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Stille Tocht op maandagavond 4 mei:

Dodenherdenking Waalsdorpervlakte
Op 4 mei wordt er over de
Waalsdorpervlakte een
zogenaamde Stille Tocht
gelopen. Deze stoet vormt
zich vanaf het verlengde
van de Oude Waalsdorperweg. Het voorste deel van
de stoet is gereserveerd
voor nabestaanden van de
op de Waalsdorpervlakte
gefusilleerde Verzetsstrijders en genodigden van de
Stichting Nationale Herdenking. Daarachter volgen de
belangstellenden. Beide
groepen zetten zich om
19.25 uur in beweging en
gaan dan richting monument. De aankomst op de
Waalsdorpervlakte is om
circa 19.40 uur.
Op de Waalsdorpervlakte luidt de
Bourdonklok tot even voor 20.00 uur. Na
het Signaal Taptoe volgen twee minuten
stilte. Daarna klinkt het Wilhelmus. De
deelnemers aan de Stille Tocht lopen
vervolgens langs het monument en
kunnen bloemen en kransen neerleggen.
Iedereen, ongeacht rang of stand, bezoekt
deze herdenking op persoonlijke titel. Er
worden om die reden ook geen toespraken
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- Het oorlogsmonument in de duinen, de plaats die onder de nationale driekleur sinds 1946 jaarlijks op de avond van 4 mei, verandert in een bloemenzee als eerbetoon
aan degenen die hier ter dood zijn gebracht (Flickr Photo: Frans Schmit, 3 mei 2008). -

gehouden en er is ook geen volgorde van
wie wanneer een krans mag leggen. De
Bourdonklok wordt weer geluid totdat
de laatste belangstellende het monument
heeft gepasseerd.

Oranjehotel
Op de Waalsdorpervlakte in het duingebied Meijendel bij Den Haag zijn tijdens
de Tweede Wereldoorlog meer dan 250
mensen ter dood gebracht door de bezet-

ter. De meesten wachtten hun lot af in
de gevangenis aan de Pompstationsweg,
in de volksmond tijdens de oorlog ‘Het
Oranjehotel’ genoemd.
De dag na de geallieerde invasie van

In herinnering aan de VII-de zoeklichtafdeling der genie
Plechtigheid bij kasteel de Binckhorst

Waarschuwing
Als u mee wilt lopen in de Stille Tocht
moet u er rekening mee houden dat
het na zonsondergang soms erg koud
kan zijn en dat het bijwonen van de
herdenking enige uren in beslag neemt,
uiteraard afhankelijk van uw plek in
de stoet. De laatste belangstellende arriveert meestal zo rond 22.00 uur bij het
monument.

In de tuin van kasteel de Binckhorst aan de Binckhorstlaan 149 te Den Haag staat het
oudste oorlogsmonument uit de Tweede Wereldoorlog. Het monument is een herinnering aan 3 omgekomen zoeklichtmilitairen van de toenmalige VII-de Zoeklichtafdeling
(onderdeel van de Genie), die in de vroege morgen van 10 mei 1940 bij de Oude Tolbrug
in Voorburg zijn omgekomen.
Ook dit jaar zal weer op 4 mei a.s. bij
dit monument een dodenherdenking
worden gehouden.
Tijdens de herdenking is er toepasselijke muziek, verzorgd door het
Voorburgs Operakoor o.l.v. Wim
Madderom en Adriënne van Mourik
dwarsfluit. Voorafgaande aan de twee
minuten stilte zal de Last Post worden

gespeeld, gevolgd door het gezamenlijk
zingen van het volkslied.
Uruzgan
Tijdens de herdenking zullen ook
de namen worden genoemd van de
omgekomen militairen in Uruzgan.
Tijdens de bloemenhulde zal een
bloemstuk bij het monument worden

gelegd door leerlingen van groep 8
van de Groen van Prinstererschool
uit Voorburg-West, die het monument
hebben geadopteerd.
De herdenking begint om 19.40 uur
en wordt afgesloten met een informele
bijeenkomst in de Binckhorsthof van
het Comando Diensten Centrum (CDC)
aan de Binckhorstlaan 135 te Den

Haag, dat naast het kasteel is gelegen.
Iedereen is van harte welkom.
Foto-expositie
In de Binckhorsthof wordt u namens
het CDC een consumptie aangeboden.
Hier zijn o.a. ook oude foto’s te zien
van de toenmalige VIIde Zoeklichtafdeling uit de jaren 1939 en 1940.

LENING OF HYPOTHEEK
www.hcbgroep.nl

070-3352027
ruim 70 jaar actief voor een
waardige en betaalbare uitvaart
wordt lid: 070 346 95 71

HWW Zorg. Echt Haags!
Zie pagina 10

Normandië, op 7 juni 1944 werden alle
gevangenen uit het Oranjehotel door de
Duitsers overgebracht naar het concentratiekamp Vught. Maar drie maanden
later bevonden zich er al weer duizenden
gevangenen.

HCB GROEP

Bereikbaarheid
De organisatie van deze herdenking is in
handen van de leden van de Vereniging
Erepeloton Waalsdorp.
Op de toegewijde internet website
www.erepeleton.nl
vindt u veel achtergrondinformatie en
ook praktisch advies over de bereikbaarheid er fiets, auto en o en aar vervoer.

Adverteren in
De Oud-Hagenaar
Bel met 06

– 118 387 25

Kijk op www.deoud-hagenaar.nl
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Oproepjes
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.

Colofon

Ria van Velzen
In de krant van 17 maart stond een
oproepje van Rob van Wieringen, op
zoek naar Ria van Velzen. Ria was
het bovenbuurmeisje van mijn man
in de oorlog en na-oorlogse periode.
Zelf kende ik Ria (vaak Pietje
genoemd) heel goed. Helaas hoorde
ik al plusminus 20 jaar geleden dat
zij aan kanker is gestorven, pas
ongeveer 42 jaar oud. Ze had een
zusje Kittie en twee broers: Cor en
Bert. De zéér slechtziende Bert was
jarenlang correspondent in New
York. Ria’s adres was Van Musschenbroekstraat 136 in Den Haag.
Als dit klopt, is het logisch dat Rob
Ria niet heeft kunnen vinden. Jammer dat er geen positiever nieuws te
melden is.
C. Lindeboom – v/d Berg
Allerheiligenweg 71
4834 TN Breda
-------------------------------------------Louis Schaesberg
Gaarne zou ik in kontakt willen
komen met Louis Schaesberg. Deze
persoon heeft in de jaren 50 gewoond in de Allard Piersonlaan nr.
2. Ik woonde zelf in de Stortstraat
nr. 15.
Hij was in die jaren bij de commando troepen in Roosendaal. Ik
ben nog mee geweest toen hem de
groene baret in uitgereikt. Kan me

Minangkabauwse huis
Reagerend op het oproepje over het oude
Château Bleu in de krant van 14 april. Het
Minangkabauwse huis stond in het begin van
de oorlog in de schooltuinen aan de Mient /
Kornoeljestraat. Het werd o.a. gebruikt om de
lagere schoolkinderen iets te leren over andere
culturen. Het is later verplaatst naar het Haagse
bos. Ik meen om er een Indisch restaurant in te
vestigen. Het is me niet bekend of dat ooit van
de grond is gekomen. Later zou het gedemonteerd zijn en ergens bij de gemeente zijn
opgeslagen, omdat men op dat moment er nog geen nieuwe bestemming voor had. Er heeft nog wel eens in de krant
gestaan, dat er van de onderdelen veel verdwenen was en het dus niet meer herbouwd zou worden. Op de website van
het gemeentearchief heb ik trouwens bij de foto’s van de Leidsestraatweg ook enkele opnamen van Château Bleu en
van het Minangkabauwse gevonden – onder meer de bijgaande van W.J. van der Pool uit mei 1956.
Huib Mieremet
huibmieremet@hetnet.nl

ook nog herinneren dat ik met hem
en zijn vader een dag naar Amsterdam ben geweest. Het was ook vaak
bij ons in de Stortstraat op straat
dansen. Mijn ouders zetten dan de
pick-up aan en de ramen open en
dan met diverse stellen dansen. Mijn
meisjes naam is Jopie Boog. Zou
het heel leuk vinden om hem weer
eens een keer te ontmoeten. Ik woon
nu op Spijkenisse.
Jo Weggen
Spijkenisse
jcweggen@hetnet.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de twee
weken in Den Haag, Zoetermeer, Westland,
Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 50.000 exemplaren, via ruim tweehonderd
distributiepunten, waar de krant kan worden
afgehaald of onder bewoners wordt verspreid,
als in verzorgingshuizen en serviceflats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen
of wie buiten het verspreidingsgebied woont,
kan een abonnement nemen; de krant wordt dan
tegen vergoeding van verzend- en administratiekosten toegezonden.

Koorproject
Zo willen we het graag benoemen.
13 maart 2010 gaat ons gemengd
koor samen met het Rozenburgs
mannenkoor, en de Honsels Harmonie een geweldig fijn concert
organiseren.
De kerk van Ter Heijde aan Zee
is de plaats waar het allemaal gaat
gebeuren. Nu heeft ons gemengd
koor van 42 leden daar wat versterking voor nodig. We zoeken zo’n
20 zangers en zangeressen die ons
tijdelijk willen helpen. De repetities
gaan maandagavond 7 september
2009 beginnen. U kunt u nu vast
opgeven en wij bezorgen u t.z.t. de
nodige informatie en het repertoire.
Inlichtingen:
A. Aarnoutse
0174 707024
cobra2005@alice.nl
-------------------------------------------Houthandel Starreveld
Wie kan mij helpen aan het adres
van twee broers van Starreveld. Één
van de broers heette Leentje, dat
was de jongste. Hun vader had een
houthandel bij de Loosduinse brug.
Zelf ben ik verhuisd naar Maassluis
(voorheen Maasland). Eén van de
broers is daar nog een keer geweest.
Mijn vader had vroeger een melk-

De Oud-Hagenaar is een uitgave van:
First Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Tel.: (070) 4275097
Email: info@deoud-hagenaar.nl
Website: www.deoud-hagenaar.nl
De Oud-Hagenaar wordt gemaakt onder licentie
van De Oude Stad BV uit Nieuwerkerk aan den
IJssel.
Uitgever:
Mr. C.V. Martini
martini@deoud-hagenaar.nl

zaak vlak bij de Loosduinse brug.
Arend van der Lely
Zuidbuurt 27a
3141 EN Maassluis
010-5911154
arank@kabelfoon.nl
-------------------------------------------Lenie Theeuwissen
Ik ben op zoek naar Lenie Theeuwissen. Zij woonde met haar ouders
en broers en zussen in het zomerhof,
tussen 1959 totdat het zomerhof
afgebroken werd en plaats moest
maken voor de huidige flats aan het
Willem Dreespark. Zelf woonde
ik eerst in het zomerhof en later
aan de buitenkant op de Lenteweg.
Ik heb haar voor het laatst gezien
op de Vaillantlaan, toen had ze al
drie kindjes. Ik zat toen voor mijn
dienstplicht bij de luchtmacht op

Hoofdredacteur:
F.M. Hoynck van Papendrecht
redactie@deoud-hagenaar.nl
Foto’s:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicaties zonder bronvermelding, wordt verzocht
met de uitgever contact op te nemen voor het
treffen van een regeling.
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

vliegveld Ypenburg. En woonde ze
in de Seghersstraat. Dit is nu 42 jaar
geleden. Wie kan mij vertellen waar
ze nu woont of een telefoonnummer
geven? Ik ben al erg lang naar haar
op zoek.
Henk Romijn
06-53388813
henk-romijn@hetnet.nl
-------------------------------------------Adriaan Hendriks(en)
Mijn moeder Maja Schellevis
(geboren 1926 te Delft), opgegroeid
in Rotterdam en na het bombardement verhuisd naar Veenendaal, zou
dolgraag contact hebben met haar
neef Adriaan Hendriks(en). Hij is
van ongeveer dezelfde leeftijd en
woonde in zijn jeugd op de Gevers
Deynootweg te Scheveningen. Hij
schijnt nu al jaren in Brabant te
wonen. Het gezin Hendriks(en) bestond verder uit Rudolf, werkzaam
bij de HTM (tramrails). Zijn vrouw
Jaantje van Wagenveld was een zus
van de moeder van Maja. Adriaan
had een jongere zus Maaike die
rond 1970 is overleden. Wie weet of
Adriaan nog in leven is en/of kent
familie van dit gezin? Mijn moeder
ging in haar jeugd samen met de
familie Schellevis en Hendriks(en)
gezellig dagjes naar het Scheveningse strand. U kunt naar mij reageren
of direct naar mijn moeder.
D. Kleijn
Henry Hagalaan 1
2273 DV Voorburg
070 – 3476135
Of Maja Kleijn – Schellevis
Roggekamp 7
7091 RM Dinxperlo (GLD)

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen
(distributie@deoud-hagenaar.nl – of telefonisch 070 4275097).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen
beschikbaar.
Email-adressen en telefoonnummers De Oud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties:
adverteren@deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097/
06 11838725
Distributie
distributie@deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl
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Te boek: een glimp van Juliana en haar familie
Goed nieuw voor fans van het Huis van Oranje. Overmorgen, Koninginnedag 30 april,
verschijnt een bijzonder boek onder de titel ‘Honderd jaar Oranje in Gelderland, 1909-2009
– Een glimp van Juliana en haar familie’. Het boek toont Juliana vanaf haar jeugd op
Het Loo in Apeldoorn tot haar laatste openbare optreden tijdens het huwelijk tussen
prins Maurits en Marilène van den Broek in 1998.
De opmerkelijke foto’s zijn afkomstig uit diverse collecties en van
verschillende fotografen en laten
een beeld zien van een ontspannen
Juliana tussen ‘gewone’ mensen,
uliana tijdens offici le gelegenheden en in talloze andere situaties.
Er zijn ook foto’s waarop de
koningin niet aanwezig is, maar
waarbij zij wel het middelpunt
vormde. Het gaat om het publiek
langs de kant van de weg, wachtend op de vorstin.
De auteur zegt over haar boek: “Ik
heb niet altijd voor de meest voor
de hand liggende foto’s gekozen,
ik hoop ook minder bekende foto’s
te laten zien.”

Hit!

Hans Dijkstal

Sommige foto’s zijn ontroerend,
sommige prikkelen het geheugen
en andere zijn heel verrassend.
De kleurenfoto’s van het bezoek
van koningin Juliana aan het
Gelders rivierengebied in de jaren
vijftig ademen een haast idyllische, volkse sfeer. De beelden
van de bezoeken aan de Gelderse
hoofdstad laten daarentegen het
tegenovergestelde zien, de setting
is dan heel officieel. De ruime
fotobijschriften vertellen zo veel
mogelijk het Gelderse verhaal.
Het boek is een project van het
Gelders Archief in samenwerking
met Uitgeverij Aprilis te Zaltbommel.

Titel: ‘Honderd jaar Oranje in
Gelderland 1909-2009 - Een
glimp van Juliana en haar familie’.
Auteur: Ingrid D. Jacobs onder
redactie van Elio Pelzers en Fred
van Kan (Gelders Archief).
Het boek omvat 120 pagina’s en
155 foto’s in zwart-wit en kleur en
is gebonden in een harde band.
Prijs 14,90 euro.
ISBN 978.90.5994.261.5.
Te koop in elke boekhandel of
rechtstreeks bij uitgever Aprilis,
Markt 9, 5301 AL Zaltbommel,
0418-512088
E-mail: info@aprilis.nl
Internet: www.aprilis.nl

- Bezoek van koningin Juliana aan de Johanna Stichting in Arnhem, een instelling
voor gehandicapte kinderen, in 1961 -

Kerndepartementen als valkuil
In een democratie gaat het om
het organiseren van de macht,
om de bevoegdheden die nodig
zijn om te besturen en iets tot
stand te brengen. Denk aan de
bevoegdheden van ministers,
gedeputeerden en wethouders.
Gelijktijdig moet bij het toekennen van macht de controle op
de macht geregeld worden. Het
laatste woord is daarbij aan het
parlement als vertegenwoordiger van de bevolking.
In ons land is dat geregeld in een
fijnmazig s steem van checks and
balances’. Naast het parlement is er
nog een belangrijke rol voor de Hoge
Colleges van Staat zoals de Raad van
State, de onafhankelijke rechtspraak, de
toezichtorganen, de inspecties en anderen. Ook de dertien departementen, of
ministeries zo u wil zijn onderdeel van
dat evenwichtige systeem. In het verleden wilde men niet teveel beleidsterrei-

nen in de hand van één minister zien.
De macht moet gespreid worden. Voor
een deel heeft dat te maken met het
veelpartijenstelsel dat wij kennen. Dat
leidt altijd tot coalitieregeringen, die
de macht onderling verdeeld hebben,
omdat de regeringspartijen vanzelfsprekend hun beleid willen kunnen uitvoeren. Daar is op zichzelf niets verkeerds
aan. Daargelaten het politieke gehannes
als sommige beleidsterreinen als balen
stro van departement naar departement
gaan. Dit is gebeurd met onderwerpen
als jeugdbeleid, integratiebeleid en
De Antillen en Aruba. Evenzeer is de
keuze voor meer dan één minister op
een departement om politieke redenen
niet zo fraai.
Ondemocratischer
Het zij zo. Zorgelijker zijn de gedachten die van tijd tot tijd opkomen
om het aantal departementen tot een
zevental kerndepartementen terug te
brengen. Men meent dat daardoor het

beleid slagvaardiger zal worden. Dat
is trouwens maar de vraag. De strijd
tussen belangen en tussen beleidsterreinen zal zich meer, en dus onzichtbaar,
binnen het kerndepartement afspelen.
Daardoor wordt het ondemocratischer.
De Tweede Kamer, die toch al zoveel
moeite heeft om overeind te blijven,
zal de regering nog minder kunnen
controleren. Waarom nu aandacht voor
dit gevaar? Het kabinet heeft besloten
de huisvesting van de departementen
aan te pakken, omdat de rijksoverheid kleiner wordt en er bezuinigd
moet worden. Het ministerie van
Economische Zaken zal intrekken bij
Landbouw. De beleidskernen van Vrom
en Verkeer en Waterstaat komen bij
elkaar in het VROM-gebouw en die
van Sociale Zaken en Volksgezondheid in het VWS-gebouw. Delen van
Defensie moeten naar Buitenlandse
Zaken. Het kabinet stelt dit alles voor
onder het motto “Vernieuwing van de
Rijksdienst”, een operatie die overigens

630 miljoen euro aan bezuinigingen
zou moeten opleveren.
Lesje geleerd
Weet wel dat hiermee de komst van
de zeven kerndepartementen snel
dichterbij komt. Op meerdere terreinen
hebben we ons lesje geleerd met ongebreidelde schaalvergroting, denk aan
de banken, scholen, zorginstellingen,
enzovoorts.
Laten we niet dezelfde fout maken
door departementale molochen te
cre ren. oegegeven, de sk line van
Den Haag is spectaculair veranderd.
Maar laat het niet ten koste van de
democratie gaan.

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

Trilogie Ego-documenten, Den Haag

03/05 Bloemendagen Breezand . . . . . . . . . € 39
05/05 Nieuw Eldorado . . . . . . . . . . . . . . . . € 44
06/05 Koninklijke Serres te Leaken . . . . . . € 39
07/05 Dagje Giethoorn . . . . . . . . . . . . . . . . € 39
09/05 Abdij van Postel . . . . . . . . . . . . . . . . € 53
13/05 Rotterdam-Kinderdijk en Breda . . . . € 44
14/05 Achter de Tralies . . . . . . . . . . . . . . . € 49
15/05 Alkmaar kaasmarkt,
Volendam en Marken . . . . . . . . . . . . . . . .

--------------------------------------------------------“De Vergissing” WO2 € 15,90
“Smakelijke Voortzetting” Mil.dienst 50’er jaren € 12,50
“Van Loonslaaf tot Ondernemer” € 12,50
--------------------------------------------------------------------www.uitgeverijeigenboek.nl P.Stoop Alkmaar.
-----------------------------------------------------------------Rudolf Snijders, antiquaar Lid Louis Couperus Genootschap.

DAGTOCHTEN BUITENLAND

HOUSE OF ENGLAND
CHESTERFIELDS

30/04 Brugge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12/05 Essen of Oberhausen . . . . . . . . . . . .
16/05 Antwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16/05 Brussel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19/05 Düsseldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 20
€ 19
€ 18
€ 20
€ 19

Verkeerstorenlaan 1
Nootdorp
015-2560064

VOOR INFORMATIE:
WWW.PASTEURREIZEN.NL
0174-295440

www.houseofengland.nl
Altijd eerst even bellen: showroom op
afspraak geopend
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Hoe moet het
met mijn zorg?

Vraag dat maar aan
Centrum Bezuidenhout of
Centrum Carel van den Oever

Onze Ouderenconsulent weet hoe zij u kan helpen met uw
‘zorg’problemen en dat doet zij graag. Zij heeft antwoorden op
uw vragen, geeft advies en weet u de snelste weg naar oplossingen.
Vraag de raad-en-daad brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kopzorg.
Centrum Bezuidenhout

Bezuidenhoutseweg 150
2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00
E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl
Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’

Centrum Carel van den Oever

zorg voor zorg

Schrijnwerkersgaarde
2542 TP Den Haag
Telefoon 070 - 329 54 41
E-mail: info@carelvandenoever.nl
www.carelvandenoever.nl
Bel 070 - 329 54 41 voor ‘raad en daad’

Hotel “De Lochemse Berg”

Haus am Kurpark in Traben - Trarbach
6–Daagse luxe Verwenarrangement
Wilt U écht genieten van de
prachtige natuur en de
interessante cultuur van de
Moezel, Eifel en Hunsrück dan is
het centraal gelegen

Haus am Kurpark in
Traben – Trarbach [ Moezel ]
het juiste adres voor U !!

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”
binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.
Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 143,50 p.p

Inclusief :
bij aankomst Sekt en een fruitmandje op de kamer
5 x logies met ontbijtbuffet
4 x 3-gangen menu met wijn en kofﬁecomplet
1 x bbq-avond met wijn en kofﬁecomplet
1 x Moezelvaart naar Bernkastel-Kues vv.
1 x stadstour door Cochem
1 x wijnproeverij met een uniek wijncertiﬁcaat
1 x kofﬁe met gebak bij een Konditorei aan de Moezel

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

Vakantie in het prachtige Sauerland

Prijs per persoon in
een 2 persoons kamer

€ 329,Voor meer informatie en arrangementen : 0049 6541 819820
of mail naar : moselurlaub.moezelvakantie@t-online.de
Geen vervoer ? Wij kunnen U ophalen!
Informeer naar onze Seniorenreizen

Faulebutter
•
•

525 m hoogte

Zeer rustig gelegen
Schitterende gemarkeerde wandelpaden

5 dagen HP € 160,- p.p.
-zondag tot vrijdagHP € 33,- p.p. per dag in 2-persoonskamer

Appartement € 38,- per dag

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

57413 Finnentrop - Faulebutter
tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491
www.landgasthof-rademacher.de
Graag sturen wij u onze brochure toe.

Service- of Cadeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een servicea onnement mogelijk voor
,
er jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de ost toegestuurd.
et is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

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

Bezorgadres
Naam:
traat en huisnr.
Postcode:

Woonplaats:

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

Factuuradres
 Gelijk als het bezorgadres, of:
Naam:
traat en huisnr.
Postcode:
Telefoon:
Betaling:  overmaking

De BoedelZorgDrager
verhuist op maat

Woonplaats:
E-mail:

 via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl
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Vijf keer het toneel van een finale om de beker

Zuiderpark voor de eeuwigheid
Roeland Gelink is
o.m. oud-stadsredacteur van het dagblad
Het Vaderland. Vakantie nam hij nooit op,
alleen wat vrije dagen
als ADO Den Haag
in het buitenland
speelde. Als vrijwilliger is hij daar ook
een oud-gediende,
onder meer als stadion-speaker.
Z’n drank is Coca
Cola - liefst veel.

Uit de enquête op de website van De Oud-Hagenaar bleek dat velen vinden dat ADO Den Haag eigenlijk altijd in het Zuiderpark had
moeten blijven. Dat is niet zo verwonderlijk. Iedereen die de club een warm hart toedraagt, bewaart aan de lange tijd daar de mooiste voetbalherinneringen. Van de derby’s tegen Holland Sport en toppers tegen Ajax en Feyenoord tot kampioens- en promotiefeesten, bekerfinales en onvergetelijke Europa Cup-avonden.
ADO Den Haag speelt nu al weer
bijna twee jaar in een fraai nieuw stadion aan de rand van de stad. Je hoeft
maar één stap in dat stadion te zetten
om te begrijpen waarom de verhuizing een goede zaak is. De naam
van de club zal echter altijd aan het
Zuiderpark verbonden blijven, ook
omdat de Haagse voetbaltalenten daar
nog steeds worden opgeleid tot prof.
Voor elkaar
ADO en het Zuiderpark, die sinds de
opening van het voetbalcomplex in
oktober 1925 lief en leed met elkaar
deelden, waren voor elkaar geschapen. Neem alleen ieders vroegste
voetbalherinnering. Wat is er voor
een eerste bezoek aan een wedstrijd
nu mooier? Een verwachtingsvolle
wandeling door het groen op weg naar
boven de bomen uit wenkende lichtmasten, gevolgd door het opdoemen
van de karakteristieke Noord-tribune
en de rijen voor de kassa’s als teken
dat de missie bijna is volbracht en er
iets moois te gebeuren staat.
Haagse derby
Meer dan 80 jaar voetbal in het
Zuiderpark zijn goed voor talloze memorabele momenten. Veel

Prijsvraag

- Er worden drie CD’s van Sjaak Bral verloot onder degenen die juist aangeven
wie hier de belangrijkste spelers in beeld zijn en om welke wedstrijd het gaat
(foto: Willem Bitter). -

- Massaal in de rij voor een kaartje in het Zuiderparkstadion; een clubkaart had je nog niet nodig toen (foto: Willem Bitter). -

Hagenaars denken nog steeds met
weemoed terug aan de derby’s tussen
ADO en Holland Sport. Voor in totaal
bijna 70.000 toeschouwers troffen de
aartsrivalen elkaar in het Zuiderpark
drie keer in de Eredivisie. ADO won
de eerste ontmoeting (2-1 in januari
1969 met treffers van Lex Schoenmaker en Harrie Heijnen voor ADO
en Sjaak Roggeveen voor Holland
Sport). Twee keer ontsnapte Holland
Sport met een punt (1-1 in augustus
’69 omdat uitgerekend Martin van Vianen een strafschop van Schoenmaker
wist te stoppen; 0-0 in januari ’71).
Winnen in het Zuiderpark konden de
Scheveningers nooit.
Record 28.872 bezoekers
Het grootste aantal toeschouwers in
het Zuiderpark voor één wedstrijd
zal altijd blijven staan op 28.872.
ndanks een offici le ca aciteit van
28.500 wisten zoveel mensen zich
op zondag 21 november 1971 naar
binnen te wurmen voor de kraker
tussen de nieuwe fusieclub FC Den
Haag en Feyenoord. Zelfs de trappen
naar de zittribune van Noord stonden
vol. Overigens zagen in werkelijkheid
28.871 bezoekers Feyenoord met 2-1
winnen (twee doelpunten met een
buitenspelluchtje van Jan Boskamp en
een tegentreffer van Wietze Coupe-

rus). Ik had die dag namelijk twee
kaarten op zak (één voor West en een
vrijkaart voor Noord).
Bekertranen
Het Zuiderpark is bijna synoniem
voor successen in het bekertoernooi.
Vijf keer was het Zuiderpark het toneel van een finale om de V - eker. Vier maal kon het Haagse publiek
daarin de eigen favorieten aanmoedigen. In 1959 (met 4-1 verloren VVV)
en 1963 (3-0 voor Willem II) eindigde
de eindstrijd voor ADO in tranen.
(Misschien kan een bezoeker van
die eerste wedstrijd de samenstellers
van het voetbaljaarboek van Voetbal
International er nog van overtuigen
dat deze wedstrijd echt niet in Utrecht
werd gespeeld.)
Winst op Ajax in ‘68
Maar in 1968, nota bene tegen de
kersverse landskampioen Ajax,
schoten Le choenmaker en ees
Aarts ADO naar de eerste triomf in
het bekertoernooi (2-1).
Negen jaar later was FC Den Haag
tegen het toen door Johan Cruijff
getrainde Ajax erg dicht bij een
herhaling van dat succes. Pas in de
verlenging trokken de Amsterdammers alsnog het laken naar zich toe
(2-4).

Europa-cup
Dat bekerleed werd enigszins
verzacht door de plaatsing voor het
Europa Cup-toernooi voor bekerwinnaars, omdat Ajax dat jaar ook die
bokaal had veroverd. Na eerdere
Europa Cup-ontmoetingen met clubs
als .
ln in
en est am
United (1976) resulteerde dat in het
najaar van 1987 in confrontaties
met het Hongaarse Ujpest Dósza en
Young Boys uit Zwitserland. Vooral
de ontknoping tegen Ujpest in de
eerste ronde zal niemand die er bij
was ooit vergeten. Eerst zag doelman
René Stam een verre uittrap via het
hoofd van een verdediger in het
Hongaarse doel belanden. Die ogenschijnlijk beslissende treffer (3-0 na
een nederlaag met 1-0 in Boedapest)
werd zo uitbundig gevierd, dat Ujpest
nog bijna de kans kreeg uit de dood
te herrijzen (3-1). Hebben we dat de
laatste tijd niet vaker meegemaakt?
Aan de warme herinneringen aan het
Zuiderpark draagt bij dat ADO en
FC Den Haag daar ook in competitieverband soms niet te kloppen waren.
Daarover een volgende keer meer.

Door Roeland Gelink
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Michel van der
Steen geeft al zo’n
twintig jaar advies
over geldzaken.
Hij is beëdigd hypotheekmakelaar,
maar houdt zich
ook bezig met pensioenkwesties en
vermogenszaken.
Lezers die een
bepaald onderwerp
graag behandeld
willen zien, kunnen
dat laten weten:
indeknip@
deoud-hagenaar.nl
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AFM: hoe is het
toch mogelijk ?
Nadat er de laatste weken enige stabilisatie ontstond
op de woningmarkt heeft Hans Hoogervorst, opperhoofd van de AFM ( Autoriteit Financiële Markten)
kenbaar gemaakt dat hij de regels met betrekking tot
de hypotheekverstrekking wil aanscherpen. Hij doelt
hier op twee zaken, te weten het verstrekken van tophypotheken alsmede hoeveel keer het jaarinkomen
maximaal mag worden gefinancierd.
De tophypotheek is eigenlijk
gewoongoed geworden en betekent in de praktijk dat naast de
koopprijs van de woning ook de
overdrachtsbelasting, notariskosten en andere kosten worden
meegefinancierd, vaak is deze
verstrekking gelijk aan 125 % van
de executiewaarde.

lefbink. Als hij, behoudend als hij
is, de rente voor jaar vastzet
tegen ,
dan is zijn ruto
maandlast
.
,
. . ekeninghoudend
met het huurwaardeforfait krijgt
hij geen 42 % terug maar 35 %.
Zijn netto maandlast wordt dan
,
. ls hij
een gelijkwaardig huis zou willen
huren dat etaalt hij rond de
er maand met een jaarlijkse
stijging tussen de 2,5 en 5 %.
Deze huur zou dan over jaar
wel eens tussen de
en
kunnen liggen.
n stel nou dat zijn eigen huis
in jaar tijd maar . euro
meer waard wordt dan lost hij de
eerdere . euro van jaar
geleden af met de verkoop van
zijn huis en heeft hij jaar lang
erg goedkoop, stabiel en verantwoord gewoond.
Akkoord, dan moet de hypotheekrente niet tussentijds worden afgeschaft maar als dat gebeurt gaat
de inkomstenbelasting omlaag en
houdt hij weer meer over van zijn
.
ruto inkomen.

Hansworst
Deze answorst en dat is geen
verschrijving, ik houd soms van
korte namen vindt dat
van de woningwaarde voldoende
moet zijn. Dat zou dan voor een
hele grote groep betekenen dat
zij voor de ont rekende
een
persoonlijke lening moeten nemen tegen een over het algemeen
hogere rente. Prima bescherming
van de consument, chapeau! Ook
vindt hij een verstrekking van 4,5
keer het jaarinkomen het hoogst
haal are. zich is dit geen
slechte ontwikkeling als diegene
die een aantoonbaar fors stijgend
inkomen hebben maar iets meer
fle i iliteit kan krijgen ij dit
maximum. Is er nou altijd door
banken onverantwoordelijk gehandeld? Middels een voorbeeld
probeer ik hier toch enige nuance
in aan te brengen.

Lekkend dak
k en de laatste die zal zeggen
dat het bovenstaande een doortimmerde constructie is omdat je hier
eigenlijk huurt van de bank maar
wel met een vaste huur voor de
komende jaar.
En als je dak lekt kun je de
huisbaas niet bellen. Ik wil er
erg graag mee aangeven dat de
onnodige onrust vanuit de AFM
op een slecht moment komt en dat
het onverantwoorde lenen met het
bovenstaande een beetje anders
belicht kan worden.

Voorbeeld
tel iemand van jaar, alleenstaand, met een inkomen van
. koo t een huis van
. en financiert ook de
kosten koper mee en komt hier
mee o
. volledig aflossingsvrij. Er is sprake van een
tophypotheek met een verstrekking van 6 x het inkomen dus
volgens oogervorst een echte
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Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting Beschut- en
groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal groepswooncomplexen
in Den Haag voor mensen boven de 55 jaar.
De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aangetrokken
voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar betrokken, te willen
wonen. Is dit wat voor u? Neem dan contact op met de consulent
van de HSBG (Tel. 06 11860661 E-mail info@hsbg.nl )
voor informatie over de inschrijfprocedure en over de complexen.
Wooncentrum Wagenhage bevindt zich in de Wagenstraat, middenin het centrum van Den Haag.
Door de vele tram- en buslijnen die door het centrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. Alle
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand.
Er zijn 111 woningen en er is een grote daktuin.
Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen
parkeerplaatsen huren.
Schermerhage is gelegen aan de Schermerstraat.
Met het openbaar vervoer is het complex makkelijk
te bereiken. De belangrijkste winkels zijn om de
hoek, in de Betje Wolffstraat. Het wooncentrum
heeft 38 driekamerwoningen van ca. 70 m2
verdeelt over drie etages

Wooncentrum Simon Carmiggelt ligt aan de
Nocturnestraat, halverwege het oude dorpscentrum van Loosduinen en Kijkduin. Op loopafstand
bevinden zich winkels en een postkantoor. Er is
parkeergelegenheid rondom het wooncentrum. Het
centrum heeft 5 woonlagen en bevat 76 twee en
25 driekamerwoningen.

De Zonnehoek is gelegen aan de Beresteinlaan,
in de wijk Bouwlust. Met het openbaar vervoer
is het complex makkelijk bereikbaar. Belangrijke
voorzieningen, zoals levensmiddelenzaken, zijn op
loopafstand gelegen. Het gebouw bevat 36 tweekamerwoningen.

Wooncentrum Casa di Galleria bevindt zich aan
de Tak van Poortvlietstraat. Het openbaar vervoer
bevindt zich op korte afstand van het complex. De
belangrijkste winkels zijn op ongeveer 10 minuten
loopafstand. Het wooncentrum heeft 37 driekamerwoningen van ca. 75 m2 en drie tweekamerwoningen van ca. 66 m2.

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN

Tipkaderadvertenties
Onderduikadres Van Speijkstraat
Den Haag 1940-1945 - Fred Zorn
Voor Hagenaars is dit stuk stadsgeschiedenis een
absolute must. Spannend en informatief.
Verkrijgbaar in de boekhandel. € 19,90

Schaakgenootschap Rijswijk
Een denksport die jong en oud verenigt
Elke dinsdagavond vanaf 19.30 u.
in het Oude Raadhuis
www.sgrijswijk.nl

Opvang bejaarde asieldieren (sinds 1986)
Zoekt donateurs
www.dierenplaatsing.nl
070 – 352 22 59

Sportduiken leer je sinds 1953 in Den Haag e.o. bij
onderwatersportvereniging Baracuda
www.baracuda.info
voor wereldwijd erkende NOB / CMAS brevetten

Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl
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“Om bramen te plukken en van de natuur te genieten ...”

Een èchte PUCH als de
ultieme jongensdroom
Het was één van de vele jongensdromen: het bezit van een èchte PUCH. Okay, ik had er al eens
een keer op mogen rijden, want een schoolvriend kwam zijn groene PUCH ooit eens vol trots showen. Pa keek mee vanachter het raam, maar wel met een bedenkelijk gezicht. Een gezicht, dat bol
stond van hoop: “laat-ie in vredesnaam niet ook zo’n ding willen”.
Maar hij wilde, ook in vredesnaam, wel zo’n ding. Ik mocht ‘m
zelfs even lenen van “die rooie”,
zoals mijn schoolvriend liefkozend genoemd werd. Vanwege zijn
haarkleur vanzelfsprekend. Ik mocht
‘m dus even proberen en reed er
meteen mee naar de banketbakker
op de van Zeggelenlaan waar mijn
toenmalig vriendinnetje werkte. Om
te imponeren en voor zover ik mij

kan herinneren, slaagde ik redelijk in
die opzet. Maar het echte avontuur
met de PUCH beleefde ik niet met
die vriendin, maar met een volgende
vriendin. Waar ik trouwens nog
steeds mee getrouwd ben, nu al bijna
45 jaar. Die andere vriendin had ook
wel iets met PUCH’s, maar ging later
toch met een ander vriendje op een
Kreidler naar de kermis. Foute brommer vonden wij PUCH-fanaten dat.

Pa zou voorschieten
nfin, mijn a wachtte met s anning
het moment af waarop ik mijn grote
wens, het bezit van en rijden op een
echte PUCH, zou verzilveren. Er was
mij immers min of meer toegezegd,
dat ik bij overgaan van de 4e naar de
5e klas van de HBS-B, een 2e hands
PUCH zou mogen kopen. Pa zou
die voorschieten en ik zou het ding
terugbetalen met de opbrengsten van
een krantenwijk.
Omdat ik nogal wat tijd besteedde
aan mijn vriendinnetje, bleef er te
weinig tijd over voor mijn huiswerk. Ondanks alle goedbedoelde
waarschuwingen en corrigerende
opmerkingen van mijn vader. Die
naar mijn stellige overtuiging het
leven veel te series nam. Ik had
andere ideeën over de verhouding
tijdsbesteding tussen schoolwerk en
liefde. Met als resultaat, dat ik bleef
zitten. Tot teleurstelling van pa, die
mijn daaropvolgende besluit om dan
maar meteen een baan te zoeken

(want 3 jaar HBS was toch gelijk
aan MULO…) met zeer gemengde
gevoelens aanhoorde en natuurlijk
trachtte dit voornemen uit mijn
hoofd te praten.

school (“Arnold”) die met een wel
heel vreemd ding reed, een Vespaachtige Honda. Die scheurde ons
met een gangetje van 80 p.u., als
het moest, allemaal dik voorbij op
z’n scooter. Soms met de juffrouw
Frans achterop – dat gaf te denken.
Op een ding dat er niet uitzag,
vonden we collectief. Maar dat was
ook naijver, want het was een hele
mooie juffrouw Frans.
Net 50+ geworden heb ik mezelf
trouwens weer een brommertje
cadeau gedaan, want met die stati-

onwagen schiet het niet meer op in
de stad. Om over het parkeerregime
maar niet te spreken. Vreselijk!
Het is zo’n scootertje met een
snelheidsbegrenzing van 25 km. Je
hoeft er dan gelukkig geen botsmuts
bij op. M’n vrouw vindt het gelukkig wel kek en m’n beste vriend
merkte opbeurend – geloof ik – op
dat Holleeder er ook vaak op werd
gezien toen die nog buiten mocht
spelen. Weer crimineel okay dus.

maakte het echte onderscheid. Met
een gewone uitlaat was je kansloos op de sjansmarkt. Met een
“potje”, liefst met korte pijpjes (hoe
donkerder het gelui, hoe beter), kon
je scoren.
Mijn meisje was maar wat trots op
de nieuwe aanwinst. En ging ook
graag in op mijn uitnodiging om op
de eerste de beste zondag richting
Noordwijkse duinen te rijden. “Om
bramen te plukken en van de natuur
te genieten,” zei ik er handig bij.
Want dromen van de natuur, deed
je als 16-jarige destijds al intensief. Op die zondag was het geluid
van de PUCH richting Noordwijk
ronduit perfect en veelbelovend.
Het was alsof iedereen die ik
passeerde ons vol trots nakeek.
Vanwege die PUCH natuurlijk en
vanwege die mooie meid achter op
die buddyseat. Maar nog voordat
wij een geschikte duinpan hadden
kunnen uitzoeken ten behoeve van
een amoureuze ontdekkingstocht,
sloeg het noodlot toe: er braken
twee spaken achter elkaar en prompt
liep het achterwiel vast. Er was
natuurlijk geen fietsenwinkel o en,
een mobieltje hadden we nog niet
en zelf repareren was geen haalbare
kaart, dus goede raad was duur.
We werden uit de brand geholpen
door een plaatselijke boer, die wel
bereid was om de PUCH achter op
zijn vrachtwagen(tje) te laden en
ons in de cabine te nemen en naar
huis te brengen. Gedesillusioneerd
arriveerden wij weer in den Haag.
Met “kouwe klauwen” en in het
besef, dat de 2e hands toch iets
gemankeerd moest hebben. Dat
vond de verkoper aan de Schoolstraat gelukkig ook: hij besloot niet
te informeren naar het gewicht van
mijn duo-passagiere (viel trouwens reuze mee), maar meteen te
besluiten, dat “dit garantiewerk”
moest zijn. Na een week kon ik m’n
PUCH weer ophalen, voorzien van
een nieuw achterwiel. Gereed voor
nieuwe amoureuze ritten (die we
ook frequent maakten) en de dagelijkse krantenwijk: kranten ophalen
bij de toenmalige Haagsche Courant
en er ruim 200 in de bus doen in de
driehoek Troelstrakade/Melis Stokelaan/Moerweg.

FHvP

Ton van Rijswijk

Verzekeringsaspecten
Dat lukte trouwens ook in eendrachtige samenwerking met een
personeelschef van de toenmalige
Ennia (later opgegaan in de Aegon).
Deze personeelschef kende hij vanuit
zijn werk bij het Arbeidsbureau.
Deze man slaagde er binnen een half
uur in om mij weer richting school
te praten. Ik ben hem daar nog dankbaar daarvoor. Pa besloot mij toch
het voorschot voor de PUCH te gunnen en dus ging ik naar de stalling op
de hoek Schoolstraat/Riviervismarkt.
aar immers ook e hands romfietsen werden verkocht. Ik kocht voor
175 gulden (in die tijd toch heel veel
geld) een fraaie 2e hands PUCH. Een
zwarte, met een “potje”. Dat laatste
was belangrijk., want het “potje”

Het grote buikschuiven
Mooi verhaal natuurlijk van die Van Rijswijk – maar wat
een watjesgedoe zeg, met die kabaalmakende Puchs. In de
eindredactie hebben we dat PUCH met hoofdletters maar
laten staan, want dat is emotie - en overcompensatie.
Rijden, in de zin van vooruit komen
deden die dingen natuurlijk voor
geen meter. Als je ze opvoerde
kon je er gelijk een sleutelset bij
kopen, om ieder weekend de boel
weer vast te draaien, want anders
flikkerde zo n uch uit elkaar. m
dat te voorkomen kon je zelfs aparte
bouten kopen, in de sfeer van de
‘anti-rammelset’ die kopers van een
Skoda-automobiel al bij aanschaf
werd aangeraden, als ze aangaven
ook wel eens de snelweg op te
willen.
Ton heeft het over ‘spaken’ die
raken. sja. getuigde fietsen
dus. Mijn Kreidler (diep Oranje,
matzwart en chroom) had er precies
zes, per wiel. Armbreed. D’r waren
wat aanpassingen nodig, ik geef het
toe. De ‘stepjes’ moesten wat hoger
worden gemonteerd – want anders
sprongen de vonken er vanaf, als je
hem met een gangetje van 65+ plat
legde in de bocht. Vooral geweldig

op het Soestdijkseplein –eerst plat
naar rechts, dan plat naar links en
weer naar rechts, richting Mient
– met een giga-effect op het toerental. Je hoorde je baby dan gillen.
Dat stepjesprobleem had het fanatieke deel van de bevriende stam der
Zundappers met hun K50 trouwens
ook; hoewel ze natuurlijk toch net
het verkeerde merk reden en eigenlijk geen recht van klagen hadden.
Duo-seats voor je meisje, waar
hebben we het over? Op het zadel
van je Kreidler kon je er krap twee
achterop naar huis brengen vanaf de
Marathon of het Milva-kamp; dubbele kansen! Alhoewel zo’n grote
integraalhelm het zoenen in de weg
zat; ze waren vaak al het tuinpad op
voor je hem af had.
Tussen de Puchs, de Zundaps, de
Kreidlers, de Yamahaatjes (beetje
sneu) de Mobylettes en de bont gekleurde Berinnietjes van de grietjes,
hadden we trouwens een gast op
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ACTUEEL

Haagse 55+ Dagen

Haagse oorlogsgetuigenissen op internet

Had u het al in uw agenda staan, de
aagse
Dagen in het weekend van
en juni o niet, noteer het dan maar
een uitgebreid bezoek aan het Stadhuis
aan het Spui. Twee dagen lang zal het
trium van tot uur ol staan van
de activiteiten en informatie voor senioren, georganiseerd door CIPO. Een
voorproefje van dit gratis toegankelijke
evenement Lees even mee. de grote
informatiemarkt zal een groot aantal
organisaties zich presenteren. Daarnaast
is er de CIPO-Doemarkt waar u kunt
kennismaken met allerlei activiteiten en
sportief vermaak, inclusief ‘uitproberen’.
Op de Verwenboulevard kunt u daarna
hiervan bijkomen met een heerlijke
voetrefle massage of stoelmassage.
De nieuwe Haagse organisatie Haagse
Woon- en Wijkzorg zet een HWW-Gezondheidsboulevard op en Florence, dat
dit jaar vijf jaar bestaat, een Preventieboulevard waar u aan diverse preventieve tests kunt deelnemen. Natuurlijk is er
ook een podium met muziek en bekende
artiesten. om kijken naar de modeshow
van Florence en luisteren naar het optreden van het popkoor Old Sounds. Ten
slotte: ook buiten het Stadhuis zal er het
nodige te doen zijn. Op het Spuiplein
wordt een aantal informatiebussen opgesteld. Datzelfde Spuiplein zal tevens
het decor zijn van de grandioze opening
op zaterdagochtend. In het kader van de
nieuwe maaltijdregeling zal daar dan een
openluchtontbijt voor Haagse senioren
laatsvinden. Meer weten a naar
www.cipo.org.

Gezellig huisbezoek
Het aangaan van nieuwe contacten is
niet altijd even makkelijk, zeker voor
wie niet meer zelfstandig de deur uit
kan. VÓÓR Segbroek Ouderenwerk
biedt dan uitkomst met vriendschappelijk huisbezoek!
U krijgt wekelijks of tweewekelijks
bezoek van een vrijwilliger op een van
tevoren afgesproken tijdstip, in de ochtend of de middag. Samen drinkt u gezellig koffie, doet u een s elletje of raat
u over de dingen die u hebt beleefd. Er
zijn geen kosten aan verbonden. Voor
meer informatie of aanmelding kunt u
bellen met wijkcentrum De Lijsterbes,
tel.
.

www.sporenvanherinnering.nl
Den Haag is tussen 1940 en 1945 niet ontkomen aan het
geweld en de andere gevolgen van de Tweede Wereldoorlog.
In onze gemeente was het beruchte Oranjehotel gevestigd; op
de Waaldorpervlakte werden verzetsstrijders gefusilleerd; en
Den Haag was ook het toneel van een van de meest tragische
vergissingsbombardementen, dat op de wijk Bezuidenhout op
3 maart 1945 waarbij meer dan 550 mensen omkwamen.
Veel oorlogssporen en –herinneringen
dus, die zo nu en dan ongetwijfeld zullen langskomen in De Oud-Hagenaar.
Het nieuwe project ‘Sporen van Herinnering’ wil proberen een deel van deze
onvergetelijke herinneringen een plek
te geven. Een plek in de oorlogsgeschiedenis van Den Haag, en meer
bepaald ook een plek op internet. Er
is natuurlijk al het nodige geschreven
over Den Haag in de oorlogsjaren,
maar hier komen de echte getuigen van
de oorlog aan het woord en krijgen hun
herinneringen stem.
U hebt er wel internet voor nodig;
misschien een mooie gelegenheid om
daar eens mee te starten. ‘Sporen van
Herinnering’ is namelijk een website

met getuigenissen van de Tweede
Wereldoorlog. Oudere Hagenaars
met herinneringen aan de oorlog zijn
geïnterviewd of gewoon aan het woord
gelaten. un verhalen zijn o film
vastgelegd. Op de website ‘Sporen
van erinnering kunt u die film jes
integraal bekijken. De mensen die hun
oorlogsverhaal vertellen, doen dat op
de plek waar dat verhaal plaatsvond:
waar ze vochten tegen de Duitsers, onderduikers hielpen of gevangen zaten.
Over de volgende onderwerpen zijn op
oren van erinnering nu film jes te
bekijken:
• De gevangenis ‘Oranjehotel’ in
Scheveningen
• Vliegveld Ockenburgh

•
•
•
•
•

Onderduikers in de Reinkenstraat
Vliegveld Valkenburg
Dwangarbeid in Buchenwald
Broodbakkerij Hus
‘Op de vlucht’

‘Sporen van Herinnering’ is gemaakt
in het kader van het programma Erfgoed van de Tweede Wereldoorlog, in

opdracht van het Ministerie van VWS.
De films en we site zijn vervaardigd
onder regie van Robin Lutz en op basis
van research door producent Hans
Pars. En u kunt dat allemaal thuis of in
de bibliotheek op de computer
bekijken –
via www.sporenvanherinnering.nl.
Warm aanbevolen!

Agenda
Vanaf 24 april:
Billboards toen en nu
Op 64 plekken in de stad zullen billboards met foto’s van ongeveer twee
bij twee meter groot te zien zijn. Elke
foto biedt een indruk van de ontwikkeling van de stad op die plaats. De
foto’s zijn namelijk zodanig opgesteld
dat de ‘bezoeker’ in de richting kijkt
van de plek waarop de foto destijds is
gemaakt. Zo is het mogelijk te vergelijken tussen toen en nu. De billboards
blijven tot en met juli 2009 in de stad
staan. Met dit project wil het jubilerende Haags Gemeentearchief ook het
bezoek aan en gebruik van het archief
stimuleren. Bij dit project is tevens
een verjaardagskalender ontwikkeld.
Deze is vanaf dinsdag 28 april 2009
voor , te koo in de studiezaal
van het Haags Gemeentearchief,
gevestigd in het Stadhuis aan het Spui.
Donderdag 30 april:
Unieke Koninginnedag
U wordt in het Haags Historisch Museum meegevoerd langs de geschiedenis van het koningshuis, met onder
andere het huwelijksportret van Willem II en Mary Stuart. Daarna maakt
u onder begeleiding van een gids een
wandeling langs de stadspaleizen van
de Haagse aristocratie. Aansluitend
woont u om . uur in de onink-

lijke Schouwburg de laatste voorstelling ij van oningin mma, redster
van ranje, el ars solo-o treden
‘vanuit de huid van koningin Emma’.
U bent drie keer uit in één, want dit alles samen eleeft u voor het oninginnedag rijsje van
,- kunt zich
inschrijven via het Haags Historisch
Museum, tel.
of
educatie@haagshistorischmuseum.nl.
Meer informatie: www.ks.nl en
www.haagshistorischmuseum.nl.
Iedere zondag:
historische stadswandeling
Een gids van Gilde Den Haag neemt u
mee langs hoogtepunten uit de Haagse
geschiedenis. In het Haags Historisch
Museum aan de Hofvijver ziet u onder
meer topstukken van de vaderlandse
en Haagse geschiedenis. In Panorama
Mesdag ondergaat u de magie van dit
schilderstuk uit 1881 en krijgt u uitleg

over Hendrik Willem Mesdag en de
Haagse School. Onderweg wandelt u
onder andere over en langs het Binnenhof met zijn grafelijke kasteel en
omringende gebouwen uit de tijd van
de Republiek, langs de 18e-eeuwse
stads aleizen aan de neuterdijk
en het Lange Voorhout en langs de
Jugendstilgevels aan het Noordeinde.
Het tweeëneenhalf uur durende
programma wordt afgesloten met
een drankje bij Panorama Mesdag.
Start iedere zondag van april tot en
met se tem er om . uur vanaf
het aags istorisch Museum, orte
Vijver erg . Deelname rijs
, ,
inclusief bezoek aan het Haags Historisch Museum en Panorama Mesdag
en een consumptie. Reserveren kan
telefonisch bij Den Haag Marketing,
, online via www.
denhaag.com of bij de VVV-kantoren
ofweg , agenstraat
en evers
De nootweg
.
Voor meer informatie zie ook de website www.hetverhaalvandenhaag.nl
of in het Engels
www.thestoryofthehague.nl.

Meer activiteiten?
Surf op internet met regelmaat naar
www.cipo.org
Een wekelijks geactualiseerde
agenda voor de oudere hagenaar!

Karateka’s van 80+
hakken erin voor de
Zomerpostzegels
dinsdag a ril jl. zijn de eerste omer ostzegels
officieel overhandigd aan het Nationaal Ouderenfonds.
Dat gebeurde tijdens een masterclass
karate voor, jawel, 80-plussers. Deze
letterlijke en figuurlijke aftra maakte
korte metten met het stereotiepe beeld
dat bestaat van ouderen: ze zijn vaak
nog wel jong van geest, maar komen
door het wegvallen van sociale contacten en door lichamelijke gebreken toch
langzaam langs de kant van de samenleving te staan. Dat gaat lang niet op
voor alle senioren, zo maakten twintig
enthousiastelingen uit het Utrechtse
zorgcentrum Transwijk (gemiddelde
leeftijd jaar duidelijk. n volgden
ten bewijze daarvan een masterclass
karate. Overigens snijdt het mes zo aan
twee kanten. Met de inkomsten van
de Zomerpostzegels kan het Nationaal
Ouderenfonds activiteiten organiseren
voor ouderen die het wél moeilijk
hebben.

De Oud Hagenaar - - Krant voor de 50-plusser

?

Dinsdag 28 april 2009

pagina 9

Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

De regering is druk bezig financiële dekking te vinden voor de sterk oplopende uitgaven van de overheid in de komende jaren.
De ouderen zullen daarbij niet worden ontzien. Daarover gaat deze keer onze rubriek. Reacties kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Besparen op opa’s, oma’s en de AOW
Enkele van de forse bezuinigingen waarover het kabinet in
principe overeenstemming heeft bereikt zullen de ouderen,
de doelgroep van deze krant, rechtstreeks in hun portemonnee treffen. Afgezien van de algemene maatregelen, waarbij
geen onderscheid wordt gemaakt tussen jong en oud, gaat het
hierbij vooral om:

1. Op redelijk korte termijn aantasting van de mogelijkheid voor
subsidie aan opa’s en oma’s die op
hun kleinkinderen passen teneinde
hun vaders en moeders de gelegenheid te geven betaalde arbeid te
verrichten. Op de versobering van
deze zogenoemde oppasregeling
voor grootouders komen we in de
volgende Opinie terug, omdat dan
nadere gegevens over de kabinetsbezuiniging bekend zijn. Het enige
dat we daar nu over kunnen zeggen
is dat opa’s en oma’s nog maar een
paar jaar geleden met alle plezier
op hun kleinkinderen pasten zonder
enige vorm van belastingvoordeel.
Waarom zou je hen moeten subsidieren om de leuke dingen te doen die
ze anders ook gratis deden?

2. Het geleidelijk opschuiven van de
leeftijd om met AOW te gaan over
een periode van 24 jaar van 65 naar
67 jaar.
De laatste maatregel tegen de
oplopende kosten van de vergrijzing
heeft dus betrekking op de zeer
lange termijn. Niettemin heeft dit in
het land tot heftige discussies geleid.
De vakbeweging heeft tot het najaar
de tijd gekregen met financieel haalbare alternatieven te komen via de
Sociaal-Economische Raad (SER)
om de AOW op 65 jaar te houden.
Los van de vraag of dat dit de FNV
lukt, lijken door de AOW-opschuiving de mensen die thans jonger
zijn dan 40 jaar pas met 67 jaar
met pensioen te kunnen. Financiële

rekenmeesters hebben al geschat dat
een veertiger per maand niet meer
dan drie tientjes zou moeten gaan
s aren om dit financieel gat tussen 65 en 67 jaar geen AOW meer
o te vangen. Dat lijkt ons niet te
veel gevraagd, zeker niet omdat al
lang is gebleken dat een deel van de
mensen behoorlijk aan vermogensvorming doen voor later .
Mensen die reeds AOW hebben of
daarop de komende jaren aanspraak
kunnen maken, willen nog wel eens
beweren dat zij bijna 50 jaar AOWpremie hebben betaald en daarom
menen alle rechten te kunnen hebben
op de volle AOW vanaf 65 jaar. We
willen ze dat gevoel niet onthouden,
maar feit is wel dat het bij de AOW
om een omslag remie gaat de jongeren betalen feitelijk direct voor het
kunnen uitkeren van de AOW aan de
65-plussers. Van een verzekeringsof o ouw remie waar ij een
ieder individueel rechten krijgt - is
helaas geen sprake.

Aan de groeiende uitgaven voor
AOW-uitkeringen wordt indirect
door alle belastingbetalers (dus óók
de reeds gepensioneerden) meebetaald via andere belastingmaatregelen. Maar dat is in de toekomst
onvoldoende.
Cruciaal wordt met welke tegenvoorstellen de SER onder aanvoering van de FNV komt. Eenvoudig
een negatief advies geven kan de
SER niet meer doen, want dan walst
de politiek daar overheen. De raad
zal met een realistisch alternatief
(aan besparingen op de lange termijn) moeten komen.
Hoe dat er moet uitzien, kunnen wij
ook niet inschatten. Wel zal rekening
moeten worden gehouden met
mensen in zware beroepen. Zij zijn
al nauwelijks in staat werkend de 65
te halen. Dus voor hen zal hoe dan
ook een alternatief moeten worden
gevonden; hetzij door opschuiving
van de vut, hetzij door herplaatsing
in nog wel uit te voeren beroepen.
Verlating van de AOW naar 67 jaar

betekent dat de uitkeringen voor
mensen met thans bijstand, IOAW,
WAO, enz. (tot 65 jaar) ook moeten
worden opgeschoven naar 67 jaar.
Dat leidt weer elders in de sociale
fondsen tot kostenstijgingen.
Het enige alternatief voor behoud
van de AOW op 65 jaar dat de
politiek wellicht nog serieus kan
bespreken, is elders belastingsverzwaringen doorvoeren.
Hypotheekrente-aftrek
FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft al gesuggereerd dat de
hypotheekrente-aftrek voor dure
woningen moet worden beperkt. Dat
lijkt wel iets te kunnen opleveren,
maar is geen structurele aanpak.
Daarom toch maar een belastingverhoging voor iedereen, óók voor de
huidige AOW’ers? Of opschuiven
van de AOW-leeftijd of misschien
zelfs beide?
Wie het weet, mag het zeggen.
Hans Roodenburg

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’.
Erf- en schenkingsrecht
Langstlevende
en ‘estate planning’
Wij willen een langstlevende
testament laten opstellen om scaal
optimaal voordeel te krijgen, óók
voor onze kinderen. Ik heb begrepen
dat we daardoor kunnen besparen op
successierechten oor de kinderen
na ons overlijden. Hoe moeten we
dat doen?
haalt twee dingen door elkaar het
langstlevende testament (waarbij de
overlevende ouder het beheer krijgt
over de totale nalatenschap van de
artner en een fiscale constructie om
(hoge) successierechten te voorkomen voor kinderen. Dat zijn twee
aparte kwesties.
Het wettelijk erfrecht voorziet (per
1 januari 2003) al in het automatisch nalaten aan de langstlevende
van echtgenoten of geregistreerde
partners. Alleen als u wat nadere
zaken wil overeenkomen, raden we
aan een langstlevende testament te
laten opstellen bij een notaris die u
hierover alle informatie kan geven.
We kunnen dat hier allemaal niet
uitleggen.
Als u en uw partner over een groot
vermogen beschikken kunt u aan
zogeheten estate lanning doen door
bij leven optimaal gebruik te maken

van de fiscale vrijstellingen ij
schenkingen of dat op papier te doen,
maar zelf over het geld te blijven
beschikken. Daarmee kunnen (later)
successierechten worden bespaard.
Ook hiervoor raden wij u aan eerst
uitgebreid advies te vragen aan een
notaris.
De huwelijkspartner van
overleden kind
Het enige kind van onze alleenstaande kennis is onlangs overleden.
Met de huwelijkspartner van het
o erleden kind heeft zij geen contact.
Als onze kennis, die 80+ is, komt te
overlijden, deelt dan de huwelijkspartner van het overleden kind mee
in de erfenis die bestaat uit o.a. een
eigen huis? Kan die huwelijkspartner
onterfd worden? Onze kennis heeft
erder alleen een zus en een nicht.
Als uw kennis overlijdt, zijn de
eigen kinderen erfgenaam als in een
testament niet anders is bepaald. Dus
de huwelijkspartner (schoonzoon) is
geen erfgenaam wanneer het eigen
kind al is overleden. Als het eigen
kind zelf kinderen had, zou die door
plaatsvervanging wel erven.
De ex-huwelijkspartner van het kind
hoeft dus niet onterfd te worden.
Indien de 80-jarige na overlijden in
waarde veel nalaat, is het verstandig
na te denken aan wie zij wil nalaten

door het laten opstellen van een
testament. Anders geldt namelijk
in de door u geschetste situatie het
wettelijk erfrecht en zijn haar zus en
nicht de erfgenamen.

Fiscale zaken
Belastingheffing
over vermogen
ij bezitten als echtpaar bo en de
rijstellingsgrens circa 2 . euro
aan spaargeld en beleggingen. Hoeveel belasting betalen we daarover
in box 3?
Het belastingdeel is 1,2 procent van
de hoofdsom boven de vrijstellingen.
De fiscus gaat uit van rocent
aan fictief rendement en daarover
moet 30 procent (1,2 procent van de
hoofdsom) belasting worden betaald
in o . etaalt dus
aan
belasting over uw vermogen per jaar
als dat hetzelfde blijft.
Pensioen netto naar ex
overgemaakt
ijn e -echtgenoot heeft an zijn
pensioen netto aan mij een bedrag
ineens overgemaakt als alimentatie.
Waarom houdt de Belastingdienst
tweemaal inkomstenbelasting in?
Het bedrag dat uw man aan u heeft
betaald is voor hem als alimentatie fiscaal verreken aar. chter u

krijgt dat niet netto van hem. U zult
daarover nog inkomstenbelasting
moeten betalen, want het valt bij u
- technisch gesteld - in box 1 van de
inkomstenbelasting.
We raden u aan met iemand, of een
belastingadviesbureau, in zee te
gaan om te controleren wat deze
inkomsten voor consequenties voor
u hebben.
Aftrekbaarheid
van overlijdenskosten
Mijn moeder is dit jaar overleden
en vanuit de erfenis is de begrafenis betaald, zodat daarover geen
successierechten behoe en te worden
betaald. Mogen de begrafeniskosten
nu ook onder buitengewone lasten
van mijn belastingopgave voor dit
jaar in mindering worden gebracht
Nee. Uitgaven wegens overlijden
vormen alleen een persoonsgebonden aftrek als zij betrekking hebben
o uzelf, o uw fiscale artner en
uw kinderen tot 27 jaar die tot uw
huishouden behoren. Dus als nog
aangifte moet worden gedaan over
de inkomsten van uw moeder in het
overlijdensjaar (F-biljet) zijn ze nog
wel aftrekbaar.
Als de belastingdienst aan de erven
nog geen F-biljet heeft gestuurd, kan
het aantrekkelijk zijn alsnog hierin
aangifte te doen en (ook andere)

aftreAOW en pensioen
Niks terugzien van
betaalde vutpremies
k ben jaar en heb in het erleden
vele jaren vutpremies betaald. Ik ben
echter uit die bedrijfstak weggegaan
en werk thans als zelfstandige. Heb
ik nog recht op een utuitkering
Nee! Het vervelende van vutpremies
is dat het een omslagstelsel is. Met
andere woorden de etaalde remies
van de werkenden worden gebruikt
om de vutuitkering van de ouderen
in de betreffende bedrijfstak te betalen. Het betekent echter dat als je een
bepaalde bedrijfstak met vut verlaat,
je geen enkel recht meer hebt op een
vutuitkering uit die oude
.
Bij een nieuwe CAO-partij (of
bedrijfstak) moet je vervolgens weer
tien jaar in dienst zijn om vutrechten
(als die er nog zijn!) te verkrijgen. Bovendien heeft de overheid
esloten de vut niet meer fiscaal
te stimuleren, waardoor deze voor
werknemers thans jonger dan 59
jaar is afgeschaft. et nieuwe fiscaal
gesteunde fenomeen is sparen voor
levensloo .
Dat is een vrijwillig systeem, wel
gebonden aan een individuele persoon. Maar dat loopt van geen kant!
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Trekvogels terug in stad
Bij de vroege vogels wandelingen van de Haagse
vogelbescherming worden weer veel vogels opgemerkt die terug zijn uit het verre zuiden, onder
andere nachtegalen, zwartkoppen, tjiftjaffen en
sprinkhaanzangers.
Hopelijk kunnen ze komende weken rustig broeden en worden de grondbroeders als de nachtegalen niet gestoord door honden, die tegen de regels
in, los door het struikgewas lopen.
Wilt u de geluiden van deze vogels leren herkennen, dan kunt u op donderdagochtend 30 april nog
meelopen vanaf de Laan van Poot bij de Fuutlaan,
startend om 6.30 uur tot ongeveer 8.00 uur onder
leiding van deskundige vogelaars van de Haagse
Vogelbescherming.

Ontdek stinzenplanten
In Heempark H.J. Bos in recreatiegebied Madestein vinden vanaf eind april weer excursies
plaats. Ieder jaargetijde heeft zijn eigen natuur-

verschijnselen. Om hier extra aandacht aan te
geven worden er in de maanden april tot en met
oktober zes wandelingen georganiseerd. Tijdens
de wandeling kunnen deelnemers kennismaken
met het bijzondere zand-, veen- en kleilandschap
in het heempark.
De eerste wandeling vond jongstleden zondag 26
april plaats, op zoek naar zogenoemde stinzenplanten als de boshyacinth, voorjaarshelmbloem,
gevlekte aronskelk en kievitsbloem.
Route downloaden
Maar nog niet getreurd als u dat heeft gemist,
want u kunt de wandeling ook op eigen houtje
nalopen aan de hand van de plattegrond en route
die op internet is te downloaden. Zie www.denhaag.nl/heempark Daar vindt u ook de data van
volgende wandelingen en overige informatie.
De wandeling begint ter hoogte van stadsboerderij
Hoeve Bijdorp die naast het heempark ligt, aan de
Loosduinse Hoofdstraat naast nummer 1184.

TEK OOPi nS TADSHARTZ OETERMEER

Buitenom 91, € 245.000 k.k., tel. 079 – 316 33 66
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Zenith festival op 14 t/m
16 mei in de Paleiskerk
Het Zenith Festival 2009 wordt bijzonder. Het thema ‘contrasten’ zorgt voor een
uitdagende programmering en samenstelling van de artiesten. Ook dit jaar zullen
naast de muzikale cross-overs ook de combinaties met andere kunstvormen voor
veel verrassingen zorgen. De muziek is niet alleen voor de oudere generatie toegankelijk, maar juist ook voor de jongeren! Met een nieuwe aanpak wil de organisatie
dit overbrengen. Van 14 t/m 16 mei 2009, doet zij weer een belangrijke stap in deze
richting, in de Paleiskerk te Den Haag.

Een greep uit de concerten: Fotoprojecties
en een in opdracht van het festival gemaakte
film over de natuurelementen omlijsten het
openingsconcert, tangomuziek en dans op
de zaterdagmiddag en komediant Tim van
Broekhuizen presenteert op eigenwijze manier
het slotconcert.
Het festival vindt plaats op drie aaneengesloten dagen met meerdere concerten per dag.
14 mei 20.15 uur – Lucht & Aarde, grote
ensembles met prachtige natuurbeelden met
o.a. de winnaars van het Prinses Christina
Concours;
15 mei 13.30 uur – Oorlog & Vrede, o.a.
songs van Elvis Costello met klassiek strijkkwartet en popzangeres Amaryllis Uitterlinden;
15 mei 20.15 uur – Goed & Kwaad, intieme
kamermuziek samen met een verhaal van Paul
van Loon;
16 mei 16.00 uur – Haat & Liefde, klassieke
tangomuziek en dans met Tango Dorado
16 mei 20.15 uur – ’n Lach & ’n Traan,

lachen met Tim van Broekhuizen en de meest
komische muziek uit het kamermuziekrepertoire
16 mei 22.00 uur - Zenith Festival Party
Band, de musici maken de overstap van
klassiek naar jazz en pop en zorgen voor een
spetterende afsluiting
Het festival vindt plaats in de Paleiskerk
(Doopsgezinde Gemeente), Paleisstraat 8 in
het centrum van Den Haag. Tickets zijn online
te bestellen via www.zenithfestival.com of bij
het Haags Uitburo www.haagsuitburo.nl
, er minuut
Meer informatie is te vinden op
www.zenithfestival.com

Festival Classique drijft
in juni op de Hofvijver
Haagse Wijk- en WoonZorg

Een nieuwe stichting. Een nieuwe naam. HWW Zorg
heeft recentelijk de activiteiten en medewerkers van
Meavita overgenomen.
HWW Zorg wil zorg leveren waar de inwoners van
Den Haag behoefte aan hebben. Zorg met een hoofdletter. Wat mag u van ons verwachten?
ä Zorgaanbod in heel Den Haag
ä Zowel bij u thuis als in verpleegen / zorgcentra
ä Nauwe samenwerking in de wijken
tussen (wijk)verpleegkundige en
huisartsen
ä Samenwerking met ziekenhuizen,
gemeente en woningcorporaties
ä Goed geschoold en gemotiveerd
personeel

Onze locaties:

Ametisthorst, De Eshoeve, De Schildershoek,
Houtwijk, Moerwijk, Op de Laan, Rivierenbuurt,
Vrederust-West en Zorghuis dr. W. Drees

HWW Zorg. Echt Haags!
Meer informatie?
Kijk op www.hwwzorg.nl of bel (070) 379 50 00

Festival Classique heeft het programma bekendgemaakt van de derde editie, die
van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni plaatsvindt in Den Haag. Beroemde musici
en veelbelovende talenten spelen tientallen concerten op vele locaties in de binnenstad. Het festival richt zich op een breed publiek van kenners, liefhebbers, ‘beginners’ en kinderen. De kaartverkoop is inmiddels gestart.

Op de Hofvijver klinken in de openlucht
negen concerten in een drijvende concertzaal
voor 1.200 bezoekers. Het Residentie Orkest
speelt daar drie concerten, waaronder een
operaprogramma dat het festival op zondagavond 14 juni feestelijk afrondt. In drie kerken
introduceert de actrice Simone Kleinsma drie
versies van het Stabat Mater. De Koninklijke
Schouwburg krijgt een negentiende-eeuwse inrichting voor een soiree rond Louis Couperus,
met composities die de schrijver in dat theater
beluisterde. De stand-up-comedians van Boom
Chicago presenteren een humoristisch familieprogramma over de band tussen Holland en
Amerika. Oud-Lama Tijl Beckand treedt op in
het Kindervoetbalconcert met het Nederlands
Theaterorkest.
Daniel Hope
Artist in residence is de beroemde violist
Daniel Hope. Op vrijdag 12 juni heeft hij een
centrale rol in de première van een nieuwe
versie van Annelies, een compositie van James
Whitbourn over het leven van Anne Frank,
die op die dag haar tachtigste verjaardag zou

vieren. De New Dutch Academy speelt voor
het eerst sinds de achttiende eeuw onlangs
ontdekte muziek van het Haagse hof. De veelbelovende Russische pianist Igor Levit maakt
in het festival zijn Nederlandse solodebuut.
Het festival biedt ook drie concerten met composities van Felix Mendelssohn; tekeningen
die de componist in Den Haag maakte, zijn te
zien in het Haags Historisch Museum.
Het volledige programma is te vinden op de
website van Festival Classique:
www.festivalclassique.nl
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“The sound is still alive”

Radiopiraten & zeezenders
Nadat begin mei 1960 werd besloten om de ‘Borkum Riff’ naar een plaats voor de kust van Scheveningen te verslepen
begint de historische band van Radio Veronica met de kustplaats. Tot 1964 werd er uitgezonden vanaf deze klipper.
In 1964 werd hij vervangen door de IJslandtrawler de ‘Norderney’, die tot het einde van zeezender Radio Veronica (31
augustus 1974) dienst bleef doen.
Scheveningen/Den Haag zal altijd in één
woord genoemd worden met een bijzonder
muzikaal tijdperk die zijn weerga niet kent,
een tijdperk waar op 31 augustus 1974

een eind aan moest komen zo besloot de
landelijke politiek in Den Haag. Zij vonden
het maar niks, in tegenstelling tot de mening
van de vele miljoenen luisteraars, die in grote

- De stranding van
het Veronica schip de
Norderney -

getale naar het ‘laatste uur’, samengesteld
door programmaleider Rob Out, luisterden op
deze dag.

Maatschappelijk fenomeen
Zeezender Radio Veronica groeide in de
jaren ’60 en ’70 uit tot een fenomeen, dat nog
steeds bij velen tot de verbeelding spreekt.
De herkenbare Veronica tunes, de diskjockeys, de radioprogramma’s, de acties, het
stranden van de Norderney op het strand
van Scheveningen, de demonstraties op het
Binnenhof en het festival op het Malieveld in
Den Haag zijn niet meer weg te denken uit de
vaderlandse historie.
De periode van de zeezenders heeft een
belangrijk maatschappelijk belang gehad in
Scheveningen en omstreken. Dit kwam mede
door het feit, dat de zeezenders veelal vanuit
Scheveningen haven werden bevoorraad.

www.specsavers.nl

Betrokkenen gezocht
Museum RockArt is op zoek naar verhalen
en materiaal van mensen die op welke manier
dan ook betrokken zijn geweest bij Radio
Veronica. Misschien was u wel de bakker,
de melkboer of de groenteboer? Misschien
was u wel de stuurman, de kapitein of de
matroos? Misschien was u de machinist aan
boord van het bevoorradingsschip Ger-Anna,
of werkte u bij de rederij? Of misschien was
u wel gewoon een luisteraar, die wel eens aan
boord van het zendschip is geweest of die als
actievoerder druk in de weer is geweest met
het maken van spandoeken voor demonstraties? Er moeten nog heel veel mensen zijn te
vinden met unieke verhalen uit de tijd van de
radiopiraten en de zeezenders.

- De bevoorrading van het zendschip De Norderney
door de Ger-Anna was niet altijd zonder gevaar. -

In 2008 heeft Museum RockArt in samenwerking met stichting Norderney de
landstudio Lapershoek, gebruikt in de
periode 1969-1974, en de boordstudio van
het zendschip de Norderney, gebruikt in de
periode 1968–1974, geheel gerestaureerd en
die zijn inmiddels als vast onderdeel in het
Museum te bewonderen.
Expositie
Vanaf 9 juli tot en met 19 december 2009
presenteert Museum RockArt “50 jaar Radio
Veronica - The Sound Is Still Alive”.
Deze expositie wordt in samenwerking met
stichting Norderney georganiseerd, met Ad
Bouman en Juul Geleick als gastconservatoren. De expositie zal vooral focussen op de
periode 1959 tot 1976.

2VOOR1 V.A. €99
INCLUSIEF GRATIS
GEKLEURDE GLAZEN
Specsavers biedt serieus voordeel. Nu van 22 april t/m 17 mei bovenop het standaard 2VOOR1 voordeel,
gratis gekleurde glazen optie bij uw tweede bril. Bij Specsavers nemen wij u en uw portemonnee serieus.
Ga toch meteen naar Specsavers.
UW VESTIGING!
Specsavers Den Haag Spuistraat Spuistraat 67
(hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
2voor1 geldt bij aankoop van een montuur v.a. € 99 en een 2e montuur uit dezelfde prijscategorie en met dezelfde glazen.
Vraag naar de voorwaarden.

Jaap Schut

- De Ger-Anna het bevoorradingsschip van Veronica
koerst aan op Scheveningen haven -

Jaap Schut / Museum RockArt
Zekkenstraat 42 3151 XP Hoek van Holland
06-51512885 / info@rockart.nl /
www.rockart.nl
Openingstijden donderdag/vrijdag/zaterdag
van 13.00 tot 17.00 uur
Iedere 1ste zondag van de maand van 13.00
tot 17.00 uur
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- Inspectie op het terrein
van de groente- en fruitmarkt in 1955 (foto: Haags
Gemeentearchief). -

De Groente- en Fruitmarkt
met Frans de Leef
Het is eind jaren veertig wanneer Frans de Leef, opgeleid tot loodgieter en sinds de jaren negentig bekend geworden als fervent beeldend kunstenaar, wordt geboren in de wijk Transvaal.
Het uit vier leden bestaande gezin
heeft op dat moment een woning
aan de Hoefkade en Frans doorloopt
de lagere school aan de Prinses
Margrietschool in de Majubastraat.

- Augustus 1929. Groothandelsmarkt aan
de Marktweg in aanleg, gezien naar de
Hoefkade; het gebouw op de achtergrond
met twee schoorstenen is het badhuis
aan de Spionkopstraat (foto: archief
gemeentewerken) -

Groothandelsmarkt
“Mijn jeugd was een avontuurlijke
tijd, na school vermaakte wij ons
prima in die buurt, geen last nog
van verkeer, je kon op straat doen
en laten wat je wilde.”
Maar één plek lonkte in het bijzonder voor de jonge Hagenaartjes.
“Op de Marktweg had je de hoofdingang van de Groothandelsmarkt”,
officieel geo end decem er
ten behoeve van de voedselvoorziening van Den Haag en omstreken
en in de volksmond de dagelijkse

groentemarkt geheten, “Dat was
daar zo spannend, al die loodsen en
bedrijvigheid van die handelaren.”
Snieken
“Eigenlijk mochten daar geen
kinderen naar binnen, er was ook
zo’n hokje met een portier, maar wij
als kleine aapjes wilden daar per se
rondkijken, zo spannend om daar
als kind in zo’n grote mannenwereld rond te lopen. We doken dan
onder het raampje van het portiershokje door naar binnen, of sniekten
(Haags voor “verschuilen” - RA)
we mee met de naar binnen rijdende
vrachtwagens.”
Heerlijk zo’n tijd, waarin portiers
nog gewoon tijdens hun werk rustig
een krantje konden lezen, wat dat

betreft is dat vak wel erg veranderd,
maar dit terzijde.
Appeltjes lenen
De ogen van Frans gaan vlammen,
er moet zich heel wat ondeugends
hebben afgespeeld daar. “Kisten
vol met fruit, meestal vonden die
handelaren het wel grappig dat we
waren binnengekomen en gaven dan
spontaan fruit aan ons. Mijn ouders
hebben hier nooit wat van geweten,
maar ze verbaasden zich wel dat
ik altijd zo gezond was, maar heel
vaak als we niets kregen gingen we
maar appeltjes lenen… .”

Uiteindelijk verhuisde het gezin
De Leef naar de Hobbemastraat en
de interesses van Frans veranderden van appeltjes in allerlei meer
wereldse zaken.
De Groente- en Fruitmarkt sluit
rond
en werd ver laatst
naar Leidschendam, de geleende
klokhuisjes van Frans en zijn maten
waren toen al lang verteerd… .

- Portet in olieverf door Cora Beijersbergen
van Henegouwen van Frans de Leef. -

Mensontwikkelbedrijf

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

SCHROEDER
KRINGLOOP HOLLAND

Crispijnstraat 74

Den Haag

A. Diepenbrockhof 67

Den Haag

Kerketuinenweg 63

Den Haag

I

Beresteinlaan 2

* 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 kringloopwinkels 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.

Rijswijk
Den Haag

SCHROEDER
DIENSTENWINKEL

STAP ONZE NIEUWE WINKEL BINNEN…

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.

�

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.

Van Ravesteijnplein 84-85

De Dienstenwinkel helpt u bij

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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Eenvoudige smakelijke soepen
Ooit was een pan soep op tafel de gewoonste zaak van de
wereld. Soep met balletjes, soep zonder balletjes, tomatensoep, kippensoep en niet te vergeten de groentesoep.
Vaak stonden die geweldige lang te pruttelen en werden ze,
natuurlijk, gemaakt met zelf gemaakte bouillon.

Eten en drinken in
een Haagse context
Heeft u een kooktip:
smulpaap@deoud-hagenaar.nl

Er was eens een vagebond die door het
land trok en zich zo goed en zo kwaad
als het ging door het leven sloeg. Vaak
leef zijn maag leeg en de wind floot
door zijn versleten kleren.
Op een dag vond de man dat een warm
soepje hem goed zou doen. Wel bezat
hij geen penny, maar hij wist dat in
een boerenhuis in de buurt een vrouw
woonde die wat simpel was. Dus besloot hij daar zijn geluk te beproeven.
Bij de rivier zocht hij een mooie ronde
steen uit die de grootte van een appel
bezat. Toen liep hij naar het boerenhuis
en vroeg de vrouw of hij misschien een
pan en wat schoon water kon krijgen.
Toen de pan met het water voor hem
stond, waste hij de steen tot die helemaal schoon was en glom. De boerin
stond erbij en keek verwonderd toe.
"Je geeft je veel moeite voor die
steen," zei ze.
"Waarom niet, goede vrouw," antwoordde de vagebond, "het is immers
ook een soepsteen."
"Een soepsteen?" vroeg de vrouw
verwonderd, "betekent dat soms dat je
met deze steen soep kan koken?"
"Zeker," antwoordde de vagebond
zonder van zijn werk op te kijken, "en
zelfs een heel bijzonder smakelijke
soep."
"Wat zeg je nou? En kan iedereen dat?"
"Er is niets op tegen," zei de vagebond,
"natuurlijk heb je er wel een beetje
verstand voor nodig."
"Ja dan..;" zei de vrouw verbaasd, "wil
je me misschien verklappen hoe je zo'n
soep van die soepsteen maakt?"

Vertelt u ons wat de vagebond
voor recept in de zin had?
INDONESIAN RESTAURANT

“GAROEDA”

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

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

Blokjes bouillon, dat was vloeken in
de kerk. En is het onder echte culi’s
nog steeds. Maar soms mag je het
jezelf wel eens gemakkelijk maken.
Daarom deze keer een paar zeer
eenvoudige recepten voor een paar
overheerlijke én gezonde vegetarische
soepen. Combineer het met een frisse
salade en stokbrood (of Turks brood,
dat wel zo lekker is) en u heeft in een
handomdraai een geweldige maaltijd.
Vegetarisch, goedkoop, gezond en dus
verantwoord.
Courgettesoep
Courgettesoep bevat de volgende
ingrediënten: drie niet te kleine courgettes, olijfolie, twee uitjes, oregano,
peper en zout, room, eidooier en een
ruime liter groentebouillon
(ofwel: goede bouillonblokjes
- misschien wel te eenvoudig, maar
evengoed lekker en bij voorkeur van
biologische herkomst, dat scheelt
weer een paar overbodige en schadelijke E-nummers). De courgettes in de
lengte door midden snijden, met een
lepeltje de zaadjes eruit raspen en
de rest in handzame blokjes snijden.
Fijne stukjes ui in ruim olijfolie in de
soeppan licht laten zweten, de stukjes
courgette erbij en met
de deksel op de pan op een laag vuurtje verder laten aangaren. Regelmatig
omscheppen, na vijf minuten een
handje oregano erbij, en nog weer vijf
minuten verder laten zweten. Dan een
liter bouillon toevoegen, of evenzoveel water met twee bouillonblokjes.
De soep aan de kook laten komen,

het vuur lager zetten en ongeveer een
kwartiertje zachtjes laten pruttelen.
Dan de staafmixer erin, of de stukjes
courgette in de lender fijnmalen en
op smaak brengen met eventueel nog
wat zout en peper. Als het goed is
hebt u nu een wat lobbige homogene
soep. Opdienen met eventueel wat
broodcroutons en een kommetje met
een liaison van eidooier en room (dat
is dus die twee samen geklutst, zodat
ze een liaison aangaan).
Handig is om een lepel van dit
ei-roommengsel pas in het bord toe
te voegen, zodat u de soep in de
pan (mocht die niet opgaan) nog
zorgeloos een dag kunt bewaren. De
liaison geeft de soep net de afronding
in smaak die het echt lekker maakt.
Zonder ei kan overigens ook. Voor
de aardigheid kunt u vlak voor het
o dienen, dus na het fijnmalen van
de soep, ook nog kleine balletjes
courgette toevoegen die u in het begin
uit de hele courgette hebt gesneden.
Dan heet het dus: courgettesoep met
balletjes.

de pan voegt. Vervolgens langer laten
zweten, met de deksel op de pan,
zodat ui en paprika gaandeweg zoeter
worden. Dat komt de smaak absoluut
ten goede.
Na ongeveer een kwartier een kleine
liter bouillon toevoegen en aan de
kook brengen. Zachtjes een minuut
of tien laten koken, laten afkoelen en
pureren. Het zeven van de soep is essentieel, omdat je anders een pan vol
soep met schilletjes opdient, en dat
is verre van smakelijk. Als u de soep
hebt gezeefd opnieuw tegen de kook
aanbrengen en er voor het opdienen
een beetje room aan toevoegen met
fijngesneden verse asilicum, en o
smaak brengen met peper en zout.
Pure eenvoud, en een geweldige
zoetige smaak.

Paprikasoep
Ooit voor het eerst gegeten bij
restaurant Jean Martin, dat ooit aan
het Groenewegje zat (waar later het
Ganzenest kwam en nu Restaurant M
is gevestigd): een overheerlijke soep
van rode paprika’s.
De paprikasoep maakt u eigenlijk net
als de courgettesoep, alleen nu neemt
u in plaats van de courgettes vijf
flinke rode a rika s die u in stukken
snijdt, schoonmaakt en bij de uitjes in

Hemels
En dan de tomatensoep. Iedereen
kent die vaak wat ranzige prut die
je in ouderwetse restaurants krijgt
voorgeschoteld: inderdaad rood als
een tomaat maar daar is dan ook alles
mee gezegd. Meestal heb je na een
paar happen genoeg en eet je voor
een jaar geen tomatensoep meer.
Maar er bestaan tomatensoepen die
op het randje van het hemelse zijn,
zo zacht, zo subtiel dat je je afvraagt

waarom veel van die koekenbakkers
het niet maken zoals het hoort. Dit
is in ieder geval een meedogenloos
recept voor tomatensoep, afkomstig
van een goede vriend die schrijver
is maar eigenlijk meer verstand van
koken heeft.
U neemt ruim 2 kilo goede rijpe
tomaten en neemt de tijd om ze te
ontvellen (door ze met een mesje
van boven en beneden een kruisje te
geven, heel even stuk voor stuk in
bijna kokend water te doen om vervolgens het velletje er af te peuteren).
Via de blender de pan in en rustig
aan de kook brengen samen met twee
kruidnagels, een teentje knoflook, wat
lenteui, beetje foelie, gekneusde peperkorrels en een weinig grof zeezout.
Dit alles laat u tot ongeveer tweederde
inkoken, vervolgens zeven en samen
met een kwart liter room weer aan de
kook brengen. Glad roeren, klontje
boter erbij, op smaak brengen met
nog wat peper en zout en vlak voor
het opdienen kleine rauwe blokjes
tomaat en dunne sliertjes basilicum
toevoegen.
Geen maaltijdsoep, wel eentje om
een maaltijd lang over na te praten en
nooit meer te vergeten.

Recept Zuinigheid in den soeperij
Zoals vele soorten worst, pizza’s,
nasi goreng et cetera is ook soep in
oorsprong ‘een methode’ om zuinig
om te gaan met ingrediënten en alle
restjes te gebruiken. Zeker met de
keukenuitrusting van vandaag de dag,
als een koelkast en een staafmixer of
blender is het wel heel eenvoudig.
Een voorbeeld. Na de avonddis rest
er nog een beetje jus in de koekenpan
van de biefstukjes, er liggen nog wat
doperwtjes in de pan, een verdwaalde
aardappel, een plukje sla en wat crème
fraiche. In de koelkast ligt bovendien
nog een stuk winterwortel, wat verse
gember – die op het punt staat harig
te worden – en er staan al een half
jaar twee potten met restjes augurk,
respectievelijk zilveruitjes, waar ook
eens wat mee moet. En in de broodla
ligt nog een droog wordende korst.

De jus maken we los met een glas
water en gieten de opbrengst in een
pan, we doen de aardappel er klein
gesneden bij. Vervolgens zetten
we een liter water op, met een of
anderhalf bouillon-blokje, samen met
de ragfijn gesneden gem er en de in
kleine stukjes gesneden winterwortel.
Dat laten we tien minuten koken en
gieten het bij de jusrest met aardappel.
Staafmixer erop of in de blender,
samen met het restje crème fraiche.
Even kijken in het kruidenkastje, nog
een laatste restje paprikapoeder over
of wat gedroogde thijm? Hup, erbij!
En de doperwtjes ook. Voldoende af
laten koelen tot het in de koelkast kan
voor morgen, met een klein scheutje
goede azijn erbij en een theelepeltje
olie. Het restje sla doen we in een
tupperware. De volgende dag warmen

we de soep op en serveren hem op
het bord, met dun gesneden sliertjes
sla bovenop, doormidden gesneden
zilveruitjes en plakjes augurk. Plus
in de tefalpan geroosterde croutons
van het oude stuk brood. Wat vers
geraspte nootmuskaat er over heen en
u heeft een leuk uitziend en smakelijk
voorafje, voor bijna geen geld – want
aan de groenbak ontstolen.
Let wel: dit is geen recept, maar
een manier van doen. Een hele oude
manier van doen trouwens, niet per se
Haags, maar wel zuinig.

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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Waar was dat nou?

Tsjechische Tatra’s met
de boxermotor achterin
De redactie van deze rubriek is weer helemaal blij. Als we u maar de tijd geven, dan komen ze wel de
mooie en betrokken verhalen over die prachtige kiekjes van vroeger. De foto’s van de auto’s waar we
naar vroegen, betroffen de legendarische Tsjechische Tatra’s. We kregen er uiteindelijk toch flink wat
reacties op binnen, sommige zeer uitgebreide en gedocumenteerde.

Als van Frans Andriessen, die zelf
een Tatra bezat die trots voor zijn
huis aan de Laan van Eik en Duinen
pronkte. Iets wat een andere lezer, Jos
Onderdelinden uit Rotterdam, zich
trouwens nog goed herinnert: dat die
auto daar stond, waar hij zijn ogen op
uitkeek. We citeren hieronder ook uitgebreid de reactie van R. van Amstel
uit Den Haag, die het een en ander
over de techniek en de constructie
van de wagens uit de doeken doet.

- De bekijks trekkende Tatra T2-87 van
Frans Andriessen op de Laan van Eik en
Duinen -

Maar eerst Frans Andriessen aan het
woord: “ De op de foto weergegeven
auto’s zijn een Tatraplan (T600) en
een Tatraplan Monte Carlo Coupé
(T601). Ze namen deel aan de Interlaken rally van september 1950 en
deden Den Haag aan onderweg van
Luxemburg naar Brussel. De deelnemers met de Tatraplan, Pavelka en
Zahradnic, werden 7de en de andere
equipe, Kopeény en Kubtëek, werd
5de. De locatie ben ik iets minder
zeker van, maar het lijkt de Nieboerweg, komende vanaf de kruising met
de Sportlaan. Of ergens in de buurt
van de Alkemadelaan.”
En dan over zijn eigen Tatra. “Op het
fotootje ziet u mijn eigen Tatra met
kenteken RD-25-61 uit 1948. Een later model met type T2-87. Deze heeft
jaren het straatbeeld in Den Haag
gesierd. Het zijn de enige twee foto’s

die ik nog heb. Het was zondags vaak
een grappig tafereel als de nodige
passanten er foto’s van maakten, al
dan niet met familie ernaast. Mochten
er lezers zijn die er nog foto’s van
hebben dan houd ik mij daarvoor
aanbevolen. Ik had de auto trouwens
overgenomen van een leraar die met
pensioen ging. Hij had hem al jaren
in een garage staan en gebruikte hem
als een soort project om technisch te
verbeteren.”
Last van politie
“Ik heb met veel plezier met de auto
gereden maar,” vervolgt Frans Andriessen, “maar het moet gezegd: een
erg goede wegligging had hij niet.
Wat wil je met een grote luchtgekoelde V8 achter ingebouwd. Maar stevig
waren ze wel. Op een keer dwarrelde
ik in Kijkduin ergens uit een bocht
en maakte een Toyota Crown over
de volle lengte behoorlijk smaller,
terwijl ik maar één deuk had in het
achterscherm.”
“De grootste ergernis tijdens het rijden was de politie. Om de haverklap
werd ik aangehouden en terwijl ze
rond de auto liepen hoorde je ze vaak
mompelen: zo, is dat nou een Tatra.
Dan was er nog een aantal dienders
die de wet wat streng probeerden te
interpreteren door mij te verbieden
verder te rijden omdat ik met de
drie koplampen onder het “tram- en
treinvervoer” zou vallen.”
“De auto had veel leuke technische
snufjes, waaronder ook een kunststof
nummerplaat achter waar doorheen
de verlichting scheen. Heel goed
zichtbaar maar niet conform de wet!
Maar al pratende werd die door
de meeste agenten al wat soepeler
gehanteerd”

- Een Tatra T87 op een Oldtimer show in 2008 in Apeldoorn (foto: Frans Pont) -

- Het pand van Englebert aan de Theresiastraat 145 (foto: Rob Reimerink). -

Dealer Englebert
Op lezer R. van Amstel en zijn
vrienden maakte het futuristische
uiterlijk van de Tatra of Tatraplan
grote indruk. “Terecht noemt u in
dit verband de fa. Englebert aan
de Therësiastraat,” schrijft hij,
“die trouwens ook een ander merk
importeerde dat opviel door z’n voor
die tijd moderne uitstraling. Ik bedoel
de Nash Rambler die er met z’n afgeronde carrosserie heel leuk uitzag.
Die stroomlijnbeplating overdekte
zelfs de voorwielen. Niet handig, als
je een wiel moest verwisselen.”
“In die tijd werkte een vriendin van
mijn nicht bij Englebert. Die vriendin
heette Hans, wat ik een rare naam
voor een meisje vond maar ze heeft
wel een brochure van de Nash voor
me versierd. Inmiddels aan een
liefhebber weggegeven. De brochure,
bedoel ik.”
Meneer Washington
“Overigens kon Hans me niet vertellen, waarom de naam van een zekere
meneer Washington ‘dealer in horses’, op de gevel van Englebert stond.
Later heb ik gelezen dat Washington
in het gebouw aan de Theresiastraat
op het eind van de 19de eeuw een
manege had. Kennelijk combineerde
hij de handel in paarden met de
paardensport.”
“Iets dergelijks, maar dan in de
autobranche, zou Englebert later ook
doen. De autosport lag zo vlak na
W.O. II op z’n kont en moest worden
gepromoot en daarmee de verkoop
van auto’s natuurlijk! De grote showroom voor Nash en Packard die de
N.V. H.Englebert & Zonen vlak voor
de oorlog hoek Bezuidenhoutseweg
Van den Boschstraat had geopend,
was bij het bombardement van maart
1945 vernietigd, dus alles liep via
het kantoor en de magazijnen aan de
Theresiastraat.”

Oorspronkelijke OPGAVE nr. 5

Terug naar de Tatra. De auto’s, de
57B en in elk geval het naoorlogse
type 87 hadden een modern chassis dat uit één enkele buis schijnt
te hebben bestaan, waaraan een
zogenoemde boxermotor bevestigd
was, achterin en luchtgekoeld. Een
boxermotor heeft in tegenstelling tot
de in Amerikanen gebruikelijke Vmotoren de cilinders recht tegenover
elkaar zitten, wat technisch gunstig
is omdat de zuigers dan bij de ene
cilinder naar gaan en tegelijkertijd bij
de tegenoverliggende cilinder naar
buiten. Zoals duidelijk op de foto’s
bij het tweede artikel is te zien, liep
het luchtrooster voor de motorkoeling
tot bovenaan door, zodat je van binnenuit via de gleuven naar achteren
moest kijken.”
Geen sportwagen
“Later kwam de Tatraplan 600 maar
de luxe uitvoering daarvan had een
heel ander model wat de buitenkant
etreft. De nieuwe auto was wel flink
ruim en een enkele heb ik veel later
in Praag nog als taxi zien fungeren,
hoewel de wagen eigenlijk voor
partijbonzen werd gemaakt.

Tenslotte u schrijft ‘oude sportwagens doen ons niks’ maar van een
sportwagen was bij de Tatra nauwelijks sprake ondanks het snelheid
suggererende uiterlijk. Volgens de
Oldtimer Encyclopedie van Rob de la
Rive leverde de Tatraplan 600 maar
52 PK bij 4.000 toeren per minuut.
Eventjes snel optrekken was er dus
niet bij met al dat zware Tsjechische
staal!”
Prijswinnaars
Verschillende mensen stuurden ook
nog aardige foto’s op trouwens, zoals
Frans Pont en Rob Reimerink. Wat
extra prijzen dit keer, wegens alle
moeite die werd getroost.
De dubbel-cd van Sjaak Bral ‘Hurken in de Berm’ sturen we naar tien
inzenders:
Frans Andriessen (Den Haag), R. van
Amstel (Den Haag), Jos Onderdelinden (Rotterdam), Frans Pont,
Rob Reimerink (Zoetermeer), Henk
Scheeres (Den Haag), G.R. de Bock,
Nico van Belle (Zoetermeer), Wil
Pel (Zoetermeer) en Han Smulders
(Leidschendam)

Nieuwe opgave nr. 6

De bijgaande foto is van een legendarisch terras in de Haagse regio. Het is
al eens genoemd door een lezer in een
van de vorige nummers van De OudHagenaar. We zijn benieuwd wat u ons
er over kunt vertellen.
Inzendingen
Uw antwoorden, herinneringen,
anekdotes of zomaar gedachten bij de
foto moeten we uiterlijk op woensdag

20 mei binnen hebben. Stuur uw
reactie naar:
‘Waar was dat nou’
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Insturen per e-mail naar lezersreacties@deoud-hagenaar.nl mag
natuurlijk ook. N.B.: veel inzenders
per e-mail vergeten hun postadres te
vermelden bij hun inzending, vergeet
dat a.u.b. niet!
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Sudoku mee en win!
Het aantal puzzelinzendingen stijgt per editie. Meer dan 400 lezers stuurden een antwoord
in op de Paasprijspuzzelvraag: met als gezocht antwoord het wonderlijke gezegde:

Men weet nooit hoe een koe een haas vangt.
Wij, als stedelingen op de redactie
hadden trouwens zo het idee dat
wel te weten, namelijk dat het
gewoon niet kan. Maar lezer
A. Th. den B. uit Z. – we vinden het verdacht, dat is duidelijk
– meende te weten dat dat wel
degelijk mogelijk is. “In mijn jeugd
te Drenthe hebben we eens een
dode haas in zijn leger gevonden,
vermoedelijk doodgetrapt door een
van de jonge stieren in de wei.”

Kom op zeg! Wonende te Z. en
dan ook nog geboren in Drenthe.
Gelooft u het?
Nee dan hechten we eerder geloof
aan de suggestie van een echte
Hagenaar, met gezond gebrek aan
verstand van dierlijke toestanden.
C. Opperman schrijft ons namelijk:
“ik heb eens gehoord, dat de koe
achter een boom gaat zitten en het
geluid van een bloemkool nadoet”.
Kijk, dat prikkelt de verbeelding

Sudoku A

en doet ons er echt aan twijfelen,
of het toch niet mogelijk zou zijn.
Ook de gedachten van inzender Ria
Termaaten gaan trouwens die kant
op; alleen gaat in haar versie de koe
“op haar hurken zitten” i.p.v. achter
een boom. Da’s nog schunniger.
Twaalf winnaars
Hoe dan ook, het grote aantal inzenders heeft ons verleid om maar
liefst twaalf goede inzenders te

3

2
1

4 7 3
5
1 2
4
9
9
6 2 4 8
7 9
1 3
5
5 7
8
3
1 5 9 6
2
1
4
Sudoku B

Sharda Dwarkapersad Sharma, te
Den Haag;
Ruud van Oosten, te Den Haag;
Jan de Winter, te Den Haag;
Mw. D.J. de Boer – Van Zandwijk,
te Den Haag
C. Opperman, te Den Haag;
Ria Termaaten, te Den Haag;

9

7 4
8
5

Lenie Oosterlee, te Den Haag;
Wim Gruth, te Zoetermeer;
Wim Pieters, te Zoetermeer;
Mw. G.J. Demkes – Bruins, te
Monster;
Elly Keus, te Lisse;
C. Kooyman, te Baarlo
& last but not least, of course:
A. Th. den B., te Z.!

5
1

Het Festival

1
4 2
6

We werden gewaarschuwd bij de
start van De Oud-Hagenaar dat
we ‘de mensen’ waarschijnlijk
maar niet met ‘sudoku’s en zo’
moesten opzadelen op de puzzelpagina.

9
4

7

7
4

5 3
2
6 9
8

7
1 2
Sudoku E

8
8 4 6 7 9 5
3 7 8
5 9
4 3
5 9 6
7
7
9
3 2
7 5
8 4 6
8
6 3
6
5
1
5
1
7
Sudoku C

5

6
7 3
6 4

4
9
5
3

2

3
9
2

6
7

5

6
1

2
9 2 1

7

Sudoku F

6
4

6
7

4
3
8

5
5 7
2
9 1
4 3

8

De gelukkigen zijn:

Sudoku D

7

9

belonen – en die 13de natuurlijk!

5 6
8

9

5

6
2
9
8 1

2

1 6 9 4
8 2
3
4
7

Zes Sudoku’s hier & twaalf dubbel-cd’s
wederom van Sjaak Bral die we aan de
goede oplossers ter beschikking stellen.
De Sudoku’s zijn gerangschikt van A t/m
F. In elke Sudoku is het veld links bovenin
grijs gekleurd. De cijfers die daarin thuishoren zijn de sleutel tot de oplossing.
Wat we vragen is dus een reeks van zes
cijfers – ja, u zult ze allemaal moeten
oplossen!
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A links bovenin een ‘7’; in B een ‘9’ in C t/m F dito,
zodat het gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt:
7-9-4-4-3-6
Maar dat snapt u wel.
We moeten uw inzending binnen hebben
op uiterlijk:

9
3 8

Gewoon recht-toe-recht-aan
kruiswoordraadselen, dat zou u het liefste
doen. Wellicht.
Maar we krijgen er zoveel vraag naar &
opmerkingen dat het ‘oneerlijk’ is dat er
met de Sudoku’s die we soms wel plaatsen
niks is te winnen, dat we hebben besloten
die kritiek eens even te smoren.

7
3 1
6 5 8
3

woensdag 20 mei
Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail naar:

puzzel@deoud-hagenaar.nl
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identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

30 april 2009: Beatrix met pensioen?
Koninginnedag leidt ook dit jaar weer tot de nodige speculaties over
een mogelijke datum voor de troonswisseling. Zou koningin Beatrix
(inmiddels ook al weer 71 jaar) de weg vrij maken om kroonprins Willem Alexander de volgende stap in zijn loopbaan te laten maken?
Op het moment van het verschijnen
van deze editie van De Oud Hagenaar, weten we inmiddels dat daar
ook dit jaar geen sprake van zal zijn.
De vitaliteit van majesteit, haar brede
maatschappelijke interesse en het
enorme draagvlak onder de bevolking van het Koninkrijk zijn stabiele
factoren onder voortzetting van haar

Programma meidagen
Humanitas Woonzorgplus
Lezers van De Oud Hagenaar zijn
zeer welkom!

functie als staatshoofd. Onze vorstin
heeft dus besloten om haar pensioen
nog een jaartje uit te stellen. Net
zoals al haar onderdanen die vanwege
de kredietcrisis ook langer moeten
doorwerken!
Voordat Beatrix werd ingehuldigd als
vorstin in 1980 heeft zij zich terdege
voorbereid op het koningschap. Een
grote rol was daar toen in weggelegd
voor haar toekomstige woonplaats
Den Haag. In besloten setting maakte
zij gedurende enkele jaren kennis met
de stad en de maatschappelijke organisaties. Beatrix werd in die ronde
begeleid door haar vertrouwenspersoon Marie Josèph van de Ven.
Deze non, behorend tot de orde van

Woensdag 29 April
14:15 uur – CoornhertCentrum
KoninginnedagQuiz
Woensdag 29 april
14:30 uur – Duinhage
Filmmiddag Portret van Willem
Alexander
Prinses Beatrix bereidt zich in oktober 1976 voor op het koningschap in gesprek met Haagse
jongeren in het klooster van de Zusters van Liefde aan de Oude Molstraat. Rechts van de
prinses zit zuster Marie Josèph van de Ven en helemaal rechts een van de toenmalige Haagse
jongeren, de huidige bestuursvoorzitter van Humanitas Woonzorgplus, Joost Happel.

de Zuster van Liefde, was voor de
KVP lid van de Haagse gemeenteraad.
Zij zette zich met woord en daad in
voor de jeugdzorg in de Schilderswijk en groeide uit tot een beroemde
Haagse persoonlijkheid.

Donderdag 30 april
10:30 uur – Wijndaelercentrum
Muziek door rank ofland

Deze ontmoetingen vonden onder
meer plaats in het klooster van de
Zusters van Liefde aan de Oude Molstraat in het centrum van Den Haag.
Tegenwoordig zijn daar de Broeders
en Zusters van Sint Jan gevestigd en
het Willibrordushuis.

Donderdag 30 april
11:00 uur – Duinhage
Muziekvereniging TAVENU
Zondag 3 Mei
10:00 uur - CoornhertCentrum
Humanistische bezinningsbijeenkomst: Thema ‘Vrijheid’

Koninginnedag toen en nu
Dodenherdenking
De generatie die de Tweede
Wereldoorlog bewust heeft
meegemaakt is steeds minder in staat om actief deel
te nemen aan grootschalige
herdenkingen op 4 mei.
Een avondlijke tocht door de duinen
naar de Waalsdorpervlakte is niet
meer goed te doen als je slecht ter
been bent of gebruik maakt van een
rollator. Daarom organiseert Humanitas Woonzorgplus Den Haag stijlvolle
herdenkingen, waarbij met elkaar
gekeken wordt naar de televisiebeelden van de Waalsdorpervlakte, er is
voordracht van gedichten, muziek en
een overweging door de geestelijk
verzorger. Deze bijeenkomsten zijn
voor iedereen gratis toegankelijk.

Klank en Kleur was de titel van een huis-aan-huis-krant die ieder jaar in Den Haag verspreid werd voorafgaand aan Koninginnedag. Pagina’s vol met van uur tot uur activiteiten en programma’s per wijk en
voor de hele stad.
’s Morgens om acht uur luidden
alle klokken ten teken dat de vlag
uitgehangen kon worden. Iedere wijk
had een eigen optocht met versierde
steppen en kinderwagens en vanuit
alle wijken trokken drumbands
naar het centrum. ’s Middags was
er een grootse optocht door de stad.
Gymnastiekverenigingen, muziekgezelschappen, oude auto’s, praalwagens, padvinders, oud-strijders en
folkloristische groepen trokken in een
bonte stoet langs drommen Hagenaars
en uiteraard langs het gemeentebestuur dat zich opgesteld had aan het
Burgemeester De Monchyplein, onder
aanvoering van burgemeester mr.
H.A.M.T. Kolfschoten. De opkomst
van majorettes in de zestiger jaren
werd als heel frivool gezien.
Ieder kind was blij met een roltoeter
en feestelijk hoedje. Tegenwoordig

Dinsdag 5 mei
19:30 uur – Wijndaelercentrum
Muziekprogramma
‘Toen was geluk nog heel gewoon’

markten. In de woonzorgcentra van
Humanitas Woonzorgplus Den Haag
wordt op passende wijze Koninginnedag gevierd.

Jubileumviering
Zeker Thuis
Het zorgabonnement Zeker Thuis
viert op donderdagmiddag 14
mei a.s. het 10-jarig jubileum met
een Zeker Thuis-festival in het
World Forum. Alle 3000 abonnees
hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. Degenen die de
antwoordkaart nog niet hebben
teruggestuurd, kunnen dat alsnog
doen. Van harte welkom met
introducé op
dit festival!

zeker

Een stoet oude auto’s passeert het Monchyplein tijdens de grote
Koninginnedagoptocht op 30 april 1959.

Loosduinen

Wijndaelercentrum

Loosduinen/
Segbroek

Duinhage

voldoet dat niet meer en drumbands
leiden een tanend bestaan. De klank
en kleur van de 21e eeuw bestaan
uit mega-festivals en giga-rommel-

Escamp

CoornhertCentrum

Maandag 4 Mei
19:30 uur – CoornhertCentrum,
Duinhage en Wijndaelercentrum
Dodenherdenking

Erasmusplein 87
2532 RG Den Haag
070 - 330 39 03
info@coornhertcentrum.nl

De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag
070 - 325 46 40
verzorgingshuis@duinhage.org

Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag
070 - 447 02 00
info@wijndaelercentrum.nl

Bij Humanitas Woonzorgplus
bieden 400 medewerkers:
o
o
o
o
o

activiteiten en cursussen
3 wijkrestaurants
160.000 maaltijden per jaar
400 plaatsen wonen met zorg
verpleeghuiszorg

o
o
o
o
o

kortdurende opname
zorghotel/wijkziekenboeg
dagverzorging
zorgabonnement Zeker Thuis
alle vormen van zorg aan huis

