb ik weer 

ingevoerd. De gesprekken met hen en 

meer nog de familie geeft prachtige 

inzichten in hoe er geleefd is en wat 

er verwacht wordt. Daar kun je als 

bestuurder wat mee. Ook op mijn 

spreekuur kom ik veel te weten over 

wat er onder de mensen speelt.

Wat is zo fascinerend aan Delft?

Een uniek aspect van het burgemees-

terschap in Delft is de verbondenheid 

van de stad met de Oranjes. Alleen de 

burgemeester van Delft is behalve de 

Koninklijke Familie bij de begrafe-

nis van de overleden vorsten. Het 

wegwerken van de spoorweg geeft een 

speciaal tintje aan de komende jaren. 

Bang dat de boel bij het bouwen aan 

de nieuwe tunnel scheuren zal geven 

zoals in Amsterdam ben ik niet. Ik kan 

mij niet voorstellen dat de gebundelde 

kennis van de TU Delft het zal laten 

gebeuren. Een tweede project dat mijn 

fascinatie heeft is de toegankelijkheid 

van het groengebied rondom de stad. 

De groene zone om het stedelijk ge-

bied moet veel meer ontsloten worden 

waardoor het direct een bijdrage kan 

leveren aan het plezier en genot van 

de beschikbare natuur. Niet alleen 

voor mijn stad Delft maar voor heel 

de regio Haaglanden waarvan ik vice 

voorzitter mag zijn.

Constant Martini

Oud-Haags wethouder Bas Verkerk 

Burgemeester van Delvenaren en Delftenaren

Het Huis van de Democratie

Naast televisie is internet voor velen 

ook beeldcommunicatie. In de meeste 

dag- en weekbladen hebben foto’s in 

grote mate de letters en woorden ver-

dreven. Men leest sommige ochtendbla-

den of gratis kranten nauwelijks meer, 

men kijkt plaatjes. Over de gevolgen 

hiervan voor de samenleving valt veel 

te zeggen.

De ‘hype’ regeert

Neem alleen maar de grote invloed 

hiervan op de politiek. De inhoud is 

onbelangrijk geworden, de politicus als 

persoon is in betekenis toegenomen, 

de populisten hebben via de televisie 

veel meer gelegenheid de kiezersmarkt 

met oppervlakkigheden en emoties te 

bewerken en de ‘hype’ regeert het maat-

schappelijke en politieke leven.

Inspelen op emoties

De Tweede Kamer is gevangen in deze 

ontwikkeling en functioneert slechter 

dan ooit, getuige onder andere het 

onderzoek naar de eigen werkwijze. 

Natuurlijk heeft dat grote gevolgen voor 

de wijze waarop belangrijke maatschap-

pelijke vraagstukken worden behandeld. 

Neem het integratievraagstuk. Dat lijdt 

hier zichtbaar onder. Het debat daarover 

wordt slordig gevoerd met miskenning 

van de feiten en inspelend op basale 

emoties in de samenleving. Het is in 

deze sfeer, dat er plotseling, enkele 

jaren geleden, een kennelijke behoefte 

is ontstaan om op zoek te gaan naar 

de nationale identiteit en vooral naar 

datgene waar we trots op moeten zijn. 

Met verbazingwekkende snelheid, veel 

opportunisme en weinig overtuigende 

inhoudelijke onderbouwing moest er 

een historisch museum komen, waarin 

we onze geschiedenis konden bewon-

deren en een huis voor de democratie, 

waar ons democratische bestel kon 

worden uitgelegd.

Betere besteding

Dat museum komt er. In Arnhem, waar 

ook het Openluchtmuseum is geves-

tigd, verrijst het Nationaal Historisch 

Museum. Als daar een markt voor is, 

is daar niets op tegen, zolang er maar 

niet teveel overheidsgeld naar toe gaat. 

Dat geld zou veel beter besteed kunnen 

worden aan geschiedenisonderwijs van 

hoge kwaliteit op alle schoolsoorten die 

wij hebben, en aan goede historische 

programma’s bij de publieke omroep.

Met het ‘huis voor de democratie’ is het 

onoverzichtelijker. Het Haagse initiatief 

voor een huis voor democratie en 

geschiedenis is interessant als een con-

centratie van meerdere instellingen en 

initiatieven (democratie, rechtstaat, 

grondwet, burgerparticipatie, debat 

enzovoorts). Samenbundeling zou 

geld kunnen besparen en kwaliteit 

kunnen verhogen. De interesse uit de 

Tweede Kamer is twijfelachtig.

De Tweede Kamer is met haar 

vergaande bevoegdheden het hoogste 

orgaan van onze parlementaire 

democratie. Dat zou het Huis van de 

Democratie moeten zijn. De uitdaging 

aan de huidige generatie Tweede 

Kamerleden is het parlement weer te 

laten functioneren als een belangrijk 

en toonaangevend bestanddeel van ons 

staatsbestel. Het Haagse initiatief moet 

daar los van staan. Laat dat maar elders 

in Den Haag gestalte krijgen.

(Hans Dijkstal is o.m. oud-wethouder 

van Wassenaar, oud-minister van bin-

nenlandse zaken en fervent honkballer 

bij Storks in Den Haag)

De technologie maakt al enige decennia een onstuimige ontwik-

keling door. Dat heeft gevolgen voor vrijwel alle sectoren van het 

maatschappelijk leven. Spectaculair is de invloed op de media. Het 

geschreven en gesproken woord heeft in hoog tempo terrein verlo-

ren, beeld is dominant geworden. Dat is in de eerste plaats (voorals-

nog) de televisie. Een tiental zenders zendt in de Nederlandse taal 

uit, bij bijzondere gebeurtenissen soms 24 uur per dag, naar meer-

dere televisietoestellen in elk huishouden en naar vele televisietoe-

stellen in het openbare domein.

Hit!Hit!

Hans Dijkstal

Na een aardig tochtje met lijn 1 vanuit Scheveningen naar de binnenstad van Delft. Uitstap-

pen halte Phoenixstraat. Wandelend in de koude lente zon, door de oude stegen en straten van 

de stad Delft naar de Markt 87, naar het Stadhuis van begin 17de eeuw.  De inrichting van het 

stadhuis is geheel in stijl en maat van die tijd. Het stadhuis leeft nog. Er zijn commissies actief 

die burgers helpen hun recht te krijgen. Dit monument is nog in gebruik. De burgemeester heeft 

er zijn werkkamer. “Dat deze monumenten in gebruik zijn betekent ook dat ze nog steeds tot de 

publieke ruimte behoren, voor iedereen toegankelijk zijn. Ontruk je de functie ervan dan wordt 

een monument een mooi gebouw, maar het verliest zijn leven het is dan geen stadhuis meer,” 

aldus Bas Verkerk.

- Bas Verkerk: “Een uniek aspect van het burgemeesterschap in Delft is de verbondenheid van de 

stad met de Oranjes.” -
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Hierin worden stadse herinneringen 

opgehaald aan vijf jaren waarin we 

in onze vrijheid werden beknot, en 

aan de daarop volgende roes van de 

Bevrijding. Een serieuze, maar be-

slist niet zwaarmoedige terugblik, op 

bekende, maar ook minder bekende 

voorvallen uit onze stad.

Het bombardement op de kraamkli-

niek Bethlehem,  met een tragische 

babyverwisseling tot gevolg. Het lot 

van Joodse weeskinderen uit de Plet-

terijstraat. De illegale drukkerijen 

in Den Haag. De schaarste van veel 

voedings- gebruiksartikelen en de 

vindingrijkheid van de Hagenaar om 

daarmee om te gaan. De knijpkat, de 

ajo en de outen fietsbanden  e 
logeerpartij van onze burgemeester 

onder de vloer van het Rode Kruis-

ziekenhuis. Maar ook naar de humor 

in woord en geschrift.

Irenebrigade

En tenslotte de intocht van de 

Canadezen en onze ‘eigen’ Prinses 

Irenebrigrade op 8 mei 1945. 

Een verhaal van een in dit onderwerp 

gespecialiseerde gids over wat de 

bezetting voor de inwoners van onze 

stad betekende, over de gevolgen 

daarvan op het dagelijks leven van 

toen, en op de ontwikkeling van onze 

stad in de jaren na onze bevrijding.

In Den Haag liet de tweede we-

reldoorlog veel, nog waarneembare 

sporen na. Stille getuigen van een 

sprekend verleden.

Voor deze twee uur durende vaarten 

door de Haagse grachten is een 

beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Reserveren

Vooraf reserveren is daarom nood-

zakelijk. Dit kan bij het Bezoekers-

centrum De Ooievaart: Wagenstraat 

193, 2512 AW Den Haag, Tel. 

070-4451869. Zie ook op internet  

www.ooievaart.nl

Vaardata en tijden: zaterdag 2 mei  

19.00 uur; zondag 3 mei  10.30 uur. 

Vertrek vanaf het Havenkantoor 

Bierkade 18b (Centrum). 

rijs     er ersoon.

Vrijheidsvaarten laten oorlog 
zien vanaf de Haagse grachten
Vrijheid is minder vanzelf-

sprekend dan wel eens ge-

dacht wordt. Het is goed daar 

eens bij stil te staan. Vrijheid 

moet je vieren. Dat kan op 

veel manieren. Stichting De 

Ooievaart, een rondvaartorga-

nisatie met zestig vrijwillige 

gidsen en schippers, doet 

dat ook dit jaar weer met een 

speciale themavaart door de 

Haagse Grachten.

- Rondvaartboot van De Ooievaart in de Zuidsingelgracht te Den Haag (foto S.J. de Waard). -

Gratis bezoek 
Legermuseum
Op maandag 5 mei viert het Legermu-

seum feest; bezoekers hebben gratis 

toegang  n et ader van evrijdings-

dag kunnen bezoekers deelnemen 

aan een gezinsrondleiding over de 

Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. 

Kinderen kunnen tijdens een workshop 

een bouwplaat van een tank of jeep in 

elkaar knutselen. Kom kijken naar een 

show van tanktechnieken uitgevoerd 

door radiografis e odeltan s van de 
RCAGH (RC Armour Group Holland). 

Van 10.00 tot 17.00 uur; 

Korte Geer 1, Delft; 

telefoon: 015-2150500

5 mei-viering
in Zoetermeer
Op dinsdag 5 mei wordt in Zoetermeer 

Bevrijdingsdag traditiegetrouw gevierd 

met een groot feest voor jong en oud. 

Onder het motto “Vrijheid vier je met 

elkaar” is het vanaf 13.00 uur tot 23.00 

uur feest voor iedereen in Zoetermeer. 

De toegang van alle festiviteiten is 

gratis. De ouderenbus rijdt deze dag 

extra routes naar het Stadstheater.

Om 13.00 uur wordt het Bevrijdings-

festival geopend door burgemeester 

Jan Waaijer die het Bevrijdingsvuur in 

ontvangst neemt op de Markt. Dit is 

tevens de start voor het Open Podium 

voor Zoetermeers talent. Tijdens het 

Open Podium zullen er op de Markt 

activiteiten plaatsvinden zoals een 

circusspeelplaats, een hondendemon-

stratie en ponyritjes.

In het Stadstheater vindt vervolgens 

vanaf 14.00 uur een gratis ‘Meezing-

concert’ plaats voor senioren. Het 

gelegenheidskoor A-MEEZING heeft 

speciaal voor Bevrijdingsdag 2009 een 

prachtig repertoire ingestudeerd, met 

allemaal bekende Nederlandstalige 

liedjes.

 

Avondfestival

Vanaf 19.00 uur vindt het avondfestival 

laats o  de ar t  an grote oogte 
zullen stuntparachutisten landen in de 

Dobbeplas naast de Markt. En voor de 

kinderen gaat de lampionnenoptocht 

ook dit jaar weer van start vanaf het 

terrein van het CKC.

De hoofdact van de avond is een echte 

rasartiest. Rob de Nijs zal deze avond 

samen met zijn band Pur Sang een 

fantastisch optreden geven. Rob zingt 

al zijn hits, die bekend zijn bij jong 

en oud  ls la  o  de vuur ijl wordt 
de avond na het feest met Rob de 

Nijs, afgesloten met een spectaculair 

vuurwer

De lengte van de wandeling is circa 

vijf kilometer en neemt twee uur 

in beslag. De start en het einde zijn 

bibliotheek Loosduinen.

Om 13.00 uur bent u welkom in de 

bibliotheek, waar wordt begonnen 

et een o je o fie en een orte 
inleiding. Om 13.30 uur zal de heer 

ir. H.F. Ambachtsheer, hoofd afde-

ling Monumentenzorg van de Dienst 

Stedelijke Ontwikkeling aanwezig 

zijn om het eerste exemplaar van 

de wandelroutebeschrijving in ont-

vangst te nemen. De heer Ambachts-

heer heeft zelf een boek geschreven 

over de Atlantikwall, getiteld Van 

verdediging naar bescherming.

Aansluitend begint de wandeling 

onder begeleiding van medewerkers 

van het Loosduins Museum en het 

Atlantikwall Museum. Na terug-

komst in de bibliotheek kunt u nog 

napraten onder het genot van een 

drankje.

De deelname is gratis, maar gaarne 

even reserveren.

Bibliotheek Loosduinen 

Loosduinse Hoofdstraat 555,

2552 AE Den Haag

Tel. 070-3910099 of e-mail

reserverenloosduinen@dobdenhaag.nl

Op 6 mei in Loosduinen:
Historische wandeling mei ‘40
In samenwerking met Stich-

ting Oud Loosduinen en Stich-

ting Atlantikwall Museum 

Scheveningen organiseert 

Bibliotheek Loosduinen op 

woensdag 6 mei een histo-

rische wandeling, met het 

thema Terugblik Loosduinen 

1940 - 1945.

- Bewegwijzering tijdens de oorlog op de Emmastraat in Loosduinen (foto: Bibliotheek Loosduinen)  -



Dat gebeurde niet, maar wel sliepen 

er op 16 mei 700 Duitse soldaten. 

Vier dagen later begon de school op-

nieuw. De schriftelijke eindexamens 

werden afgenomen en daarna de 

mondelinge. Een maand later waren 

bijna 80 vcl’ers, geslaagd, de ene 

helft op het gymnasium, de andere 

op de hbs. 

Aanvankelijk trachtten de Duitsers 

door gematigd optreden de bevolking 

op hun hand te krijgen, maar al snel 

werd alles grimmiger. In oktober 

eisten ze van alle leerlingen en 

leraren een ariërverklaring en moest 

de school twee joodse leerlingen 

wegsturen (ze kwamen later onge-

deerd terug). 

Dik Trom taboe

Alle verwijzingen naar levende leden 

van het koninklijk huis (munten, 

postzegels, straatnamen) verdwe-

nen. De combinatie rood-wit-blauw 

was verdacht, ook al werd er in 

de context geen verband gelegd 

met de vlag. En een Nederlands 

fietsvlaggetje was absoluut verboden. 
Natuurlijk werd ook in de lessen in-

gegrepen. Veel boeken, vooral op het 

gebied van geschiedenis of aardrijks-

kunde, mochten niet meer gedrukt 

worden. De bezetter ging bij deze 

censuur erg pietluttig te werk. In het 

populaire kinderboek Dik Trom (uit 

1891!) komt een scène voor waarin 

een jongen niet over de sloot kan 

springen en midden in het water 

belandt. Die jongen heet Dolf en 

zou dus in verband gebracht kunnen 

worden met Adolf Hitler; die er niet 

in slaagde het Kanaal over te komen. 

Alles wat anti-Duits of pro-joods en 

pro-oranje was, werd in schoolboe-

ken verboden. Ook de lessentabel 

werd aangepast: meer uren Duits. 

Maar het clubleven bloeide als nooit 

te voren en de activiteiten zouden in 

de oorlogsjaren nog toenemen. Er 

werd geschaatst en gehockeyd. In 

1943 organiseerde het VCL de eerste 

Hockey Interlyceale, een evene-

ment dat nog steeds bestaat. Er was 

een modelbouwclub en er werden 

excursies in de natuur gehouden. 

Veel enthousiasme wekten ook de 

muziek- en toneeluitvoeringen, die 

meerdere malen per jaar plaatsvon-

den. Sommige jongeren hebben de 

indruk dat tijdens de oorlog bijna het 

hele leven stilstond. Dat was beslist 

niet zo! In 1944 nog werd zelfs de 

voetbalcompetitie gespeeld. ADO 

was trouwens de regerend kampioen, 

twee jaar in successie. 

Tekenleraar Wijkniet

Het leven werd wel steeds moeilij-

ker. Eind 1942 werden de wijken 

aan de kust ontruimd. Daaronder 

vielen het Van Stolkpark en een deel 

van de Vogelwijk. Het gebied rond 

de huidige Kennedylaan werd met 

de grond gelijk gemaakt om een 

vrij schootsveld te hebben en een 

tankgracht te kunnen graven. Het 

gevolg was dat veel VCL-leerlingen 

moesten verhuizen en thuis met een 

veel beperktere ruimte genoegen 

moeten nemen. 

Het schoolgebouw werd een nood-

ziekenhuis. De tekenleraar Wijkniet 

(‘nomen est omen’) redde de glas-in-

loodraampjes door ze mee naar huis 

te nemen. Ze hangen nu op de rector-

gang. Leraren en leerlingen kregen 

gastvrijheid in onze zusterschool, 

het Nederlands Lyceum (het oudste 

lyceum in Nederland, opgeheven 

in 1990). Dat gebouw was natuur-

lijk niet berekend op zoveel extra 

leerlingen, dus moest het rooster 

samengeperst worden en kregen alle 

leerlingen om de beurt ‘s ochtends 

of ‘s middags les. Alle busdiensten 

werden opgeheven en er reden steeds 

minder trams. Bovendien konden 

ze het spergebied langs de kust niet 

meer in. Op 17 november 1944 werd 

de dienst geheel stilgelegd. 

Schaars te eten 

De energievoorziening werd steeds 

krapper. Uiteindelijk werd helemaal 

geen gas en elektriciteit aan particu-

lieren geleverd. Het gevolg was dat 

bijna alle Hagenaars naar gaarkeu-

kens moesten omdat zij hun voedsel 

niet meer zelf konden bereiden. 

Tot aan half 1944 was het met de 

voedselsituatie nog wel meegeval-

len, al waren heel wat artikelen op 

de rantsoen of helemaal niet meer 

verkrijgbaar.

Maar in september begon op last 

van Londen de spoorwegstaking. 

De Duitsers reageerden hierop met 

een verbod op binnenlands vracht-

vervoer. Toen dat verbod opgeheven 

werd sloeg de vorst toe. Nu daalde 

het beschikbare voedsel dramatisch. 

Vlak voor de bevrijding kregen de 

meeste mensen slechts 500 Kcal 

binnen, slecht een kwart van wat 

men nodig heeft. Het is ongeveer de 

verbrandingswaarde van een zakje 

patat met mayonaise, dat sommigen 

nu als tussen-doortje wegsnacken.

Mannen van 18-35 jaar konden 

opgepakt worden om met de ar-

beidsinzet naar Duitsland te worden 

gevoerd. Oudere scholieren en jonge 

leraren waagden zich dus niet graag 

op straat. 

Bitter koud

Hoe was het om in 1945 naar het 

VCL te gaan? Je ging dus niet naar 

het vertrouwde gebouw aan de Van 

Stolkweg. Het rooster was drastisch 

ingekort, aanvankelijk waren er nog 

maar twee-en-een-half korte dagen 

per week, na Nieuwjaar nog maar 

één dag van drie-en-een-half uur. 

Tot de bevrijding zou je minder dan 

twintig van die dagen les krijgen. 

De paasvakantie duurde vijf weken. 

Omdat het openbaar vervoer niet 

meer functioneerde, ging je lopen. 

Fietsen was geen alternatief: zelfs 

als je fiets niet bij een eerdere gele-

genheid door de bezetter gevorderd 

was, liep je zeker kans hem nu kwijt 

te raken. 

Onderweg zag je overal sporen van 

de oorlog: weggebombardeerde 

huizen waarvan het puin was blijven 

liggen (zoals in het Bezuidenhout 

na het bombardement op 3 maart), 

Duitse richtingborden (naar de 

Ortskommandatur o.a.), omgehakte 

bomen en weggehaalde trambielsen 

(voor brandstof) en schuilkel-

ders onder de plantsoenen. Als je 

soldaten zag, kon je je maar beter 

verschuilen. 

En het was koud, bitter koud in de 

strenge winter. Op school bofte je 

als een lokaal tenminste een beetje 

verwarmd was. Veel energie had je 

niet met je hongerdieet, en dat gold 

ook voor de leraren. 

Geslaagd of over

Kwam er nog iets van huiswerk 

maken? Het was wel de bedoeling 

nu er zo weinig op school gedaan 

werd. Echter, ga er maar eens aan 

staan, met een lege maag en een 

verkleumd lijf, bij het licht van een 

kaars of een olielampje. Nee, dat 

was onmogelijk. Daarom besliste na 

de bevrijding de regering dat ieder-

een aan het eind van het schooljaar 

zijn diploma zou krijgen zonder exa-

men. En dat was beslist niet cadeau 

gegeven. In hun vervolgopleiding 

zouden deze leerlingen nog heel wat 

moeten inhalen. Het VCL trof voor 

de andere leerlingen een soortgelijke 

regeling: iedereen mocht over.

Ronald Baronner

Ronald Baronner over de oorlogsjaren op het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Meer uren Duits en strenge censuur
maar er werd gesport bij het leven
Op vrijdag 10 mei 1940, de laatste schooldag voor de pinkster-

vakantie, vielen de Duitsers ons land binnen. Natuurlijk kwam 

het toch nog onverwacht, want Nederland had gehoopt net als 

35 jaar daarvoor neutraal te kunnen blijven. Maar in de school 

waren al een half jaar daarvoor in alle lokalen telefoons ge-

plaatst omdat het gebouw bij oorlogsgevaar ontruimd moest 

worden voor het Ministerie van Defensie. 

- Het schoolgebouw werd een noodziekenhuis -
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- Ook ‘De zoon van Dik Trom’ viel onder de 

censuur. Als de jongens een zandkasteel be-

stormen roept er een: ‘Leve de koningin. Weg 

met de Duitsers!’ Na de oorlog keerde deze 

zin nooit meer terug in de herdrukken. -

- Ado werd kampioen in 1942 en 1943 -

- Het VCL jongenshockeyteam van 1945 -
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Hoe werkt de gemeenteraad? Hoe deelt u uw ideeën voor Den Haag en wanneer 
kunt u dat het beste doen? Op deze en vele andere vragen over participatie en lokale 
politiek krijgt u een antwoord op de Dag van de Hagenaar! 

U bent van 11.30 - 16.00 uur van harte welkom in dé huiskamer van Den Haag; het 
Atrium van het stadhuis, Spui 70. Daar vindt u een (politieke) informatiemarkt en kunt u 
deelnemen aan workshops, debatten en discussies. 

In de Centrale Bibliotheek presenteert burgemeester Van Aartsen op de 
Dag van de Hagenaar het burgerjaarverslag. Dat is het jaaroverzicht van de gemeentelijke 
dienstverlening in 2008. Daarna reikt de gemeentelijke Ombudsman haar jaarverslag uit. 
Daarin staan de constateringen, conclusies en aanbevelingen over de kwaliteit van de 
gemeentelijke dienstverlening. 

En dat is nog niet alles! U kunt genieten van de muzikale talenten van de Haagse band, 
‘Stud Muffi ns’ die akoestisch optreden. Ook kunt u zich daar laten inspireren door de fi lm-
beelden van Haagse stadsdeelbewoners. Voor de jonge bezoekers is er ook van alles te doen.

Kom naar de Dag van de Hagenaar op zaterdag 18 april!

Kijk voor meer informatie op www.dagvandehagenaar.nl

Tram 1, 2, 3, 4, 6, 9, en 16 stoppen bij het stadhuis. 

Toegang is gratis



Het vroor op 18 december 1931 in 

de Hofstad. Het was kouder dan 

normaal in de tijd van het jaar, maar 

voor Abraham Willem van der Lem 

en zijn vrouw Aldegonda was het 

weer eens een fijne dag in een uiterst 
droevige periode. Zeventien dagen 

voor de geboorte van hun nieuwe 

zoon op deze dag, verloren ze een 

van hun drie andere zonen: het 

middelste ventje van vier jaar. Dat 

onfortuinlijke jongetje leed aan difte-

rie;  een van de meest voorkomende 

doodsoorzaken bij kinderen toen.

Het overleden zoontje was destijds 

naar zijn vader vernoemd. Zijn 

roepnaam: Bram.  Op zijn minst 

verrassend te noemen was de keus 

om de nu geboren zoon ook Bram 

te noemen. Waarschijnlijk was het 

in een periode vol sentimenten een 

groot eerbetoon aan het kind dat ze 

minder dan drie weken daarvoor 

voor altijd zouden moeten missen. 

De ‘nieuwe’ Bram was gelukkig een 

gezond en levenslustig ventje. Zon-

der er van bewust te zijn, verhuisde 

hij in een korte tijd zes maal. 

Drie keer verkassen

Bram bezocht de kleuterschool 

(bewaarschool) gekleed in pofbroek 

(drollenvanger) in de Van Ostade-

straat.  Net na zijn vijfde verjaardag 

kreeg hij zowaar nieuwe kleding. 

Voor Bram een unicum, want hij 

droeg de oude kleding van zijn 

oudere broers. Op zijn achtste brak 

de oorlog uit en woonde de kleine 

Bram in de Van Bassenstraat, midden 

in het Schilderswijk. De familie Van 

der Lem verkaste binnen de straat 

drie maal. Huizen stonden vaak leeg. 

Als nieuwe huurder kreeg je een 

paar weken vrije huur, plus vaak een 

nieuw behangetje. In de achterkamer 

van veel huizen stond de kabelradio, 

die men huurde. Het hoorspel Ome 

Keesje was populair. Zo ook de 

Bonte dinsdagavondtrein. Aan sport 

werd door de familie nauwelijks 

aandacht besteed. Zijn vader bezocht 

nooit een voetbalwedstrijd, maar als 

het Nederlands elftal speelde, zat wel 

het gezin aan de radio gekluisterd.

Nee, het vertier dat zijn vader had, 

speelde zich af in naburige cafés. 

En in beschonken toestand thuis-

gekomen, vertrouwde zijn vader 

vervolgens als enige aan Brammetje 

het tellen van het overgebleven geld 

toe. Dan liet het ventje zo nu en 

dan wat duiten vallen. Van dat geld 

leefde het gezin uiteindelijk. De 

inkomsten van pa kwamen vanuit de 

zaak. Op het Jacob van Campenplein 

dreven de ouders een groentewinkel. 

Bram’s vader grossierde er op los. 

Hij vertrok vroeg naar de veiling en 

kocht daar de artikelen en verhandel-

de die verder. Moeder Gonda stond 

zodoende  in de winkel, maar bleek 

geen zakenvrouw. Ze kreeg slechts 

pofklanten, die nooit betaalden. De 

winkel ging niet geheel verrassend in 

korte tijd failliet. 

Voetbal als pleziertje

Bram hield van de voetbalsport. Hij 

speelde niet bij een club, maar pikte 

wel wedstrijdjes mee in schoolpau-

zes op het Oranjeplein. Ook bezocht 

hij wedstrijden van ADO. Dan kreeg 

hij een plaatsje in de ‘jongensren’. 

Hij zag ADO zelfs in 1942 kampioen 

van Nederland worden. Niet veel 

later kwam hij via een vriendje op 

het spoor van ene Bertus de Harder; 

een speler die uitkwam voor VUC. 

Die De Harder geldt voor mensen 

die hem hebben meegemaakt als de 

beste Haagse speler ooit. De club 

VUC had de eerste lichtinstallatie 

van Nederland. Mensen kochten 

zelfs speciaal een perronkaartje om 

vanuit station Laan van NOI naar 

avondwedstrijden te kijken.

Zo had Bram toch een aantal plezier-

tjes. Voor vakantie was geen geld, 

maar af en toe bezochten vanuit de 

gemeente de kinderen het strand. Je 

moest dan lopen vanaf het Oranje-

plein naar de duinen. 

Dat was maar van korte duur want 

Scheveningen en gedeelten van Den 

Haag werden spergebied wegens de 

aanleg van de Atlantikwall. Bram 

maakte in die tijd mee dat de eerste 

V2 afstandsraket met oorverdovend 

lawaai afgeschoten werd, bedoeld 

voor Londen,  Op het Hobbemaplein 

zag hij er eentje recht naar beneden 

komen. Met zijn broer Jan dook hij 

in een portiek.  De V2 kwam een ki-

lometer verder op woningen terecht.

Het lot van Cees de Groot

De sfeer werd met de dag grimmiger. 

Ambachtschoolbezoek was maar 

voor korte duur, want het Bezui-

denhout werd gebombardeerd. De 

school werd gesloten en het luidde 

tevens de start in van de beruchte 

hongerwinter. Er kwamen overval-

len op winkels en bakkerswagens. 

Bij een plundering op de A.H op 

het Spui werd een klasgenootje van 

de lagere school, genaamd Cees 

de Groot, doodgeschoten door een 

Nederlandse SS’er. De jongen moest 

eerst op een bordje schrijven “ik ben 

een plunderaar”. Zijn lichaam moest 

een aantal dagen op de stoep op het 

Spui blijven liggen.  

Bram’s vader was in de aanloop 

van die beruchte Hongerwinter van 

1944 voor straf opgesloten wegens 

het handelen in voedselbonnen. De 

man kon zijn brood namelijk niet 

langer in groenten en fruit verdienen. 

Pa kwam even later gelukkig echter 

weer vrij. Een grote razzia vond kort 

daarop plaats. Soldaten sloten straten 

af en doorzochten huizen op zoek 

naar mannen boven de zeventien 

voor de Arbeidsinzet. Zijn vader 

moest mee, maar wist slinks onder-

weg weer uit de rij te ontsnappen en 

stond ‘s avond weer voor de deur. 

De winter van ‘44 /’45 was de ergste 

die velen hebben meegemaakt. 

Voedsel is op de bon en verder niet te 

verkrijgen. Maaltijden komen uit de 

gaarkeuken. Het is zelfs dan bereid 

uit suikerbiet en bloembollen.

Majo-kacheltje

Gestookt wordt er op een zo ge-

noemd Majo-kacheltje dat boven op 

de gewone kachel staat. Stukjes hout, 

verkregen door sloop van huizen, 

dienen als brandstof. De zolderka-

mer bij Van der Lem moet er aan 

geloven! 

Op de rails van de spoorweg bij 

de Parallelweg, liggen wel eens 

kolen die uit wagons zijn gevallen. 

Het is echter op straffe van dood, 

streng verboden op de spoorbaan 

te komen. Wanhopige volwassenen 

trachten bielzen te slopen om deze 

op te stoken. Ook jongens als Bram 

klimmen over het hek om brandstof 

en voedsel te zoeken. 

Op een avond snuffelt hij het spoor 

af met een paar vrienden. Plots ne-

men ze de benen. Dat ontgaat Bram. 

Terwijl de dertienjarige ergens op de 

rails struint, staat hij plotsklaps oog 

in oog met een Nederlandse SS’er. 

De man richt een pistool op hem. 

Bram schikt zich een ongeluk.

- “Wat doe jij hier,” vraagt de 

soldaat bits?

- “Kolen zoeken,” antwoordt hij. 

- “Waar woon je,’ wil de SS’er 

weten?

- “In de Van Bassenstraat,” ant-

woordt Bram angstig. 

- “Dan ga je voor straf de andere 

kant van de spoorbaan af,” blaft de 

SS’er. , 

Dat is via de Waldorpstraat. Een 

heel stuk omlopen om thuis te 

komen. 

En daar gaat hij, met angstvrees in 

zijn hele lijf. Eerst aarzelend. Twij-

fels. Daarna rennend in de over-

tuiging dat de SS’er zal schieten 

-  daarbij denkend aan wat met het 

klasgenootje op het Spui is gebeurd.  

Hij durft niet om te kijken en sprint 

als een bezetene de Waldorpstraat 

uit. Hij bereikt het viaduct bij de 

Vaillantlaan. Hijgend loopt hij er on-

der door, terug naar de Parallelweg 

en komt tenslotte totaal uitgeblust 

thuis in de Van Bassenstraat. Nooit 

heeft hij voor zijn gevoel zo hard 

gelopen.

Ron van der Lem

Met de dood op de hielen in de hongerwinter

Bram en de sprint van zijn leven
Die knul van twaalf kan al aardig tegen een bal trappen. Hij 

voetbalt bij DOSR in Roelofarendsveen. Zijn  vader is uit zijn ge-

boorteplaats vertrokken om landelijk te wonen. Daarvoor verliet 

hij ook zijn geliefde voetbalclub in Den Haag: GONA, waar opa 

Bram (77) nog immer voorzitter van is. Mijn zoon is snel, net als 

stilist Luc Nilis, naar wie hij is genoemd. Hij rent regelmatig zijn 

tegenstanders er uit. Laatst was hij de snelste van zijn leef-

tijdscategorie bij de dorpsloop. Met een sprint door de Haagse 

historie, eindig ik met de reden waarom de oudste kleinzoon 

van Bram gezegend is met een uitstekend loopvermogen. We 

gaan daarvoor terug in de tijd.

- Jan en Bram van der Lem (in matrozenpak) -
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- Bram sr. met Anagonda en broer Jan op 

achtergrond -

- In het Nederlandse Kachelmuseum in Alkmaar is een hele uitstalling van noodkacheltjes zoals 

die in de oorlog werden gebruikt -



Senioren maken, vaak door gebrek aan 

vertrouwen en onvoldoende kennis van 

het treinreizen, minder gebruik van de 

trein dan de gemiddelde Nederlander. 

Bovendien vormen de naoorlogse ba-

byboomers, die nu in de seniorenleef-

tijd beginnen te komen, een typische 

autogeneratie. Zij zijn het gemak en 

comfort van een auto gewend en zijn 

vaak niet of minder bekend met de 

voordelen of het gemak die verbonden 

zijn met reizen per trein.

Verkeer & Waterstaat heeft daarom 

besloten het treinverkeer onder deze 

groep te gaan stimuleren. Dat heeft 

geleid tot de start van de driejarige 

campagne Ik Spoor!

In navolging Twente

En dan hebben we het dus niet over 

modelspoorbanen. Onder bovenver-

meld motto zullen de campagneor-

ganisaties speciale treinworkshops 

en treintrainingen voor 50-plussers 

organiseren. En belangrijke rol daarbij 

zullen de speciale treinambassadeurs 

vervullen. Dat zijn projectmedewer-

kers die ouderen warm moeten laten 

lopen voor en zullen ondersteunen bij 

het reizen met de trein. Deze opzet 

borduurt voort op een succesvol 

experiment in Twente met ‘ov-ambas-

sadrices’. Zij bezoeken ouderen en 

geven daarbij uitleg over het gebruik 

van openbaar vervoer. Dat initiatief 

is aangeslagen. ‘Onbekend maakt 

kennelijk onbemind’, aldus de Twentse 

beleidsmedewerkster Gertrud Poppink, 

‘want als onze ambassadrices langs 

zijn geweest, zijn mensen meer ge-

neigd de bus te nemen. Vaak leidt het 

ertoe dat ze met elkaar de bus nemen 

en zo de mogelijkheden in de praktijk 

verkennen.’

Actieve reizigers

De treinambassadeurs van wie ‘Ik 

Spoor!’ gebruik gaat maken, moeten 

zelf ook 50-plussers zijn. Anders 

gezegd, 50-plussers met ervaring in 

en liefde voor reizen met de trein gaan 

andere 50-plussers ertoe bewegen 

ook de trein te gaan nemen. En u, 

geachte lezer, kunt daar een bijdrage 

aan leveren. Voor het project worden 

enthousiaste vrijwilligers gezocht 

die treinambassadeur willen worden. 

Samen met andere treinambassadeurs 

zullen zij op verschillende locaties 

in hun eigen buurt of omgeving 

workshops verzorgen. Ook werven zij 

deelnemers voor de workshops.

Reist u zelf graag met de trein en vindt 

u het leuk om andere 50-plussers te 

helpen dat ook te doen? Dan is dit 

misschien iets voor u. Als treinambas-

sadeur krijgt u een belangrijke rol bij 

het motiveren en trainen van deze 

leeftijdsgenoten. U komt te werken 

in een team van vrijwilligers en krijgt 

ondersteuning van professionele 

trainers. Daarmee vergroot u zelf uw 

vaardigheden en kennis van het open-

baar vervoer; en u ontmoet regelmatig 

andere 50-plussers.

Er staat voor treinambassadeurs van Ik 

Spoor! bovendien iets tegenover. Zij 

krijgen onder meer een jaarlijkse vaste 

on ostenvergoeding van   eu e 
uit een NS Voordeelurenkaart of een 

VVV Irischeque ter waarde van

  en een useu jaar aart. 

Contact opnemen

Ik Spoor! is eind 2008 gestart en loopt 

door tot en met 2011. Nog drie jaar is 

er dus om andere ouderen de trein in 

te helpen.

Neem voor meer informatie contact op 

met het coördinatiepunt Ik Spoor! via:

Radar Advies

Shelly Scholtz

Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam

Telefoon (020) 463 50 50

E-mail S.Scholtz@radaradvies.nl

ACTUEEL 

Spoorwegen zoeken senioren
voor rol van treinambassdeur

DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

Agenda

Woensdag 22 april:

sportinstuif 40 tot 60 jaar

U kunt deelnemen aan jeu de boules, 

tennis, een demonstratie volksdansen 

en een workshop nordic walking. De 

instuif vindt plaats in het kader van 

de Nationale Sport Week op het sport-

terrein De Verademing, Asmansweg 

102. Aanvang 10.00 uur; vanaf 9.30 

uur is er inloo  et o fie t ee bij et 
Buuthuis, Gaslaan 175. De deelname 

is gratis. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Wijkcentrum De 

Lijsterbes, tel. (070) 360 02 37.

Vrijdag 24 april:

Golden Music

 Laat u mee terugvoeren naar de jaren 

vijftig en zestig. U wordt getrakteerd 

o  liedjes  dans en ane dotes. ee in-

gen op de melodieën van Perry Como, 

Doris Day, The Everly Brothers en 

Paul Anka is toegestaan! Rijswijkse 

ouwburg  .  uur  entree   
o  oievaars as   als u i  
althans inschrijft voor een van de 65+ 

Theaterarrangementen van het Haags 

Uitburo. En waarom zou u niet? Taxi-

busjes halen u thuis op en brengen u 

terug. Per voorstelling kan een beperkt 

aantal rolstoelen mee. Aan boord is 

een vrijwilliger die ook in het theater 

desgewenst hulp kan verlenen. In de 

au e unt u o fie o  t ee drin en in 
een gereserveerd zitgedeelte van de 

foyer. Reserveren is wel noodzakelijk! 

Informatie: Haags Uitburo, telefoon 

070 - 363 38 33.

Donderdag 30 april:

Koninginnedag in

Historisch Museum

 wordt in et aags istoris  u-

seum meegevoerd langs de geschiede-

nis van het koningshuis, met onder 

andere het huwelijksportret van Wil-

le   en ar  tuart. aarna aa t 
u onder begeleiding van een kundige 

gids een wandeling langs de stads-

paleizen van de Haagse aristocratie. 

Aansluitend woont u om 15.00 uur in 

de Koninklijke Schouwburg de laatste 

voorstelling bij van Koningin Emma, 

redster van Oranje, Nel Kars’ solo-

optreden ‘vanuit de huid van koningin 

Emma’. U bent drie keer uit in één, 

want dit alles samen beleeft u voor het 

oninginnedag rijsje van   oor 
deze onvergetelijke Koninginnedag 

kunt u zich inschrijven via het Haags 

istoris  useu  tel.    
65 of educatie@haagshistorischmu-

seu .nl. eer in or atie  www. s.nl 
en www.haagshistorischmuseum.nl.

Meer activiteiten? 

Surf eens naar www.cipo.org en kijk 

onder de knop AGENDA. Daar vindt u per 

maand een overzicht van interessante 

agendapunten voor Haagse 50-plussers, 

wekelijks aangevuld. En er staat nog veel 

meer op www.cipo.org

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

INFORMATIE:

Senioren leren gamen

Wethouder Baldewsingh (Burgerschap) 

en mevrouw Henkelmann van de 

seniorencommissie Loosduinen heb-

ben woensdag 1 april (en het was geen 

grap) in bibliotheek Nieuw Waldeck de 

o fi i le a tra  gegeven van et ro-

ject ‘Gamen voor senioren’. Ouderen 

maken daarbij kennis met interactieve 

computerspelletjes (waaronder Nin-

tendo en Wii). Ze worden erbij wegwijs 

gemaakt en geholpen door leerlingen 

uit groep 8 van de basisschool Het 

Lichtbaken. De bibliotheek wil hiermee 

de kloof tussen jong en oud verkleinen. 

Daarnaast hoopt de instelling dat ou-

deren ook enthousiast worden voor de 

mogelijkheden van ‘gamen’. Diverse 

verzorgingshuizen gebruiken de Wii-

spelcomputer al in therapiegroepen. 

Ouderen die nauwelijks mobiel zijn 

kunnen met behulp van de interactieve 

spelletjes een bowling- of zwemcompe-

titie met elkaar aangaan. ‘Gamen voor 

senioren’ duurt nog tot februari volgend 

jaar.

Den Haag OpMaat
Wethouder Van Alphen van Welzijn, 

Volksgezondheid en Emancipatie zal tus-

sen 31 maart en 28 april in alle Haagse 

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.

Werkgelegenheid
en zorg bij Evita
De 145 medewerkers van thuiszorgorga-

nisatie Evita uit Den Haag behouden hun 

baan. Bovendien wordt alle thuiszorg 

van Evita in Haaglanden voortgezet.

De organisatie wordt overgenomen 

door investeringsmaatschappij Enthri. 

Hiervoor is een overeenkomst getekend 

met de bewindvoerders van thuiszorg-

organisatie eavita  die onlangs ailliet 
is verklaard. Evita maakte deel uit van 

eavita.

In opdracht van het Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat 

is een aantal organisaties 

een project gestart om 50-

plussers meer vertrouwd te 

maken met de trein.

www.cipo.org
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Van 20 tot 25 april organiseert een groot aantal goede doelen de ‘Week van het Testament’. Natuurlijk met de bedoeling om van uw nalatenschap mee te profiteren. Dat brengt ons op vraag wanneer het 
raadzaam is naar een notaris te stappen om een testament te laten opstellen. Reacties kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Hans 
Roodenburg

?
&Opinie     Informatie

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

Testament nodig als u anders wil doen

Er is ook geen duidelijke richtlijn 

bij welk bedrag aan vermogen 

en bezittingen u beter kunt laten 

vastleggen aan wie u wil nalaten. 

Ons inziens heeft het pas zin aan een 

testament te denken als uw (vrije) 

vermogen en bezit meer dan 20.000 

euro per persoon gaat bedragen. 

Dat is feitelijk ook de grens die de 

Belastingdienst in box 3 hanteert. 

Onder deze grens bent u toch al het 

meeste kwijt aan uitvaartkosten en 

eventuele nakomende verplichtin-

gen. Maar buiten het al dan niet bij 

leven toebedelen van een nalaten-

schap kan zeker bij hoge vrije 

ver ogens et fi s aal aantre elij  
zijn al bij voorbaat schenkingen te 

doen of die alleen maar op papier te 

doen aan kinderen, waardoor men 

feitelijk over het bedrag kan blijven 

beschikken. Op die manier kunnen 

de erfgenamen later successierechten 

besparen. Dit heet ‘estateplanning’. 

De notaris kan u hierover vrijblij-

vend informatie verschaffen. Het per 

1 januari 2003 veranderde wettelijk 

erfrecht voorziet al in veel kwesties 

als het gaat om gezinsverbanden en 

families waarin alles koek en ei is. 

Sinds die tijd is vastgesteld dat bij 

overlijden van een van de gehuwde 

partners de langstlevende over de 

volledige boedel blijft beschikken 

en dat de eventuele kinderen voor 

hun erfdeel van de overledene een 

vordering krijgen op de nog levende 

ouder. Deze vordering is voor de 

kinderen pas opeisbaar als de langst-

levende is overleden. Wil men van 

deze (automatisch) wettelijke rege-

ling, bijvoorbeeld bij hertrouwen, 

afwijken, dan is het zeer verstandig 

om een testament te laten opstellen. 

Voor samenwonende partners is het 

vastleggen van een testament al veel 

sneller nodig dan voor gehuwden 

waarop het wettelijk erfrecht veel 

meer toegesneden is.Het moge 

duidelijk zijn dat een uiterste 

wilsbeschikking zeer zeker nodig is 

als u uw kinderen verschillend wil 

behandelen of een van hen zelfs wil 

uitsluiten van uw nalatenschap of als 

u anderen (niet-wettige erfgenamen) 

wil toebedelen. Onterven kan of-

fi ieel niet  want een ind an altijd 
een beroep doen op z’n legitieme 

portie (een minimumerfdeel). Het 

initiatief daartoe moet wel door het 

kind zelf worden genomen door zijn 

wilsrecht bekend te maken bij de 

notaris of aan andere erfgenamen 

die de afwikkeling van de nalaten-

schap doen. Het kind kan zich ook 

neerleggen bij de wil van de ouders 

waardoor indirect feitelijk onterving 

heeft plaatsgevonden. Uit vragen van 

lezers van deze krant blijkt voorts 

dat mensen zich meer bezig houden 

et de fi s ale gevolgen van un 
nalatenschap dan met de vraag of en 

wanneer zij een testament moeten 

laten opstellen. Vaak eigenlijk ook 

ten onrechte, want aan het moeten 

betalen van successierechten valt 

nauwelijks te ontkomen. Politiek is 

wel thans in discussie om die tarie-

ven te verzachten, omdat het hierbij 

gaat o  belasting e fi ng over al eer
der belaste inkomsten en vermogen. 

Verzachting van de successietarieven 

zit er overigens voorlopig niet in. De 

hoogste vrijstelling (in 2009) geldt 

voor de langstlevende echtgenoot 

en de langstlevende (geregistreerde) 

artner. ot aan de ver rijging van   
532.570 is hij of zij vrijgesteld. Dat 

lijkt een erg groot bedrag dat voor 

weinigen is weggelegd, maar als 

de vrije waarde van een eigen huis 

meespeelt is dat sneller bereikt dan 

men denkt. Ook moet niet vergeten 

worden dat de gekapitaliseerde 

waarden van pensioenen en lijfrentes 

voor een deel worden meegerekend.

Voor een eigen kind (23 jaar en 

ouder) is er een vrijstelling van 

sle ts    .  aar die geldt 
niet eer als er r dan  .  
wordt geërfd. Aangepaste tarieven 

zijn er voor stief- en pleegkinderen. 

Voor andere bloedverwanten als 

kleinkinderen, achterkleinkinderen 

en grootouders (voor de eigen ouders 

is er een hogere vrijstelling) is de 

ver rijging vrijgesteld tot  . . 
Wilt u precies weten hoe de vrijstel-

lingen in elkaar steken, kijk dan op 

internet of doe navraag bij een no-

taris. Ook zijn voor langstlevenden 

constructies mogelijk om (directe) 

betaling van successierechten voor 

de vorderende kinderen uit te stel-

len of te voorkomen.  Alle andere 

verkrijgers van een nalatenschap 

moeten al heel snel aan de Belasting-

dienst gaan ‘dokken’. Het beroemde 

voorbeeld van de rijke ‘Oom Piet 

uit Amerika’ die nalaat betekent dat 

sle ts    is vrijgesteld van 
successierechten. Over het meerdere 

betaalt en  tot  ro ent belas
ting. En dat doet zeer!

Vandaar ook dat veertig goede 

doelen het initiatief hebben genomen 

voor ‘de week van het testament’ 

van 20 tot 25 april. Zij zijn namelijk 

wél vrijgesteld van successiehef-

fi ng als er  aters in een testa ent 
vastleggen dat zij (een deel van) hun 

vermogen aan deze stichtingen na 

hun overlijden willen geven.

De notarissen kunnen u direct 

vertellen of het door uw uitverkoren 

‘goede doel’ tot de vrijgestelden 

behoort. De deelnemende notaris-

sen aan de week (een aantal van 

hen heeft elders in deze krant een 

advertentie geplaatst) geven ook 

een  in e orting o  de onsu en
tenprijs voor het opstellen van een 

testament waarin een goed doel 

wordt toebedeeld.

Meer informatie:

www.nalaten.nl

www.notaris.nl

Hans Roodenburg

Het is altijd de grote vraag wanneer ouderen een testament 

moeten laten opmaken. Daarop is maar één antwoord te 

geven: het is eigenlijk alleen maar nodig indien u anders wil 

nalaten  dan (evenredig) aan uw wettelijke erfgenamen.

Erf- en schenkingsrecht

Ergernis om lange

afhandeling erfenis

Ik heb meegewerkt aan een genealo-

gisch onderzoek naar mijn familie. 

Van een notaris heb ik in september 

2008 een brief gekregen dat ik 

waarschijnlijk betrokken ben bij 

verdeling van een nalatenschap. Het 

gaat om een familielid dat al in 2002 

is overleden. Kan een notariskantoor 

tot in lengte van dagen de afhande-

ling van de erfenis opschorten omdat 

het zelf alle belang erbij heeft om 

doorlopende kosten in rekening te 

brengen

Bij de afwikkeling van ingewikkelde 

nalatenschappen is geen maximale 

wettelijke termijn gesteld. Het kan 

al gauw meer dan een jaar duren en 

bij zeer ingewikkelde kwesties en 

procedures zelfs vele jaren. Notaris-

sen zullen heus niet zo gauw de boel 

traineren om er extra aan te verdie-

nen. Bovendien loopt de rente op het 

nagelaten vermogen door, evenals 

de eventuele koersdalingen en 

-stijgingen op aandelen.  Het is een 

bekend gegeven dat trage afwikke-

lingen bij erfgenamen veel verbazing 

en ergernissen opwekken. Maar dat 

kan ook aan andere 

erfgenamen liggen.

Wij kunnen u dan ook alleen maar 

aanraden toch bij de betreffende 

notaris periodiek te informeren hoe 

de stand van zaken is. Als u sterke 

aanwijzingen hebt dat de notaris de 

boel bewust vertraagt, kun u een 

klachtenprocedure tegen hem starten.

Op zoek naar erfdeel

van overleden vader

Ik hoorde onlangs dat mijn ex man 

is overleden. Onze zoon die tot voor 

kort contact met hem had, heeft 

hierover van zijn huidige vrouw geen 

bericht gekregen. Waar moet mijn 

zoon zijn om zijn kindsdeel van de 

erfenis op te vragen, mocht hij dit 

willen?

Uw zoon zal daar zelf enige moeite 

voor moeten doen. De eenvou-

digste weg is dat hij als mogelijke 

erfgenaam in eerste instantie zijn 

stiefmoeder raadpleegt of hij nog in 

aanmerking komt voor een erfenis. 

Hij kan alleen een beroep doen op 

zijn legitieme portie als zijn vader 

hem in een testament heeft gepas-

seerd. En als er géén testament is, 

kan hij alleen zijn  erfdeel krijgen als 

er voldoende saldo is op het moment 

van overlijden (uiteraard na aftrek 

van de uitvaartkosten).

Wil zijn stiefmoeder (en eventuele 

andere erfgenamen) helemaal niks 

vertellen, dan moet hij verder gaan 

zoeken en desnoods een jurist inscha-

kelen. Dat laatste heeft uiteraard al-

leen maar zin als hij weet dat er nog 

wat te halen is uit de nalatenschap 

van zijn overleden vader.

Tante doet schenking

boven vrijstelling

Mijn tante van 85 jaar heeft mij 

een geldbedrag geschonken van € 
20.000. Dat is overgeschreven van 

haar rekening naar die van mij. 

Als zij komt te overlijden, kunnen 

wij daar dan nog problemen mee 

krijgen? Daar zij geen man, kinderen 

of andere familie heeft en ik de enige 

erfgename ben.

Als uw tante dat onderhands heeft 

gedaan zonder dat op te geven aan de 

Belastingdienst kan nog een aanslag 

komen van schenkingsrecht en als 

de Belastingdienst er achter komt 

dat hierbij sprake is van frauduleus 

handelen zelfs nog een boete hier 

bovenop. Ook als zij zou overlijden 

zou met terugwerkende kracht nog 

ontdekt kunnen worden dat er een 

schenking is gedaan zonder belas-

tingopgave.  Alleen schenkingen aan 

derden (waaronder het door uw tante 

overgemaakte bedrag valt) zijn tot 

de dre el van   euro in  
vrijgesteld van schenkingsrecht en 

opgave aan de Belastingdienst. Is 

er sprake van een erfenis dan is de 

vrijstelling in uw geval  . e 
schenking had u dus beter over meer-

dere jaren kunnen laten spreiden om 

schenkingsrechten te voorkomen.

U en uw tante zijn zelf verantwoor-

delijk voor de eventuele gevolgen 

van uw gezamenlijk handelen. Wij 

zullen dan ook nooit adviseren het op 

uw manier te doen.

Oude testament

nog steeds geldig

Samen met mijn echtgenoot heb ik 

al in 1990 een testament laten opstel-

len. Mijn man is in 2004 overleden. 

Kinderen van ons hebben toen ook 

huisraad weggehaald. Het testament 

is volgens mij niet meer geldig door 

de wijziging van de wet. De notaris 

woont ook niet meer in mijn buurt. 

Hoe kan ik het oude testament opzeg-

gen of laten wijzigen? Wat zijn de 

kosten?

Het wettelijk erfrecht is per 1 januari 

2003 weliswaar ingrijpend veran-

derd, maar dat wil niet zeggen dat 

testamenten die daarvoor zijn afge-

sloten daardoor ongeldig zijn. Ook 

volgens het oude erfrecht kunnen 

kinderen niet zomaar spullen van een 

overleden ouder weghalen.

Wilt u het testament (van uzelf?) her-

roepen of wijzigen, dan kunt u met 

elke notaris daarover contact opne-

men. Het hangt van uw wijzigingen 

af hoeveel de kosten voor het herzien 

van het testament bedragen.

Uitstel gevraagd van

betaling successie

Kan ik uitstel krijgen voor het 

betalen van successierechten over 

een erfenis, waarvan ik nog niet de 

vruchten heb geplukt?

Is de aanslag al bepaald, dan kunt 

u geen uitstel van betaling krijgen. 

ndien u in fi nan i le oeilij e
den verkeert, kunt u wel met de 

Belastingdienst een afbetalingsrege-

ling treffen. Uw stelling ‘dat u de 

vruchten nog niet hebt geplukt’ kan 

alleen slaan op de situatie dat de 

nalatenschap nog niet is afgewikkeld 

of dat er nog onroerend goed moet 

worden verkocht . Dan is er ook nog 

geen defi nitieve  aanslag. 
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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
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Voor extra glasopties gelden vaste toeslagen. Geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.

De meeste mensen boven de zestig hebben een bril nodig en vaak met dure 
varifocale glazen. Bij Specsavers houden we hier rekening mee. Professionele 
oogzorg moet volgens ons immers betaalbaar blijven. Als 60-plusser krijgt u bij 
aankoop van een montuur vanaf 99.- maar liefst 50% korting op PENTAX stand-
aard varifocale glazen! Loop eens binnen of maak vandaag nog een afspraak 
voor een gratis professionele oogtest.

“EEN OPTICIEN DIE JE AOW 
ER DOORHEEN JAAGT? 
DAAR ZAKT JE BRIL VAN AF!”
GA TOCH METEEN NAAR SPECSAVERS

60-plussers

50%
KORTING

op varifocale glazen

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

‘The Ride’ wordt centraal spektakel

Museum Pop Experience krijgt steun
Gaat het er dan toch van komen dat het Nationaal Pop Museum binnen de stadsgrenzen van gemeente Den Haag gevestigd 

gaat worden? De stichting Nationaal Pop Museum, opgericht in 2005 door Erik de Zwart, Sjaak Bral, Ben Franse, Jeroen Trim-

bos en Jaap Schut, heeft in samenwerking met Queeste Architecten en Volker Wessels Vastgoed in de afgelopen jaren een 

mega popcentrum onder de naam Pop Experience ontwikkeld en wel op de locatie Tweede Binnenhaven in Scheveningen.
Jaap Schut

Pop Experience (30.000 m²) zal 

onder andere een RockArt hotel, 

popzalen, bioscoop, bibliotheek, 

muziekwinkels, horeca, opname-

studio, en het Nationaal Popmu-

seum met als uniek onderdeel ‘The 

Ride’ gaan huisvesten.

Naast een vaste presentatie van het 

museale cultureel erfgoed van de 

Nederlandse Popmuziekgeschiede-

nis vanaf de jaren ‘50 tot heden en 

de wisselexposities, zal er een reis 

door de tijd komen: ‘The Ride’ Een 

muzikaal spektakel dat haar weerga 

niet kent. Al met al een multifunc-

tioneel complex waar men actief en 

interactief muzikale belevenissen 

zal ervaren.

Samenwerking

Er is een samenwerking met 

de Stichting Norderney van Ad 

Bouman en Juul Geleick, die het 

cultureel erfgoed beheren van 

de zeezender Radio Veronica, 

Stichting Nederlandse Top 40 en 

Bennies Fifties. Ook met de Ko-

ninklijke Bibliotheek in Den Haag 

zal een samenwerkingsverband 

aangegaan worden.

Museum RockArt heeft de basis 

gelegd voor Pop Experience. Dit 

museum heeft vanaf 1995 een 

omvangrijke collectie en een groot 

netwerk opgebouwd. Vanaf oktober 

2004 al is Museum RockArt te 

bewonderen in Hoek van Holland.

Schouders er onder

De weg was lang, maar de aanhou-

der wint. In 1995 begint het verhaal 

met het opzetten van Stichting 

Rock & Art Hall of Fame Holland. 

Jaren is door het land getrokken 

om materiaal te verzamelen en een 

netwerk op te bouwen; vergruist 

tot op het bot; uitgelachen tot op 

de ziel. Alle valkuilen alle dichte 

muren; deuren die werden dicht 

gegooid hebben we overleefd. Dit 

kon ik alleen maar realiseren met 

een waanzinnige vrouw aan mijn 

zijde, familie en vrienden. Maar 

op mijn weg kwam ik ook mensen 

tegen die er wél in geloofden en de 

schouders eronder wilden zetten, 

zoals o.a. Titia Lont en Jeroen 

Trimbos met wie ik vele uren 

lief en leed, teleurstellingen en 

vooruitgangen heb beleefd. Ook 

Arie Spaans, Ben van Es, Rob von 

Römer en vele anderen zijn altijd 

nauw betrokken geweest.

Via deze weg wil ik iedereen 

die ik niet heb genoemd en een 

bijdrage hebben geleverd aan de 

totstandkoming van het Nationaal 

Popmuseum bedanken en uiteraard 

ook instanties zoals Fonds 1818, 

VSB fonds en Prins Bernhard 

Cultuurfonds.

Vrijwilligers

Mijn grootste dank gaat uit naar 

mijn groep vrijwilligers, die door 

weer en wind de ups en downs in 

voor- en tegenspoed dag en nacht 

altijd maar weer in mij zijn blijven 

geloven. 

Vind u ook dat het Cultureel 

Erfgoed van de Nederlandse 

Popmuziek behouden dient te 

blijven dan kunt u dit ondersteunen 

door donateur te worden. Op deze 

manier draagt u uw steentje bij 

aan dit unieke cultuur goed. Wij 

hebben uw steun heel hard nodig. 

Ga voor meer informatie naar onze 

site www.rockart.nl.

Heeft u of wellicht iemand in uw directe 

omgeving materiaal en/of informatie 

waarvan u vindt dat het ook behouden 

dient te blijven, dan is Museum RockArt 

het enige en juiste adres waar u uw ma-

teriaal kunt brengen. Alle items worden 

met zorg geregistreerd, gedigitaliseerd, 

verwerkt en uiteindelijk gepresenteerd.

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 1e zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur



Anekdotes over de asperge zijn ruim 

voorhanden, en gaan terug tot de oud-

heid. Zo zou Cleopatra haar schoon-

heid niet alleen te danken hebben aan 

de dagelijks baden met ezelinnen-

melk, maar zeker ook aan de asperges 

die ze elke dag zou hebben gegeten, 

en speciaal voor Caesar liet bereiden. 

Een andere anekdote wil dat het juist 

Caesar was die er achter kwam dat hij 

de schone Cleopatra na het eten van 

asperges nog meer beminde, of kon 

beminnen, of wilde beminnen – dat 

blijft de vraag. 

In Egypte zijn afbeeldingen van 

asperges gevonden die 5000 jaar 

teruggaan in de tijd, toen de asperge 

nog dienst deed als offergave. Volgens 

Keizer Augustus diende een verstan-

dig mens over het oplossen van een 

probleem nooit langer te doen dan de 

tijd die nodig is om asperges te koken: 

een wijs advies, of het haalbaar is is 

een tweede. En ook in India wisten 

ze al vroeg raad met de asperge, wat 

blijkt uit een vroeg historisch epos 

waarin melding wordt gemaakt van 

fosforelementen in een bepaalde 

groente die een gunstige invloed zou 

hebben op de ‘innige samenleving 

tussen man en vrouw’.

Dat was overigens ook voor Madame 

de Pompadour eeuwen later de reden 

om op haar protserige partijen asper-

gepuntjes te serveren. 

Vaas vol geurig parfum

Dat het nuttigen van asperges voor 

sommige mensen een minder ple-

zierige bijwerking heeft is eveneens 

genoegzaam bekend: je urine krijgt 

er een bijzondere geur van, in korte 

tijd zelfs. Geldt overigens niet voor 

alle mensen, wat te maken heeft met 

kleine genetische verschillen. Hoe 

dan ook: die geur is volgens de één 

bijzonder vies, volgens de een juist 

onbegrijpelijk lekker. Feit is dat ons 

lichaam na het nuttigen van asperges 

de zwavelverbinding aspergezuur 

maakt, ofwel methylmercaptaan, en 

die stof is weer nauw verwant aan 

methaanethiol, waarmee stinkdieren 

hun vijanden op afstand houden. 

Over smaak valt inderdaad te twisten. 

Marcel Proust was er in ieder geval 

dol op: op asperges (zijn lievelings-

groente) én op die geur. In A la 

recherche du temps perdu (Combray) 

schrijft hij: (...) de hele nacht na een 

diner waarbij ik asperges had gegeten, 

speelden ze (even lyrisch en grof in 

hun grollen als de feeën in Shake-

speares Droom) dat ze mijn nachtpot 

omtoverden in een vaas vol geurig 

parfum’.

Gezond

Lekker geurend of niet, afrodisiacum, 

of niet - gezond zijn asperges in ieder 

geval.  Ze bevatten vitaminen (A, B1, 

B2, B6 en C), koper, calcium, ijzer, 

fosfor en zink.

En, niet te vergeten: asparaginezuur, 

de stof waar de asperge niet alleen 

zijn heerlijke smaak aan ontleent, 

maar die ook bekend staat om de 

gunstige uitwerking op leverstoornis-

sen, onvoldoende nierfunctie, jicht, 

lage bloeddruk en reuma. 

Asperges schijnen bloedzuiverend 

te werken, en bij nierkwalen ook 

een wondermiddel om te zuiveren 

vanwege het vochtuitdrijvend effect. 

Er zijn zelfs aspergekuren in omloop 

en mensen die eens per jaar met 

een speciaal aspergedieet een grote 

schoonmaak houden.  

Vochtig en piepend

Maar laten we het allerbelangrijkste 

niet vergeten: de versheid. Hoe verser 

de asperge, hoe beter, lekkerder, 

sappiger en dus bevredigender. Wrijf 

twee asperges langs elkaar heen en 

luister. Als ze piepen zijn ze echt vers. 

Ze glimmen een beetje, en als je je 

nagel in de voet van de asperge drukt 

en er komt vocht uit, dan weet je 

helemaal zeker dat je met kakelverse 

asperges te maken hebt. Hoe ouder, 

hoe droger; hoe jonger, hoe natter. 

De lekkerste zijn ook zeker niet te 

dun. Liefst duimdik, of iets dikker 

nog (zeker als u smalle duimen hebt), 

dus tussen de 22 en 28 mm. Als het 

kan mooi recht en voorzien van de 

kwaliteitsaanduiding AA. Niet dat 

kromme asperges minder smakelijk 

zouden zijn, maar recht schilt wel zo 

gemakkelijk en het ligt ook mooier op 

je bord. En zo doen ze hun naam ook 

eer aan: points d’amour. 

Maarten de Kroon 
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Points d’amour... uit Limburg

‘Op z’n Vlaams’ is en blijft een 

ultieme klassieker. Met ei en boter en 

(niet noodzakelijk, maar wel buiten-

gewoon lekker) beenham.

Zodra gekocht, leg de asperges thuis 

in een vochtige doek. Voor het schil-

len een uurtje in water leggen helpt 

ook, omdat de asperges hun vochtge-

halte dan iets verhogen. Schillen van 

asperges lijkt een hoop gedoe, maar 

hoe vaker je het doet, hoe gemakke-

lijker het wordt. Van de onderkant een 

stukje afsnijden is meestal noodzake-

lijk, en dan met een gewone dunschil-

ler van net onder de kop naar de voet 

schillen, de asperge telkens een klein 

stukje draaiend, zodat je zeker weet 

dat de asperge volledig geschild wordt 

(de schillen zijn en blijven taai en 

restjes schil verhogen het eetplezier 

zeker niet). Niet zuinig zijn helpt. 

Gooi de schillen niet weg, maar leg ze 

samen met de afgesneden voetjes in 

ruim water. Laat dit rustig een half uur 

koken, zeef het vocht, en kook hierin 

uw asperges gaar (afhankelijk van de 

dikte tussen de 12 en 18 minuten). 

Mooi gaar zijn ze als u er op het 

dikste punt gemakkelijk met een mes 

doorheen kunt steken. Beetgaar is 

minder lekker, kook je ze te gaar, dan 

worden ze slap en smakeloos. Van het 

resterende vocht kan een subtiele soep 

worden gemaakt. 

oo  er ersoon een ei in  ard  
laat ze schrikken in koud water, pel ze 

en ra  fijn. oo  ondertussen de as-

perges mooi gaar, hak een bosje platte 

eterselie fijn en s elt rui  boter  
ons voor 4 personen) op een matig 

vuur. Schik de asperges op de borden, 

roer de eieren en de peterselie door de 

boter, breng op smaak met peper, zout 

en geraspte nootmuskaat en lepel de 

saus over of naast de asperges. Maak 

af met een plak beenham, en serveer. 

U kunt de asperges, de beenham en de 

saus natuurlijk ook gewoon op tafel 

zetten en de gasten zelf laten opschep-

pen. Wel zo praktisch en gezellig. 

Schenk er een goed glas Weissbur-

gunder bij, een Sauvignon blanc of 

desgewenst een Chardonnay. 

Eten en drinken in 
een Haagse context

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

Zoeken in het duin

Asperges worden natuurlijk niet alleen 

geteeld, ze komen ook in het wild voor 

op zandgrond, zoals in de duinen. Ja, 

ook in Den Haag. Wilde asperges, ook 

wel korenaarasperges genoemd, zijn 

groen en heel dun. Je trekt ze uit de 

grond en eet alleen het gedeelte dat 

eenvoudig met de vingers afgebroken 

kan worden, aan de top. Ze hebben een 

beetje wrange smaak, anderen noemen 

het bitter. Maar liefhebbers krijgen er 

geen genoeg van. Het vroege voorjaar, 

nu dus, is de tijd om ze te zoeken. Net 

als elke andere plant groeien onver-

stoord namelijk gewoon door en raken 

in bloei. Culinair is er dan niks meer 

mee te beginnen.

Ze herkennen in het wild is natuurlijk 

al een kunst apart. Wie zich daar niet 

aan waagt kan er ook eens bij de betere 

groenteboer of supermarkt naar infor-

meren, want ze zijn soms ook gewoon 

te koop.

Points d’amour, wit goud, koningin der groente, afrodisia-

cum – als de asperges er aankomen en de zwaluwen weer 

om de huizen gieren weet je zeker dat de lente echt begon-

nen is. Goddank zijn er nog seizoenen en kunnen we niet 

het hele jaar door witte asperges van de koude Limburgse 

grond eten, want dan was de lol er waarschijnlijk gauw af. 

In supermarkten zie je ze regelmatig liggen, helemaal uit 

Peru geïmporteerd of uit Spanje, maar die halen het niet bij 

de enige echte asperges uit Limburg (en Brabant, Zeeland 

en Sellingen - vooruit) die, zodra de temperatuur een paar 

dagen boven de 20 graden is, door een leger van meestal 

Poolse aspergestekers uit de koude grond worden gestoken.

Recept Asperges op z’n Vlaams

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

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

“Zoals de meeste Scheveningers 

ben ik geboren in de Oranjekliniek 

op de Frankenslag. Mijn ouderlijk 

huis in de Markensestraat was een 

typisch visserhuisje, klein met 

een plaatsje waar alleen lupines 

groeiden. Mijn moeder regelde 

alles, want zoals zoveel  Scheve-

ningers was mijn vader werkzaam 

op zee. Hij was machinist op de 

Grote Vaart voor de Shell en was 

daardoor soms maanden of een paar 

jaar onderweg. Zo ook tijdens mijn 

geboorte, hij zag mij voor het eerst 

toen ik al kon lopen”. 

Wit zeepvel

Het was een periode waarin het 

dagelijkse leven zich totaal anders 

afspeelde dan tegenwoordig. “Een 

douche, daar hadden wij nog nooit 

van gehoord, we werden gewassen 

in een zinken teil en als je dan de 

laatste was had je koud water een 

dreef er zo’n heel vel van het zeep 

bovenop.”

Persoonlijk weet ik dat nog heel 

goed, want als jongste kind kwam 

ik ook altijd met zo’n wit vel uit het 

water.

“Maar die teil had wel iets bijzon-

ders,” vervolgt Henk. “Want met 

Sinterklaas stond’ie  ineens voor de 

deur met allemaal cadeautjes erin. 

Wij vroegen ons toch echt af of de 

Goedheiligman zich ook in dat ding 

waste?”

Henk trok in die periode veel op 

met zijn opa. “Omdat mijn vader zo 

vaak op zee was nam mijn opa me 

altijd mee, fantastisch vond ik dat. 

We gingen samen naar de haven, die 

heerlijke bedrijvigheid, daar genoot 

ik echt van. Rond Vlaggetjesdag 

kregen wij van de vissers dan een 

nieuw harinkie, dat was toen nog de 

echte groene.”

Eten uit de duinen

Om beter in hun levensonderhoud 

te kunnen voorzien, trok de familie 

De Roo vaak de duinen in. “Bramen 

plukken, waar mijn moeder dan 

weer jam en sap van maakte; kreeg 

je griesmeelpudding met bramen-

sap, dat was echt een feestje!” 

“Opa was ook stroper, hij ving 

konijnen en fazanten in de duinen. 

Hing de hele gangkast vol met die 

gevilde beesten, die dan werden 

verkocht aan de betere stand, en 

zo hadden we weer wat extra’s te 

besteden”.

Carrière 

Later verhuisde het gezin naar 

Morgenstond en trad Henk in de 

voetsporen van zijn vader: van 

ketelbinkie, matroos en tweede 

stuurman op mammoettankers, 

klom hij op tot kapitein op bevoor-

radingsvaartuigen in de offshore en 

uiteindelijk tot havenmeester. 

Dagelijks kijkt Henk vanuit zijn 

kantoor nog uit over Duindorp, een 

plek die voor hem de basis legde 

voor zijn latere leven en hem uitein-

delijk bracht naar de plek waar die 

met zijn opa al zo van genoot; de 

haven!

Het was vlak na de oorlog dat Henk de Roo opgroeide in de Markensestraat in de wijk 

Duindorp te Scheveningen. Duindorp dat tussen 1915 en 1930 werd aangelegd in de 

duinen van het latere Westduinpark en waar de meeste mannen hun brood verdienden 

in de bouw of een vissersbestaan leiden.

De Markensestraat 
met Henk de Roo

- De Markensestraat in 1947 

(foto: Dienst Stadsontwikeling 

en Volkshuisvesting). -

Terug naar...

Het gevaar bij het kopen op de 

huizenveiling is dat je niet weet wat 

je koopt omdat er vooraf zelden 

een mogelijkheid is om het pand te 

bezichtigen. Met andere woorden, je 

koopt het huis na niet veel meer dan 

een kijkje door de brievenbus ervan. 

Dat  loopt nog wel eens anders dan je 

vooraf had voorzien weet ik inmid-

dels uit eigen ervaring.

Gedwongen verkoop

Het aantal veilingen neemt fors toe. In 

2004 gingen er ongeveer 1.500 huizen 

gedwongen in de verkoop en in 2008 

was dit aantal al opgelopen tot circa 

1.960. Waarschijnlijk zal deze groei 

nog wel even doorzetten gezien de 

economische periode waarin we 

verkeren.

Veilen gebeurt overigens pas na 

maanden achterstand en diverse 

vergeefse pogingen van de bank om 

tot een oplossing te komen. De reden 

voor sommigen om toch het risico 

van het onbekende pand te nemen zit 

het hem in het feit dat een woning op 

een veiling gemiddeld genomen 37 

procent minder oplevert dan op de 

gewone huizenmarkt – hoewel dat 

cijfer voor Den Haag niet helemaal 

representatief is. Ook is gebleken 

dat acht van de tien woningen die op 

een veiling zijn gekocht binnen vier 

maanden weer worden doorverkocht  

voor een hogere prijs. Met name de 

handelaren werken op deze manier 

om de betaalde overdrachtsbelasting 

van 6 procent terug te krijgen. De ver-

koop moet dan binnen zes maanden 

plaatsvinden.

Niet blindstaren

Is dit dan ook een manier voor de 

particulier? Ik ben van mening dat 

de particulier zich hier niet moet 

blindstaren op voordelen maar de 

risico’s goed in zicht moet hebben. Je 

kunt namelijk geen bouwtechnische 

keuring laten uitvoeren en wanneer 

er na de koop verborgen gebreken 

opduiken kun je de verkoper (de 

bank in zulke gevallen) daar niet op 

aanspreken. Ook bestaat er het risico 

van illegale huurders, die hun huur 

moesten overmaken aan de bezitter in 

problemen. Dat neem je op de koop 

toe en die moet je er dan wel nog 

even netjes uit zien te krijgen.

Een niet onbelangrijk punt is dat de 

‘bedenktijd van drie dagen’ bij een 

veilingkoop niet van toepassing is. 

Zodra de notaris heeft afgehamerd 

zit je aan de koop vast. En reken nou 

niet op nog zo’n bekende ontbindende 

voorwaarde: het wel of niet reali-

seren van een ge aste fi nan iering. 
Want ook dit is voor de notaris geen 

reden om u van de koop af te helpen. 

Na de koop zul je ter plekke aan 

de notaris moeten kunnen overleg-

gen dat je in staat bent om de koop 

plus bijkomende kosten te voldoen, 

middels een verklaring van de bank. 

Die bijkomende kosten zijn trouwens 

vaak niet misselijk, omdat u opdraait 

voor achterstallige betalingen van de 

vorige eigenaar.

De huizenveiling lijkt mij kortom 

voor de particulier niet de meest aan-

gewezen plaats om een huis te kopen 

gezien het groot aantal risico’s dat 

hier aan kleeft. Er zijn andere manie-

ren om aan een huis te komen, en dit 

owel bouwte nis  als fi nan ieel 
doorgerekend goed voor te bereiden.

De huidige tijd is trouwens wel aan-

genaam om in alle rust de woning-

markt af te struinen, er staat nu heel 

veel te koop.

Huizenveiling, doen of niet?
Natuurlijk is men snel geneigd om succesverhalen naar 

buiten te brengen en de slechtere ervaringen voor zich 

zelf te houden. Dat geldt voor de mooie ‘weekwinst’ op de 

aandelenbeurs, waarbij het verlies van de week ervoor 

onvermeld blijft.  En zo doet u er ook goed aan om kritisch 

te blijven bij verhalen over ‘koopjes’ op de huizenveiling.

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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HOUSE OF ENGLAND
CHESTERFIELDS

Verkeerstoren-
laan 1
Nootdorp
015-2560064

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

afspraak geopend

Trilogie Ego-documenten, Den Haag.
---------------------------------------------------------

“De Vergissing”wo2   E 15,90
“Smakelijke Voortzetting”   mil.dienst 50er jaren  E12,50

“Van Loonslaaf tot Ondernemer”  E12,50.
---------------------------------------------------------------------

www.uitgeverijeigenboek.nl P.Stoop Alkmaar.
------------------------------------------------------------------

Rudolf Snijders, antiquaar.Lid Louis Couperus Genootschap.
--------------------------------------------------------

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 lezersreacties@deoud-hagenaar.nl

of per post naar: Tante Post, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA, Den Haag

Jan van Speijk

Het borstbeeld van een andere zeeheld aan de 

gevel in het Zeeheldenkwartier is die van Jan 

van Speijk (1802 - 1831). Daar wordt naar ge-

vraagd in het stuk van de heer Van der Hoeven 

in nummer 4 van de krant. Van Speijk blies 

zichzelf met zijn schip en bemanning op toen 

het op de Schelde door Belgische opstandelin-

gen dreigde te worden ingenomen. Van Speijk 

is gebeeldhouwd in de nok van een huis in 

de naar hem genoemde straat. Ik nam de foto 

ervan in 2005.  Door een spierziekte moet ik 

mij dagelijks met een scootmobiel door de stad 

begeven, wat ik graag doe om van alles foto’s 

te maken. Want voor je het weet staat het er 

niet meer. Sinds 2001 heb ik ruim 3.600 foto’s 

gemaakt, in Den Haag maar ook in enkele 

randgemeenten.

 John Mulder

 john.mulder@casema.nl

(Naschrift redactie: de buste meldt verwarren-

derwijs 1831 - 1881 - klaarblijkelijk doelend 

op het 50-jarig jubileum van Van Speijk’s 

heldendaad - als dat zo mag heten.)

Het zat anders met Mackay

Bij toeval  zag ik jullie blad in de Bibliotheek 

van Zoetermeer. Bij de Puzzel  zag ik enkele 

ongeregeldheden over Baron A. Mackay. Zijn 

kabinet duurde tot 1891 en niet tot 1890. Het 

was het eerste coalitiekabinet van de Chris-

telijke partijen. De subsidies waren voor het 

Christelijk onderwijs, de schoolstrijd was nog 

in volle gang; Openbare scholen kregen toen 

al subsidie.

 Frank van Helmond

 Zoetermeer

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

Beesten na de oorlog

In De Oud-Hagenaar nr. 5 van 31 maart j.l. 

staat een zeer lezenswaardig artikel over Jan 

Adam. Hij meldt dat in zijn herinnering er 

op het terrein van de dierentuin na de oorlog 

geen beesten meer aanwezig waren. Ik heb in 

1952 in de zaal van de dierentuin Mulo-exa-

men gedaan. Toen bevond zich voor de zaal, 

aan de zijde van de Koningskade, een vijver 

met koikarpers of grote goudvissen. Het zal 

de laatste soort wel geweest zijn, ik ben geen 

viskenner. Ook was er aan de achterzijde, langs 

de Zuidhollandlaan, een berenkuil waarin nog 

twee bruine beren zaten. Die zullen het veld 

wel hebben moeten ruimen voor de aanleg van 

het provinciehuis. Van de toenmalige dieren-

tuin herinner ik me nog goed de ingang op de 

hoek van de Koningskade / Zuidhollandlaan. 

Je kwam binnen door een ijzeren hek en dan 

stond je op een schuine laan. Aan weerszijden 

beplant met grote bomen, waaronder stan-

daards stonden met felgekleurde papegaaien. 

Ook was er op het terrein een klok met wijzers 

geheel gemaakt van bloemen.

 A.Th.L. Borsboom

 Den Haag - Loosduinen

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

All the best from Australia

Ik kreeg bericht dat ik jullie krant kon bekijken 

op internet. Als oud Hagenees vind ik dit 

geweldig. Ik ben geboren in de van Leeu-

wenhoekstraat in 1935. Kort daarna in de 

Ravensteinstraat, gewoond tot m’n vijfde jaar; 

en tenslotte tot 1958 in de Gabriel Metsustraat. 

Toen getrouwd en ingewoond bij m’n schoon-

ouders in de Cornelis van der Lijnstraat.

Na twee maanden daar zijn we naar Australië 

geëmigreerd. Ik was tien jaar toen de oorlog 

was afgelopen en kan mij nog veel herinneren 

van m’n vijfde jaar, toen de oorlog uitbrak. 

Daar zal ik wel het een en ander van vertellen 

in de toekomst voor de krant.

Wij wonen nu dichtbij Melbourne. Ik doe de 

laatste zeven jaar hier een Nederlandstalig 

Radio programma een paar keer per maand van 

een uurtje, waar ik veel plezier in heb.

Ik heb De-Oud Hagenaar afgedrukt en zal ze 

binnenkort helemaal lezen. Ik wens jullie veel 

succes met deze heel leuke uitgave.

 Trudie en Tim Timmermans

 Australië

 gertim@optusnet.com.au

TANTE POST

SCHROEDER

KRINGLOOP HOLLAND

I
n dertien winkels van Kringloop Holland verkoopt 

Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs! 

Meubels, fietsen, lampen, serviesgoed, tv’s, computers, 

koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 200 

mensen van Kringloop Holland zijn actief in het ophalen, 

repareren en verkopen ervan. 

Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een 

woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende 

verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel 

gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.

Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de 

winkels van Kringloop Holland. 

Adressen Kringloop Holland 
Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 4 Den Haag

Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Beresteinlaan 2 Den Haag 

SCHROEDER

DIENSTENWINKEL

D
e Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende 

diensten voor particulieren met een krappe beurs 

en voor instellingen of stichtingen.  Geschoolde 

klussers leveren en garanderen kwaliteit tegen lage prijs. U 

weet vooraf wat de kosten zullen zijn. 65-plussers, mensen 

met een Ooievaarspas, een vaste klantkaart of een servicepas 

Gezondheidsservice Florence krijgen extra korting.

De Dienstenwinkel helpt u bij
*   Energiebesparing: het E-team geeft gratis advies en een 

energiebespaarbox.

*   Witten, schilderen en behangen: handige klussers geven 

uw kamer(s) graag een mooie opknapbeurt.

*   Kleine klussen zoals het repareren van een lekkende 

kraan, een deur die klemt of een lamp die niet goed 

hangt. 

*  schoonmaakwerk. 

Voor meer informatie of een offerte kunt u in de kringloop-

winkels terecht. 

U kunt ook bellen met (070) 360 14 65 op maandag t/m 

donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 

08.00 tot 12.00 uur of een e-mail sturen naar 

info@dienstenwinkel.nl.

Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 4 Prins Willemstraat 4 Den Haag

Weimarstraat 364 Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 

Beresteinlaan 2 Den Haag 

Mensontwikkelbedrijf

STAP ONZE NIEUWE WINKEL BINNEN…

 

Tegen inlevering van deze bon 
        ontvangt u 10% korting 

op al uw aankopen
Geldig tot 15 mei 2009 - Alleen originele kortingsbonnen geldig

Maximaal 1 bon per klant

�
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Puzzel mee en win !

Ditmaal gaat het erom Jiddische en 

Bargoense uitdrukkingen te vinden. 

Een extra complicatie daarbij is dat 

daarvan vaa  geen o fi i le s rij -

wijze bestaat. Dus dat betekent extra 

puzzelwerk: moet het nou “Sjlemiel” 

zijn, of “Schlemiel”. Een vaste regel 

is daar niet voor.

Architect  gezocht

De gezochte oplossing van de puzzel 

is er ook nog eentje met een extra 

drempel. Wat we zoeken is de ach-

ternaam van een beroemde architect, 

die op een bijzondere manier met de 

Gemeente Den Haag is verbonden.

Zijn achternaam is identiek aan een 

van de woorden die in deze puzzel als 

oplossing worden gezocht.

We denken dat u er toch wel uitkomt 

als u een beetje op de hoogte bent 

met de stad en de soms turbulente 

affaires ter stede en in de plaatselijke 

politiek.

Oplossing insturen

We moeten uw inzending binnen heb-

ben op uiterlijk: Woensdag 6 mei
Stuur een kaartje naar:

Puzzel De Oud-Hagenaar

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

Of stuur uw oplossing per e-mail 

naar: puzzel@deoud-hagenaar.nl

Succes!

Voor het insturen van de oplossing van de paaspuzzel uit het vorige 

nummer heeft u nog de tijd tot woensdag 22 april. Maar voor de onder-

staande puzzel zult u, denken wij, ook de nodige uurtjes nodig hebben. 

Horizontaal

 3 Oud (4)
 5 Gek (3)
 7 Rijksdaalder (10)
 9 Horloge (3)
 11 “Nou en?” (2)
 12 Gevangenis (3)
 15 Iemand sarren (7)
 16 Makkie (6)
 17 Bril (3)
 18 Gevangenis (5)
 21 Honderd gulden (5)
 22 Niets (7)
 24 Meisje (5)
 26 Netjes gekleed (7)
 27 Pak slaag (10)
 31 Goed (3)
 34 Bijdehand persoon (9)
 35 Uitroep van medelijden (11)
 36 Slapen (6)
 38 Iets makkelijk doen (17)
 44 De klos zijn (7)
 46 Scheldwoord (9)
 48 Rechercheur (3)
 49 Dieventaal (8)
 50 Speuren (7)
 51 Gaaf, het maken (5)
 54 Partij ongeregeld goed (4)
 56 Gulden (4)
 58 Gestolen goed (13)

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15

16

17 18 19

20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34

35

36 37

38 39 40 41

42

43 44 45

46 47 48

49

50 51 52

53 54 55

56 57

58

Meneer Bennik

Verticaal

 1 Maag (3)
 2 Afgunst (10)
 3 Weglopen (9)
 4 Probleem (5)
 6 Geld (4)
 8 Geen verstand van hebben (3,6)
 10 Sul (8)
 13 Iets bepraten (13)
 14 Gek (3)
 15 Gok (3)
 16 Loopt rond de handel (7)
 18 Eerst zien dan geloven (6,6)
 19 Genever (5)
 20 Zwemvogel (10)
 22 Laatste verkoop (7)
 23 Scheldwoord (film Amsterdamned) (11)
 25 Gestolen goed (9)
 28 Iets ongezien kopen (2,2,4)
 29 Achterwerk (5)
 30 Iets toewensen (6)
 32 Als het niets is (6,3,2,3)
 33 Stommerd (10)
 37 Scheldwoord (5)
 39 “Nee toch!” (4)
 40 Zeuren (7)
 41 Opkoper gestolen goed (5)
 42 Bij de hand (3)
 43 Dronken zijn (5)
 44 Ergens mee gooien (7)
 45 Hoofd (7)
 47 Alle handel verkocht (3,3)
 49 Geeltje (25 gulden) (5)
 52 Gezicht (5)
 53 Gevangenisstraf (4)
 55 Verachtelijk (4)
 57 Politie (3)

Over het Jiddisch en bargoens
“Jiddisch wordt vaak verward met Bargoens. Dit is de dieventaal, 

waar ook in veel andere landen een naam voor is bedacht die verwijst 

naar het buitenland: Thieves Latin (Eng), Germania (Sp), Rotwelsch 

(D), en ons Koeterwaals. Bargoens verwijst naar Bourgondisch. In 

het bargoens zijn veel woorden uit het Jiddisch overgenomen en vaak 

ook vervormd, maar het is een op zichzelf staande ‘taal’. Jofe werd 

jofel, ponem werd porem, gawsones werd kapsones, mesjogge (gek) 

werd sjoeg, vaak verward met sjoewe, antwoord, dat ook sjoege werd. 

Bollebof (commissaris van politie) is afgeleid van balboos, de heer des 

huizes, bolleboos is er ook van afgeleid. Gabber is afkomstig van gaw-

wer, vriend; gajes heeft twee bronnen: gajes als gojim, niet-joden en 

chajjes, leven, werd gepeupel. Om gajes gaan of brengen. Smeris werd 

afgeleid van sjemiere, toezicht, sjien, ander woord voor smeris, is de 

eerste letter daarvan. Jatten is weer zo’n vervormd woord. Jad is hand, 

ook de aanwijsstok waarmee in heilige teksten woorden of passages 

werden aangewezen. Als werkwoord bestaat het in het Jiddisch niet, 

in het bargoens betekent het stelen. Ook penoze betekende als parnose 

gewoon onderhoud, middel van bestaan.”

(Bron: Hadewych Martens, Jiddisch, ontstaan en etymologie)
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus

Informatie over Humanitas Woonzorgplus 

Speciaal voor de lezers van

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

‘Ouderdom komt met gebreken’ – ook bij u?!

Het tegendeel is waar. Laten we 

niet vergeten dat de vitaliteit van 

senioren enorm is toegenomen. Het 

is nog maar enkele decennia geleden 

dat iemand van 65 als stokoud werd 

bestempeld. Anno 2009 begint 

iemand van 65 aan een nieuwe fase 

van ijn leven  lid van de fitness lub  
lange fietsto ten a en  interessante 
ursussen  eindelij  o  wereldreis en 

Nordic walking door de duinen.

Bij Humanitas Woonzorgplus leggen 

we geen nadruk op ‘ouderdom met 

gebreken’. We willen stilstaan bij 

wat ouderen juist wel kunnen. ‘Vitaal 

ouder worden’ staat daarom centraal. 

Dat neemt niet weg dat veel senioren 

ge ond eids roble en ervaren  aar 
vaa  is daar to  wat aan te doen. 
De meest voorkomende problemen 

ijn slaa gebre  a ne end ge i ts-

ver ogen en ge oorverlies.  
deze servicepagina biedt Humanitas 

Woonzorgplus u daarover informatie 

en advies.

Echte 50-er jaren bejaarden op een bankje op het Buitenhof

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 ver leeg uis org 

o kortdurende opname

o org otel wij ie enboeg
o dagverzorging

o orgabonne ent e er uis
o alle vor en van org aan uis
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Erasmusplein 87

2532 RG   Den Haag

070 - 330 39 03

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

Met het klimmen der jaren blijkt dat het lichaam anders functio-

neert dan vroeger. Mobiliteit neemt af, reactievermogen is niet meer 

optimaal en er ontstaan pijntjes en kwaaltjes. Erg gemakkelijk wordt 

er dan gezegd: ‘ouderdom komt met gebreken’. Maar dat klinkt zo 

negatief en straalt uit dat er toch niets meer aan te doen is.

Ook aan de leesbril?

n de loo  der jaren nee t et a o -

odatiever ogen van et oog a  en 
an de lens i  niet eer voldoende 

bol a en o  di tbij s er  te stel-
len. In dat geval biedt een leesbril met 

plussterkte uitkomst om weer ont-

spannen te kunnen lezen. Aangezien 

et ver ogen o  te a o oderen 
tot een jaar o   blij t teruglo en  
is een regelmatige bijstelling van de 

sterkte noodzakelijk. Tegenwoordig is 

o  iedere oe  van de straat voor een 
abbe rats een leesbril te oo . o  

is et verstandig o  bij a teruitgang 

van et ge i tsver ogen een ro es-

sionele oog eting te laten verri ten.

Er wordt soms wat lacherig over gedaan, maar iedereen tussen de 

40 en 50 jaar krijgt moeite met lezen. Dat is heel normaal. Boeken 

en kranten moeten steeds verder van de ogen vandaan worden 

gehouden om de kleine lettertjes nog goed te kunnen lezen. Er is 

dan sprake van zogenoemde ouderdomsverziendheid.

Ik doe geen 
oog dicht

Een goede nachtrust is nood-

zakelijk om vitaal te kunnen 

functioneren.

e edis e adviseurs van u ani-
tas Woonzorgplus zetten de belang-

rij ste ti s voor een goede na trust 
op een rij:

1. Gebruik (in ieder geval gedurende 

de avond) geen cafeïne en nicotine

. eb voldoende beweging overdag  
maar doe geen grote inspanningen 

tot  uur voor et sla en gaan
3. Neem geen zware maaltijden kort 

voor bedtijd

4. Vermijd dutjes overdag

.  regel atige uren s avonds 
naar bed gaan en ’s morgens 

opstaan

6. Zorg voor een comfortabele tem-

peratuur in de slaapkamer

7. Houd de slaapkamer zo donker 

mogelijk

8. Creëer een moment van ontspan-

ning voor et sla en als een terug-

kerend slaapritueel (bijvoorbeeld 

een meditatiemoment)

9. Gebruik gerust oordopjes als je 

last ebt van lawaai.

Nordic walking: actief ouder worden in 2009

Ik doe geen oog dicht …..

Serviceaanbod
n de woon org entra van u anitas oon org lus ouden audi i ns en 

opticiëns spreekuur. Bel voor een afspraak!

e iaal voor le ers van e ud agenaar an een onsult worden a ge-

sproken met een van de wijkzusters van Humanitas Woonzorgplus. Bloed-

druk en bloedsuiker worden dan gemeten en in een persoonlijk gesprek 

wordt in aart gebra t waar u advies o  ul  bij unt gebrui en. el tot 
1 mei 2009 een van de woonzorgcentra van Humanitas Woonzorgplus!

Gehoorproblemen

eestal is et een geleidelij  ro es. 
n et begin er t diegene er aar 

weinig van. oordat de a te gelui-
den in de omgeving geleidelijk aan 

a ter en a ter worden  valt et 
vervagen ervan niet of nauwelijks op. 

Vaak merken gezinsleden of collega’s 

et eerst o  dat ie and sle t orend 
is. ij oeten als aar er alen wat 
e net vertelden o  ij storen i  aan 

tv of radio die telkens een niveau 

luider wordt gezet.

 et o ent dat de sle t orende 
el  tot et bese  o t dat ij niet 
eer o goed oort  is et ro es 

van ge oorverlies eestal al een tijd 
aan de gang. Er zijn dan al de nodige 

andi a s. ele oneren gaat inder 
vlot en oo  de a te assages in de 
muziek lijken eerder stille momenten. 

ooral in ge els a en oals bij re-

cepties en verjaardagen verloopt een 

ges re  stroe . o  buiten o  straat 
en in situaties et a tergrondlawaai 
is communiceren moeilijk. 

e eerste sta  o  die ge oor ro-

blemen op te lossen wordt vaak 

lange tijd uitgesteld. Dit terwijl een 

onbe andeld sle t ge oor aan ien-

lijke negatieve sociale en emotionele 

onse uenties an ebben. enioren 
die uiteindelij  oortoestellen dragen 
geven aan dat ij i  beter voelen 
en betere relaties ebben et un 
familie. Daarnaast ondervinden zij 

een verbeterde entale ge ond eid 
en gaan e ona an elij  en e erder 
door et leven. oortoestellen ebben 
dus een positief effect op de levens-

waliteit en et wel ijn. 
a t dus niet te lang et een 

ge oortest bij de audi i n

Eén op de zeven mensen heeft in last van een verminderd gehoor-

vermogen. In veel gevallen is het gehoorvermogen zodanig achter-

uitgegaan dat er problemen ontstaan bij het volgen van gesprek-

ken. Slecht horen kan verschillende oorzaken hebben, maar bij de 

meeste mensen gaat het gehoorvermogen met de leeftijd in ieder 

geval geleidelijk aan achteruit. 


