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Lustrum Veteranendag op zaterdag 27 juni in Den Haag

Eerbetoon aan strijders voor vrede
Op zaterdag 27 juni wordt 

in Den Haag voor de vijfde 

maal de Nederlandse 

Veteranendag gevierd. De 

Veteranendag is een eerbe-

toon aan alle Nederlandse 

veteranen – jong en oud,

man en vrouw – die zich 

hebben ingezet in dienst 

van de vrede. Het Malie-

veld, de Ridderzaal en een 

deel van de Haagse binnen-

stad zijn het toneel van een 

gevarieerd en feestelijk

programma.

Veteranen komen tijdens het programma 

nadrukkelijk aan het woord en in beeld,

o.a. in de idderzaal, in het defil , o  het 
Malieveld en met een rijdend publieks-

programma in de Haagse binnenstad. Net 

als verleden jaar verwacht de organisatie 

meer dan 50.000 bezoekers.

Programma

De Nederlandse Veteranendag start op 27 

juni om 10.25 uur in de Ridderzaal in Den 

Haag. In aanwezigheid van Zijne Konink-

lijke Hoogheid de Prins van Oranje, ruim 

driehonderd veteranen, autoriteiten en 

tientallen schoolkinderen wordt een korte 

plechtigheid gehouden.

Een aantal sprekers voert het woord, 

waaronder premier mr. dr. J.P. Balkenende 

en twee veteranen. Aansluitend worden 

in aanwezigheid van Z.K.H. de Prins van 

Oranje en de minister van Defensie op het 

Binnenhof bij zo’n 60 militairen, die re-

cent van een uitzending zijn teruggekeerd, 

de herinneringsmedaille voor vredesope-

raties uitgereikt. De plechtigheid in

de Ridderzaal en de ceremoniële medail-

le-uitreiking op het Binnenhof kunnen via 

een groot scherm op het Malieveld door 

iedereen rechtstreeks worden gevolgd.

Defilé en fly-past

m .  uur vertrekt het defil  van het 

Malieveld richting het defileer unt o  de 
Kneuterdijk.

Vanaf .  uur ordt het defil  o  het 
defileer unt door . . . de Prins van 

ranje afgenomen. an het defil  nemen 
ruim 3000 veteranen en bijna 800 actief 

dienende militairen deel. Zij worden 

begeleid door o.a. 17 muziekkorpsen, een 

selectie (historische) militaire voertuigen, 

een regiment Gele Rijders en de deelne-

mers van de jubileumfietstocht.
edurende het defil  ordt een fl - ast 

uitgevoerd met historische en moderne 

vliegtuigen en helikopters.

Prins Bernhard

De Nederlandse Veteranendag vindt sinds 

2005 jaarlijks plaats rond de geboortedag 

van Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlan-

den. Op 24 mei 2006 heeft de minister-

raad besloten de Nederlandse Veteranen-

dag tot nationaal evenement uit te roepen. 

De Veteranendag is een eerbetoon aan 

de Nederlandse veteraan. Nederland telt 

ruim 125.000 veteranen. Van Tweede 

Wereldoorlog-veteranen tot en met mili-

tairen ingezet bij de vredesmissies van nu. 

De Nederlandse Veteranendag draait om 

erkenning en waardering voor veteranen 

en dient het onderlinge begrip tussen de 

Nederlandse samenleving en de

veteranen te vergroten. De Veteranendag 

geeft een gezicht aan alle mannen en 

vrouwen, jong en oud die veteraan zijn.

Zie verder pagina 5.

- Beeld van de start van het defilé in 2008 bij het Malieveld; vrouwen en mannen van alle generaties die streden voor de vrede lopen mee 
(foto: Comité Nederlandse Veteranendag).   -
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Eind jaren ’80 werd de kwestie van 

‘troostmeisjes’ naar voren gebracht door 

professor Jung Ok Yoon uit Korea.  Haar 

aandacht voor dit onderwerp hielp vele 

vrouwen uit Korea, China, de Filippijnen 

en Nederlands-lndië - om voor het eerst 

na bijna vijftig jaar met hun verhaal 

naar buiten te komen. Onder hen de 

Nederlandse Jannie Ruff-O’Herne die in 

december 1992 als eerste Westerse vrouw 

tijdens een proces van Koreaanse troost-

meisjes, de Japanse regering aanklaagde. 

In de tentoonstelling ‘Comfort Women 

 an unfinished histor  orden deze 
misdaden toegelicht aan de hand van drie 

verhaallijnen, deels aan de hand van per-

soonlijke getuigenissen. De eerste twee 

delen betreffen de ervaringen van Kore-

aanse en Nederlandse “troostmeisjes” in 

stations van het Japanse legereenheden 

vóór en tijdens de Tweede Wereldoor-

log in Azië en die van hun lotgenoten 

in dergelijke stations in het voormalige 

Nederlands-Indië tijdens de Japanse 

bezetting. Het derde deel betreft de 

gedwongen seksarbeid in de concentratie-

kampen van de Nazi’s vóór en tijdens de 

Tweede Wereldoorlog.

De tentoonstelling is nog tot en met de 

Veteranendag, zaterdag 27 juni, dagelijks 

te zien in het Atrium van het Haagse 

stadhuis, aan het Spui 70 in de Haagse 

binnenstad.

Bij de informatiestand is het tentoonstel-

lingsboek verkrijgbaar ‘Vrouwelijke 

slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog’.

HOUSE OF ENGLAND 
CHESTERFIELDS 

Verkeerstoren-  
laan 1 
Nootdorp 
015-2560064 

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

afspraak geopend 

Expositie over ‘troostmeisjes’ in het Atrium
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OPROEPJES EN BRIEVEN

Nostalgie

Leuk stukje van Herman Batelaan. Wij, Elly 

en Wim Rolvink hebben mooie herinneringen 

aan de tijd van Johnny  Lion en The Jumping 

Jewels. Wij woonden in de Larensestraat en 

Herman was bij ons  kind aan huis, hij was het 

eerste vriendje van mijn zuster Elly. De moeder 

van Herman runde een goed lopende was-

serette en daar in de winkel en in het kamertje 

van Herman is heel veel geoefend. Ook werd 

er geregeld gedanst en moeder Batelaan vond 

het wel goed en gezellig. In 1953 ben ik naar 

New Zealand gegaan en zijn wij elkaar uit het 

oog veloren. Wij, mijn zus, een dansvriendin-

netje Tini Stegman en mijn persoon zouden het 

zeer op prijs stellen nog eens met Herman te 

babbelen om oude herrinneringen op te halen 

nu het nog kan, ik ben van 1928, mijn zus 

Elly van 1927 en Tini Stegman van 1931 en ik 

denk dat Herman van 1927 is, maar dat weet ik 

niet zeker. Mocht Herman dit stukje lezen en 

dezelfde interesse hebben voor een praatje wij 

zijn benieuwd. 

Wim Rolvink
Melis Stokelaan 2404 T
2541 GS  Den Haag
wim.rolvink@gmail.com 

Atlantikwall 

Ik ben met een onderzoeksproject over de res-

tanten van de Atlantikwall in Scheveningen en 

Den Haag mee bezig. Ik ben op zoek naar getui-

gen van de bouw van bunkers en tankgrachten, 

naar voormalig geëvacueerden, naar Hagenaars 

die zich de sloop van wijken nog kunnen herin-

neren, maar ook de sloop van de bunkers na de 

oorlog. Ik richt me op een publicatie en op een 

eventuele tentoonstelling. Ik hoop dat er lezers 

van deze krant zijn die het hebben meegemaakt 

en hun herinnering willen delen.

Rose Tzalmona
Stille Putten 39
2612 KS Delft
06-28 61 43 64
rose.tzalmona@gmail.com

Sprookjestuin

Ook ik heb net als Dirk Huizer goede herinne-

ringen aan de Sprookjestuin, waar ik in de zo-

mer van 1953 heb opgetreden in de sprookjes 

van de Rijswijkse Sprookjeskoningin Anneke 

Elro. Ik was 16 jaar en reageerde op een adver-

tentie. Meteen nadat ik vakantie had gekregen 

van de kweekschool, kon ik beginnen voor 75 

gulden per week. Daarvoor moesten we (de 

spelers) van twee tot vier uur ’s middags en 

van zeven tot negen uur ’s avonds optreden in 

achtereenvolgens Roodkapje (ik was de jager), 

Hans en Grietje (Hans mocht door mij gespeeld 

worden) en De nieuwe kleren van de Keizer, 

waarin ik zelfs de keizer mocht zijn.

Na de avondvoorstelling danste het Ballet der 

Lage Landen op een vlonder in de grote vijver 

en overdag ruiste de muziek van de toen popu-

laire Mantovani door de bomen.

Hoewel de sprookjes al van te voren waren 

ingestudeerd, veranderde de rolbezetting 

voortdurend door vakanties of doordat spelers 

de slappe lach kregen en daarom werden 

ontslagen, als er toevallig een directielid 

onder de toeschouwers was. Zodoende kon ik 

opklimmen naar en steeds grotere rol, serieus 

als ik was. Inmiddels ben ik 71 jaar. Ik ben blij 

verrast de bijdrage hierover van 8 juni j.l. in de 

Oud Hagenaar te lezen. Voor mij was het een 

onvergetelijke ervaring in 1953.

Barend Jan Donker.
Mesdagstraat 33 
2596 XT Den Haag
lindenf@planet.nl

Paulien van der Heiden

Wat zou ik het fijn vinden om Paulien van der 
Heiden weer eens te zien en te spreken. Ik hoop 

dat iemand mij daarbij kan helpen. Haar oudste 

zus heet Hennie en ze heeft een broer die Paul 

heet. Ik heb er fijne jeugdherinneringen aan. 
Jaren geleden woonde zij met een groot gezin 

in de Macaystraat. Iemand zei me dat ze nu 

misschien aan de Zoutkeetsingel woont?

Maartje de Vree
Van Effenstraat 19
2533 VT Den Haag
070 – 3211516

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.

Trompstraat mei 1945
De bijgaande foto in mijn bezit is in mei 

1945 genomen in de Trompstraat in het Zee-

heldenkwartier, vlak voor de automobielga-

rage. Het ziet er naar uit dat het gezelschap 

feestelijk is gekleed om een bevrijdingsfeest 

te gaan vieren. Maar ik kan mij vergissen. Ik 

weet niet wie de ene heer en de zes dames 

zijn. Misschien herkent een van de lezers 

iemand en is er zo alsnog achter te komen 

voor welke gebeurtenis zij daar poseren?

Willem Heijkoop
wiljoh36@hotmail.com

In de Gezondheidsboulevard van Centrum Carel van den Oever
vindt u al uw 1e lijnsvoorzieningen bij elkaar: Apotheek, huisarts, tandarts 

en de Raad en Daad Balie. Overzichtelijk, praktisch en handig.
Bovendien vindt u in het gebouw van Carel van den Oever o.a. fysiotherapie,

schoonheidssalon, kapsalon, supermarkt, restaurant, bistro en 
welzijns- en verplegingsmogelijkheden. We heten u graag van harte welkom! 

U heeft nù meer zorg
in uw omgeving:

De Gezondheidsboulevard
van Carel van den Oever 

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

Centrum Carel van den Oever
Schrijnwerkersgaarde 3 • 2542 TP Den Haag
Telefoon 070 - 329 54 41
E-mail: info@carelvandenoever.nl • www.carelvandenoever.nl

Buurtherinneringen aan Het Zomerhof

De ‘controle-woningen’ genaamd Het Zomerhof waren voor mij en meer ouderen denk ik, 

een bijzonder plekje in Den Haag. Het was gebouwd aan het einde van de Troelstrakade bij de 

tunnel. Het was als het ware een klein dorp, omgeven door een hoge stenen muur, een project 

van begeleid wonen. Daar woonden mensen die om de een of andere reden niet in het sociale 

plaatje pasten. De binnenkant kregen wij voor bescherming van de bewoners nooit te zien. 

Overdag mochten die gewoon 

naar werk of school, maar ’s 

avonds ging de poort op slot en 

moest iedereen binnen zijn.

Badhuis en kapel

Nu waren er in de muur een 

badhuis en een kapel gebouwd 

waar wij wijkbewoners op 

bepaalde dagen en uren gebruik 

van mochten maken. Daar ging ik op zondag graag naar de mis. Maar dat badhuis was een 

wonder: er waren douches! Iets bijzonders, niemand bezat dat nog.

Zo gauw wij de ‘zaterdagse beurt’ in de zinken wasteil waren ontgroeid kregen wij van 

moeder een paar centen en togen wij naar het badhuis, gewapend met een tas met daarin een 

handdoek, schoon ondergoed en een stukje zeep. Daar kreeg je een nummertje en moest je in 

de wachtkamer wachten. Daar deden wij alvast veters, knoopjes en gespen los, want de tijd 

voor je douchebeurt was heel beperkt. Ze klopten al heel gauw dat je tijd om was. Het was 

vlug uitkleden, douchen, drogen en weer aankleden. Er was een hele rij kleedhokjes, maar ook 

die mocht je niet lang bezet houden, want er kwamen een heleboel mensen op af. Nu staan er 

op de plek van het oude Zomerhof huizenblokken en een benzinestation. Ook dat stukje Den 

Haag moest verdwijnen.

Mevr. P.A. Swan – de Bruyn
Chopinstraat 13
2551 SR ‘s - Gravenhage



Prinses Máxima verrichte de herope-

ning samen met burgemeester Van 

Aartsen door het gooien van een bij-

zondere jeu de boules bal. Bart Chabot 

declameerde daarna een lofdicht op de 

‘Lange Lindelaan,’ in navolging van 

Constantijn Huijgens die in zijn ‘Bata-

va Tempe’ maar liefst 105 strofen van 

8 regels nodig had om de schoonheid 

van het Voorhout te bezingen.

Het Lange Voorhout staat bekend als 

een van de mooiste wandellanen van 

Europa. De laan zag er vroeger echter 

totaal anders uit. Sinds halverwege de 

14de eeuw werd het Lange Voorhout 

bebouwd met huizen die schots en 

scheef stonden. Het Lange Voorhout, 

zo genoemd omdat het een uitloper 

was van het Haagse Bos (ook wel 

voor-bos of voor-hout), kreeg in de 

15e eeuw zijn karakteristieke L-vorm. 

Zo ontstond er op het Lange Voorhout 

een aaneenschakeling van tuintjes en 

smalle straatjes. 

Lindebomen

Keizer Karel V bracht hier verande-

ring in. In 1536 zag hij hoe ‘het Dorp 

Die Haghe’ steeds voller groeide en 

echte stadse kenmerken ging krijgen. 

Hij besloot dat alle voortuinen van 

de panden moesten worden samenge-

voegd tot een brede laan. Karel V gaf 

de opdracht vier rijen lindebomen ‘te 

planten ende te setten in ’t Voorhout 

van Den Haghe’. Sindsdien werd de 

laan in de volksmond de Lindelaan 

of de Lange Lindelaan genoemd. Het 

versje ‘Liesje Leerde Lotje Lopen 

Langs de Lange Lindelaan’ herinnert 

hier nog aan. Rond 1540 ontstond het 

Lange Voorhout zoals we het nu nog 

steeds kennen. In de Gouden Eeuw 

was het Lange Voorhout een trefpunt 

van de Haagse ‘beau monde’ en werd 

er druk geflaneerd. In de e eeu  
werden de resterende kleine woningen 

die nog langs de laan stonden gesloopt 

en vervangen door de statige panden 

die er nu nog steeds staan.

Schelpenzand

Het karakteristieke schelpenzand is 

eeuwen geleden aangelegd op het 

Lange Voorhout. Dit had te maken met 

het feit dat het Lange Voorhout een 

zanderige ondergrond heeft. Eeuwen 

geleden kwam het regelmatig voor dat 

paardenkoetsen vast kwamen te zitten 

in modderpoelen, ontstaan door regen-

buien. Om dit soort oncomfortabele 

situaties te voorkomen werd het Lange 

Voorhout verhard door schelpenzand 

over het pad te storten.

Na de Tweede Wereldoorlog werden 

koetsen nauwelijks nog gebruikt en 

werd het schelpenzand vervangen 

door klinkers. In 1981 werden nieuwe 

verwarmingsbuizen aangelegd en 

werd het Lange Voorhout in oude staat 

hersteld, inclusief schelpenzand. Later 

is dat weer verwijderd. Nu, in 2009, 

is het Lange Voorhout opnieuw in zijn 

oorspronkelijke staat hersteld. Het 

weer een prachtige bomenlaan waar 

naar alle rust en met bekijks vanaf de 

mooie bankjes geflaneerd kan orden.
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Lange Voorhout ademt weer grandeur

Beelden in de lente

De lente breekt echt door als de twee 

beeldententoonstellingen op de mooiste 

plekken van Den Haag geopend zijn. 

Neem de tentoonstelling “De Biënnale 

Kijkduin”. Tegen de achtergrond van 

de oneindige zee, van de grenzeloze 

blauwe hemel en van de in de Noordzee 

ondergaande zon pakt een keur van 

beeldhouwers uit diverse landen uit 

op de wandelpromenade boven op het 

duin. Het zijn  monumentale glasobjec-

ten, sculpturen en andere kunstwerken. 

Het bijzondere zit in de relatie met de 

omgeving. Daarom is de titel van deze 

tentoonstelling “Echo’s van de Zee”. 

Dit is al weer de vijfde tentoonstel-

ling. Kijkduin mag trots zijn op deze 

culturele manifestatie, die veel mensen 

een genoegelijk uitje bezorgt in een 

prachtige omgeving.

Op een andere, unieke plek in Den 

Haag vindt gelijktijdig een zeer bijzon-

dere beeldententoonstelling plaats. De 

locatie is het Lange Voorhout. Waar 

eens boerderijen stonden is na de komst 

van de Graven van Holland het Lange 

Voorhout aangelegd in opdracht van 

keizer Karel V in de zestiende eeuw. Al 

gauw kwamen de rijken en de adel er 

wonen in statige panden, soms zelfs van 

paleisachtige allure. Later  werden dat 

deftige kantoorpanden.

Javier Marin

Het is een lovenswaardige beslissing 

van het gemeentebestuur geweest om 

het Lange Voorhout van geparkeerde 

auto’s te bevrijden en er weer een 

schelpenpad aan te leggen, mooie 

verlichting en zitbankjes. Nu ligt het er 

weer schitterend bij met al die prachtige 

oude bomen. Na de crocussen is het 

weer de beurt voor de beelden. De 

traditie van de beeldententoonstelling 

wordt voortgezet met werk van de 

Mexicaanse beeldhouwer Javier Marin. 

Gastcurator John Sillevis komt de eer 

toe deze kunstenaar gevonden te hebben 

en de beelden te hebben uitgekozen. De 

opgave is beelden dusdanig te vinden 

en ten toon te stellen, dat er gebruik kan 

worden gemaakt van de unieke, ruim-

telijke omgeving. Zo ontstaat er een 

relatie met de imposante bomenrijen en 

de statige panden.

Natuurlijk is de waardering van 

kunst vaak een kwestie van persoon-

lijke smaak. Dat geldt ook voor deze 

beelden. Het lijdt geen twijfel dat er 

door deze beelden iets met de ruimte 

gebeurt en dat de beelden door de 

omgeving anders worden beleefd.

Ook ’s avonds mooi

De metershoge koppen van Marin zijn 

intrigerend. Imposant zijn de mans-

hoge krijgers te paard, die op hoge 

sokkels in slagorde staan opgesteld. 

Het lijkt of ze net het Lange Voorhout 

op zijn gegaloppeerd om met veel 

wapengekletter door te stoten naar de 

onzichtbare vijand.

Dat zou bijvoorbeeld het onrecht kun-

nen zijn.

Directeur Mevr. Maya Meijer heeft 

wederom een zeer gelukkige hand 

gehad in deze tentoonstelling, die 

ook ’s-avonds, uitgelicht, een bezoek 

waard is. Ja, de lente is er echt. Een 

wandeling overdag in de zon of op een 

zwoele avond over de beeldenexpositie 

in Kijkduin of op het Lange Voorhout 

zal het bewijzen.

(Hans Dijkstal is o.m. oud-wethouder 

van Wassenaar, oud-minister van bin-

nenlandse zaken en fervent honkballer 

bij Storks in Den Haag)

In Den Haag kan op meerdere manieren vastgesteld worden dat 

de lente is ingetreden. Het is langer licht, de vogels kwetteren, 

de bomen krijgen bladeren en de bloemen komen uit hun knop. 

De vrouwen flaneren fleurig gekleed door de stad en de mannen 

lopen rond in hemdsmouwen. Bovendien beginnen de buitenactivi-

teiten op cultureel gebied.

Hit!Hit!

Hans Dijkstal

Het Lange Voorhout is opnieuw ingericht en op 12 juni fees-

telijk heropend door Prinses Maxima. De authentieke ver-

lichting werd terug gebracht, het schelpenpad rechtvaardigt 

zijn naam nu weer en er zijn fraaie bankjes geplaatst. Wie 

het gaat bewonderen kan (buiten) tot 12 juli ook de foto’s 

van kunstenaar Jan Adriaans bekijken, in fraai contrast met 

die van onder andere Alexandrine Tinne uit het einde van de 

19de eeuw.

Metershoge koppen van Javier Marin op 

het Lange Voorhout.

- e i ht op de ange indelaan  met het bron en beeld van aneur  Mr. duard lias 
(gemaakt door Theo van der Nahmer) op de voorgrond (foto: Peter van Oosterhout).
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Al ruim 14 jaar helpen wij met:

• Discrete boedelruimingen

• Seniorenverhuizingen

   van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

• Samenwerking met Goede Doelen

• Voor u als executeur optreden

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..

...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

010 484 09 99 (Rotterdam)

070 306 16 96 (Den Haag)

Haagse Wijk- en WoonZorg 
Een nieuwe stichting. Een nieuwe naam. HWW Zorg 
heeft recentelijk de activi teiten en medewerkers van 
Meavita over genomen. 

HWW Zorg wil zorg leveren waar de inwoners van 
Den Haag behoefte aan hebben. Zorg met een hoofd-
letter. Wat mag u van ons verwachten?

• Zorgaanbod in heel Den Haag

• Zowel bij u thuis als in verpleeg- 
en / zorgcentra

• Nauwe samenwerking in de wijken 
tussen (wijk)verpleegkundige en 
huisartsen

• Samenwerking met ziekenhuizen, 
gemeente en woningcorporaties

• 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

Aan de Vaart
Aan de VaartHote

l

www
. h o t

e l a a
n d e

v a a
r t . n

l

Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement “Beslist de moeite waard”

 • vanaf  € 110,00 p.p.

5-daags fi etsarrangement “De paden op de lanen in”
 • vanaf  € 250,00 p.p.

6-daagse midweek “Compleet verzorgd”
 • € 350,00 p.p.  vertrek 8 en 22 juni / 6 en 13 juli

8-daagse vakantieweek “Uw mooiste week”
 • vanaf  € 445,00 p.p.

Kerst-Nieuwjaarsreis 2009
11 dagen uit en thuis, incl. excursieprogramma

www.hotelaandevaart.nl

Last minute

Gezellig familiehotel** gelegen aan de rand van het 
Nationaal Park het Drents-Friese Wold, 

50 comfortabele kamers, lift aanwezig, sfeervolle 
zalen bieden u een riant onderkomen.

Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89, 8426 AV Appelscha, Tel. 0516-43 32 32, info@hotelaandevaart.nl

uw mooiste actieve
50-plus vakantie

week of midweek

geheel compleet 
verzorgde vakantiereis

halen/brengen

excursies

gezellig avondprogramma
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“Dat was,” herinnert hij zich alsof 

het gisteren was, “een cruciaal mo-

ment. Want je weet dan dat Bosni-

sche Serviërs wraak kunnen nemen.”

Wat Anne Mulder altijd zal bijblij-

ven is de machteloosheid die hij 

toen voelde: “Je ziet veel onrecht 

gebeuren, maar je kunt er bijna niets 

aan doen.” De missie stond in het 

teken van peacekeeping, maar op 

een gegeven moment kregen zij het 

commando groene operatie. “Dan 

besef je,” zegt hij “dat het oorlog 

is. De adrenaline die dan door je lijf 

stroomt zet je aan het werk.”

Weg van het gezeur

Anne Mulder wilde bij terugkomst in 

Nederland “weg van al dat gezeur” 

en ging een half jaar naar Mexico, 

alvorens hij zich sterk genoeg achtte 

om de draad van het gewone leven 

weer op te pakken. Werkzaam 

betekende dat een baan als inspec-

teur voor de rijksbegroting op het 

ministerie van financi n, vervol-
gens als beleidsmedewerker van de 

VVD-fractie in de Tweede Kamer 

en als adviseur op het bureau van de 

secretaris-generaal op het ministerie 

van binnenlandse zaken. In 2005 

maakte hij de overstap naar het be-

drijfsleven, als consultant public af-

fairs bij het bureau Van Spaendonck 

in Den Haag.

Een loopbaan recht in de lijn van 

zijn studie;  hij werd in 1969 in 

Hoogeveen geboren en studeerde 

staatkundige economie aan de Eras-

mus Universiteit in Rotterdam. Zijn 

studie rondde hij af met een scriptie 

over herverdeling van welvaart 

in het nieuwe Zuid-Afrika, deels 

geschreven aan de Universiteit van 

Stellenbosch, aldaar.

Gemeenteraadslid

Maar in Den Haag is Anne Mulder, 

thans pas 39 jaar oud, publiek inmid-

dels vooral bekend als fractievoorzit-

ter van de VVD in de gemeenteraad 

van de stad. Hij werd in 2002 in 

de raad gekozen, maakte indruk en 

gauw carrière; de voorbode van meer 

wellicht. Z’n gestel houdt hij trou-

wens sinds hij in Den Haag woont in 

een goed-liberale omgeving op peil 

als voetballer bij HVV, waar men 

van oudsher niet ordinair scoort maar 

“een punt drukt”.

Meelopen in het defilé

Op 27 juni Veteranendag loopt 

nne Mulder mee in het defil . We 
vroegen hem waarom hij die dag 

belangrijk vindt? “Allereerst,” zegt 

hij, “is het gewoon het belangrijke 

gevoel van erkenning voor vetera-

nen dat ze met iets belangrijks zijn 

bezig geweest. Om rechtvaardigheid 

en vrede proberen te brengen bij 

bewoners die leven in een gevaar-

lijke omgeving. Als we met z’n allen 

vinden dat vrede ertoe doet, zul je 

ook mensen nodig hebben die daar-

aan werken. Dat geldt voor alle mis-

sies van Nederland sinds de Tweede 

Wereldoorlog. Zo ben ik naar Bosnië 

vertrokken.”

Het waarom van politiek

In z’n antwoord op de vraag waarom 

hij ervoor heeft gekozen om zelf 

een actieve rol in de politiek te gaan 

spelen is hij heel duidelijk. “Je kunt 

je wel afzijdig proberen te houden, 

maar de politiek bemoeit zich in ie-

der geval met jou. Tijdens mijn jaren 

in Zuid-Afrika en in Bosnië heb ik 

geleerd dat je je niet afzijdig kunt 

houden van onrecht, in ieder geval 

niet als je verantwoordelijkheid voelt 

voor onze samenleving. Dus kun je 

beter actief je doelen nastreven, en 

voor mij zijn dat rechtvaardigheid 

en realistische oplossingen. Het 

gaat erom de dingen zelf ter hand te 

nemen in plaats van ze over je heen 

te laten komen.”

“Ik hoop,” zo besluit hij, “dat op 

Veteranendag heel veel Hagenaars en 

mensen van elders langs de kant van 

de eg zullen staan tijdens het defil . 
Want dat pak je op als je daar loopt 

als veteraan, dat er waardering is bij 

de mensen voor wat je hebt gedaan 

en de risico’s die je hebt gelopen om 

de wereld een beetje beter te maken.”

Haags raadslid en jong veteraan Anne Mulder:

“Je kunt je niet afzijdig 
houden van onrecht”
Op Valentijnsdag in 1994 vertrok de toen 24-jarige Anne Mulder als dienstplichtig militair naar 

Bosnië, waar hij verantwoordelijk werd voor het aanleggen en verbinden van telefoonlijnen. De nu 

39-jarige Anne Mulder maakte daar de val van de enclave Srebrenica mee. Hij zat met de batal-

jonleiding en overste Karremans in de bunker toen luchtsteun werd aangevraagd. Op dat moment 

moest er razendsnel een telefoonverbinding worden aangelegd.

- “… waardering voor wat je hebt gedaan en de risico’s die je hebt gelopen om de wereld 

een beetje beter te maken.” -

- Anne Mulder laat op een lagere school in Katwijk 

kinderen een kogelvrij vest passen en ligt onder 

vragenvuur over het ‘veteraan’ zijn (foto: Alice 

de Groot). -

Extra programma-info

De publieksmanifestatie op het Malieveld 

is voor iedereen gratis toegankelijk van 

9.30 tot 17.30 uur. Op het Malieveld 

vinden diverse activiteiten plaats en 

kunnen bezoekers en veteranen terecht in 

verschillende tenten. Gedurende de ge-

hele dag zijn er o.a. militaire voertuigen 

te bewonderen, is er een expositie van 

Veteranen Kunst, een fototentoonstelling 

en zijn er optredens van Rob de Nijs, Do 

en Tante Lien. Bovendien is er een Ac-

tivity Parc met klimwand en parasprong 

simulator.

Kamp Kids

Speciaal voor kinderen en jongeren is er op het Malieveld Kamp Kids opge-

richt, aar zij terecht kunnen voor camouflage-schmink, een s rong o  het 
springkussen of een duik in het ballenbad. Bovendien wordt in Kamp Kids 

o.a. de Grote Veteranendag Quiz gehouden, mogen kinderen vragen stellen 

aan veteranen en krijgen zij een rondleiding over het Malieveld.

Binnenstad

In de binnenstad van Den Haag vindt net als vorig jaar een gevarieerd 

publieksprogramma plaats: de Veteranen City Tour onder leiding van Bart 

Chabot. Op verschillende locaties in het centrum van Den Haag kunnen 

bezoekers en winkelend publiek op een laagdrempelige wijze kennismaken 

met veteranen. Vanuit een rijdende theaterwagen presenteert Bart Chabot een 

programma dat o.a. bestaat uit poppentheater, interviews met veteranen en 

veel muziek.

- Veteranen genieten van de dag, die zij zich 

door geen handicap laten afnemen. -

- Ook dit jaar weer zal kroonprins Willem Alexander  

militairen op Het Binnenhof decoreren. -

Veteranenavond 
in Zoetermeer

“Zaterdagavond 27 juni stroomt 

de Markt in Zoetermeer weer vol. 

Want dan eindigt daar het grote de-

fil  met historische en nieu e mi-
litaire voertuigen. Dat defil  ordt 
gehouden in het kader van de 

landelijke Veteranendag die ook de 

gemeente Zoetermeer dit jaar weer 

viert. Ik durf nu al te zeggen dat 

de toestroom groot zal zijn. Dat 

komt mede door het succes van de 

veteranendag in voorgaande jaren. 

Dat maakt me trots, want het laat 

zien dat Zoetermeer betrokken is 

bij zijn veteranen en hen de erken-

ning wil geven die zij verdienen. 

Met een heel goed gevoel kijk ik 

terug op de Veteranendagen die we 

al vierden. Van verschillende vete-

ranen hoorde ik indrukwekkende 

verhalen, en dat bevestigt dat de 

Veteranendag van groot belang 

is. Voor de veteranen, zodat zij 

hun verhaal kwijt kunnen, ruimte 

hebben om hun emoties te uiten 

en onze erkenning te ontvangen, 

en voor de bezoekers, die kunnen 

leren van de verhalen en zo een 

mooie avond zullen beleven. Over 

verhalen gesproken: neem dat van 

Neomi van Rossum, een veteraan 

van 26 jaar die diende in Afghani-

stan, en van Iety Zonneveld, wier 

man veteraan is en die de Stichting 

Veteranenkunst oprichtte. Tijdens 

de Veteranendag kunt u overigens 

genieten van een expositie van de 

Stichting Veteranenkunst in de bi-

bliotheek aan het Stadhuisplein. Ik 

beveel u deze expositie van harte 

aan. U zult zien dat er genoeg 

redenen zijn om op zaterdag 27 

juni naar de Markt in Zoetermeer 

te komen.”

Burgemeester Jan B. Waaijer
- De witte anjer heeft een dubbele achtergrond: de bloem verwijst naar Anjerdag en is symbool van verzet, 

loyaliteit en solidariteit, maar veel veteranen hechten ook aan de verwijzing naar ZKH Prins Bernhard. -



De Roze Loper is een keurmerk van 

homo-organisatie COC voor ho-

movriendelijke organisaties. Hij ging 

naar de locatie De Strijp van Woon-

Zorgcentra Haaglanden (WZH). Daar 

wonen ouderen met geheugenproble-

men, zoals dementie.

Eigen stijl

Al eerder stond het in deze kolommen: 

Den Haag loopt niet zo snel weg voor 

ouderen die ‘anders’ zijn of doen. Zo 

opende Parnassia, de Haagse instelling 

voor psychomedische zorg, een woon-

voorziening voor drugsgebruikende 

ouderen – toepasselijk ‘Woodstock’ 

geheten. Na Nijmegen is Den Haag nu 

ook de tweede stad in Nederland met 

een Roze Loper-keurmerk. De Strijp 

benadrukt dat ouderen binnen haar 

muren een ‘leven in eigen stijl’ krijgen. 

Ook in een woonzorgcentrum willen 

mensen hun eigen keuzen kunnen 

maken, en daar moet ruimte en respect 

voor zijn. Volgens het COC maakt de 

instelling dat ook echt waar. De Strijp 

is een voorbeeld voor de homo-eman-

cipatie in de ouderenzorg. Vandaar die 

Roze Loper.

Deze werd uitgereikt tijdens de Roze 

Week die van 13 tot en met 20 juni 

in Den Haag plaatsvond en die werd 

afgesloten met Roze Zaterdag. Op 

15 juni organiseerden COC Haag-

landen, ANBO en WoonZorgcentra 

Haaglanden een congres over ‘roze’ 

ouderen in de ouderenzorg. Tijdens 

een debat werd toen gevraagd om meer 

‘homovriendelijkheid’ in die sector. 

Uit een onderzoek is gebleken dat 

homoseksuele mannen en vrouwen 

grote behoefte hebben aan een woon- 

en zorgaanbod dat s ecifiek o  hun 
wensen en behoeften is afgestemd. 83 

procent gaf aan op zoek te zijn naar 

een homovriendelijke zorginstelling.

Uit de kast

Oudere homoseksuelen hebben 

bijvoorbeeld een zeer grote belang-

stelling voor concerten, museumbe-

zoek en literatuur. 59 procent van de 

ondervraagden gaf aan die interessen 

ook graag te willen delen met andere 

homosenioren. De Strijp werkt met 

COC Haaglanden aan een project dat 

rekening houdt met deze en andere 

wensen van homoseksuele ouderen. 

Locatiemanager Tjerk Beekman sprak 

de hoop uit dat andere zorgorganisa-

ties ook ‘uit de kast’ komen. Volgens 

Beekman leiden veel oudere homo’s in 

de bestaande zorg- en verpleegcentra 

namelijk een geïsoleerd bestaan. ‘Niet 

alleen bij medebewoners, maar ook 

bij personeel bestaat onbegrip. Als 

alleenstaande man is het vaak moeilijk 

uit te leggen dat een foto op de kast 

niet die van een broer is, maar van een 

overleden vriend.’

De ouderenzorg worstelt nog steeds 

met de roze oudere, bevestigde 

Manon van Linschoten van het COC: 

‘Verpleeghuizen en woonzorgcentra 

staan el o en voor s ecifieke ensen 
van allochtone ouderen. Voor die van 

homoseksuele ouderen is nauwelijks 

aandacht. Bij christelijke organisaties 

is het onderwerp zelfs onbespreekbaar.’

COC prijst homovriendelijk woonzorgcentrum 

‘Roze Loper’ voor De Strijp
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Agenda

20 juni t/m 23 augustus:

Foto’s Marianne Dommisse

Deze 80-plussende fotografe werd in 

1956 freelance persfotografe, een be-

roep dat toen voornamelijk door man-

nen werd uitgeoefend. Zij stond op de 

bres voor vrouwelijke kunstenaars in 

een tijd dat die achtergesteld werden. 

Dommisse begon haar loopbaan met 

het fotograferen van schoolkinderen. 

Later maakte zij een reeks Haagse 

stadsgezichten, met bijvoorbeeld de 

kermis op het Voorhout en Vlaggetjes-

dag in Scheveningen. 

Ook maakte zij modereportages. Heel 

bijzonder zijn haar portretten van 

Haagse kunstenaars, onder wie Co 

Westerik en een nog piepjonge Jan 

Cremer. 

De Haagse foto’s van Marianne Dom-

misse zijn vanuit historisch oogpunt 

van belang, maar er zitten ook juweel-

tjes van fotografische kunst tussen. 
Haags Historisch Museum, Korte 

Vijverberg 7, 20 juni t/m 23 augustus; 

Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, 

20 juni t/m 15 juli.

Zondag 28 juni:

Haagse Bosconcert

Niet te missen voor de Haagse senior 

met nostalgische gevoelens: de legen-

darische indorocker Andy Tielman (ja-

zeker, die van de Tielman Brothers!) 

zal er optreden met de Woodstreet 

Bigband; dit ter ere van ‘50 jaar 

Haagse Beat’. In het voorprogramma 

concerteren kinderkoor Roezemoes en 

het Haags Dagorkest (blaasmuziek). 

De presentatie is in handen van Agnes 

Kamstra, bekend van TV West. Lo-

catie: de Walther Boerweide in – dat 

raadde u al – het Haagse Bos, ingang 

Bezuidenhoutseweg 74-78. De toe-

gang van dit door Culturalis georgani-

seerde openluchtconcert is gratis. Met 

z’n allen hopen op een lekker zonnetje 

dus. Oh ja: dansen is toegestaan, zoals 

u op bijgaande sfeeropname van een 

vorig Haagse Bosconcert kunt zien!

Zaterdag 4 en 11 juli:

hoorcolleges Echnaton

Livius Onderwijs is een groep jonge 

docenten, die de resultaten van recent 

historisch en archeologisch onderzoek 

uitleggen aan een breed in geschiede-

nis geïnteresseerd publiek. Het accent 

ligt daarbij op Oudheid en Middel-

eeuwen. In Den Haag verzorgen zij 

vier hoorcolleges over het zonnerijk 

van de Egyptische farao Echnaton. 

Hij stichtte een andere hoofdstad dan 

eerdere farao’s en onder zijn bewind 

werd slechts één god vereerd: Aton, de 

zonneschijf.

De hoorcolleges besteden aandacht 

aan de religieuze en politieke achter-

gronden van die tijd, de omwenteling 

in kunst en taal, de rol van koningin 

Nefertiti, het verband met Toetancha-

mon, enz. Docent is Sigrid van Roode, 

egyptologe. Centrale Bibliotheek, 

Spui 68, 11.00-13.00 uur en 14.00-

16.00 uur. Deelnameprijs: € 80,-, en 

€ 10,- voor de hand-outs. Informa-

tie: tel. (0224) 21 31 11 of e-mail 

ADSL294196@telfort.nl.

Meer activiteiten?

Surf eens op internet naar de website 

www.cipo.org
En kijk dan onder de knop AGENDA. 

Daar vindt u per maand een overzicht 

van interessante dingen voor 50-plus-

sers, wekelijks aangevuld met nieuwe 

informatie.

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

INFORMATIE:

Strandrolstoelen

Op het strand van Scheveningen en 

Kijkduin zijn sinds het Pinksterweek-

end vier extra strandrolstoelen te huur 

bij de Stichting Biesieklette. Deze 

rolstoelen zijn bedoeld voor mensen 

die met hun eigen rolstoel het strand 

niet op kunnen. Tot voor kort waren 

er op Scheveningen en in Kijkduin in 

totaal drie strandrolstoelen en twee 

drijfrolstoelen te huur. Omdat er daar-

door bij Biesieklette vaak wachtlijsten 

ontstonden, heeft de gemeente beslo-

ten het aanbod uit te breiden. Informa-

tie en reserveren kan bij Biesieklette 

Scheveningen (tel. 06 42615604) en 

Kijkduin (tel. 06 42615603).

Indisch Familie
Archief verplaatst

Het Indisch Familie Archief heeft een 

nieuw onderkomen. Vanaf 1 septem-

ber 2009 zal het zijn gevestigd op de 

studiezaal van het Haags Gemeente-

archief. Het Indisch Familie Archief 

verzamelt, selecteert, beheert en pre-

senteert archieven die van belang zijn 

voor de geschiedenis van Nederlands-

Indische families. Dit archief moet 

echter verhuizen omdat de huidige 

locatie aan de Stadhouderslaan 2 niet 

meer geschikt is voor professionele 

opslag en beheer van archieven. Bo-

vendien ontbreekt daar de ruimte om 

uit te breiden. Ook is de locatie, op een 

tweede verdieping, minder goed toe-

gankelijk voor (met name de oudere) 

bezoekers. Het Indisch Familie Archief 

blijft een zelfstandige stichting en ook 

eigenaar van de collecties, maar zal 

voortaan gebruikmaken van de studie-

zaal en de depotruimte van het Haags 

Gemeentearchief.

Gratis gids met 12
stadswandelingen

Onlangs is ‘Op stap door Den Haag’ 

verschenen, een fraai vormgegeven 

gids met twaalf wandelingen door de 

verschillende Haagse stadsdelen. Al 

deze wandelingen zijn uitgezet door en 

voor senioren. In elke wandeling steekt 

u iets op over de geschiedenis van het 

stadsdeel waar de route door voert. De 

routes zijn bovendien voorzien van 

zitmogelijkheden en andere rustpunten, 

zoals horeca. Met de duidelijke rou-

tekaarten en aanwijzingen vindt u uw 

weg moeiteloos. En hoe komt u aan die 

gids? Door een eerste wandelingetje 

te maken naar de samensteller van de 

gids, CIPO in Het Nutshuis. Te vinden 

aan de Riviervismarkt 5, tegenover de 

Grote Kerk. We zijn elke werkdag open 

van 10 tot 16 uur. ‘Op stap door Den 

Haag’ is gratis af te halen - zolang de 

voorraad strekt!

Haagse initiatieven voor en rond ouderen worden de laatste tijd 

regelmatig geloofd en geprezen. In de vorige Oud-Hagenaar las 

en zag u hoe prinses Máxima het project ‘Levensboeken’ van 

HOF bekroonde met een Appeltje van Oranje. Op maandag 15 

juni was het weer raak. Toen reikte wethouder Bert van Alphen 

voor het eerst een ‘Roze Loper’ uit aan een Haagse instelling. 

www.cipo.org
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- Rocken’ misschien dit jaar op de muziek van de legendarische Andy Tielman (foto Jurriaan Brobbel). -

- De Strijp benadrukt dat ouderen binnen haar muren een ‘leven in eigen stijl’ krijgen.  -



Bewoners van Haagse Hout zijn 

inmiddels aan ooievaars gewend. De 

afgelopen winter stonden er soms 30 

ooievaars in het weiland naast Huis 

ten Bosch.  De meeste ooievaars 

daar geloven het wel, die trek naar 

het zuiden. Ze maken een nest, leg-

gen eieren en begin mei worden de 

jongen geboren.

Wilt u zien hoe jonge ooievaars 

vliegoefeningen doen? Kom dan 

op zaterdag 27 juni 2009 naar het 

nest in Marlot. De Haagse Vogelbe-

scherming organiseert dan weer een 

excursie naar enkele ooievaarsnesten 

in het Bezuidenhout. 

Om 10.30 uur wordt verzameld op 

de Marlotlaan - hoek Offenberglaan, 

van waar er goed zicht is op het 

ooievaarsnest. Tijdens de ongeveer 

anderhalf uur durende excursie hoort 

u iets over de achtergronden van de 

Haagse Ooievaar, over de ooievaars 

in Nederland en over de bewoners 

van dit nest.

Vervolgens wordt naar de Bezui-

denhoutse eg, hoek uid erflaan 
gegaan, aar het nest o  de flat van 
het Isabellaland is te zien. Eventueel 

wordt daarna nog het ooievaarsnest 

aan de Parelmoerhorst bezocht 

en tenslotte  het nest bij de Britse 

School aan Het Kleine Loo. Dit 

laatste nest kunt u dagelijks zien op 

internet, via www.beleefdelente.nl

Informatie van de Haagse Vogelbe-

scherming vind u verder op 

www.haagsevogels.nl

Nest bij Don Bosco

Sinds 29 maart huist ook in Rijswijk 

een paar ooievaars, op het dak van 

het landhuis Don Bosco aan het 

Julialaantje. Het bouwen van hun 

nest werd eerst verstoord door Nijl-

ganzen, die de ooievaars wegjoegen 

en het nest sloopten! De directeur 

van Don Bosco, dat in gebruik is als 

jongerencentrum, bouwde vervol-

gens een stevig basisnest dat door de 

behulpzame Rijswijkse brandweer 

op de schoorsteen van het landhuis 

werd geplaatst. De ooievaars kwa-

men terug en legden drie eieren, die 

op 25 mei uitkwamen. De beestjes 

maken het goed en groeien als kool.
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In 1813 terwijl Napoleon zich stuk-

liep op een veldtocht tegen Rusland 

ontving het Haags gemeentebestuur 

een, volgens de wens van de keizer 

zelf geformuleerde oorkonde, die 

het wapen beschreef: ‘Van goud met 

een ooievaar in natuurlijke kleuren, 

houdende in de snavel een zwarte 

slang, met het schildhoofd der goede 

steden, dat is van rood met drie bijen 

faasgewijs geplaatst in goud.’ 

Een originele keuze had Napoleon 

trouwens niet gemaakt. De ooievaar 

werd al, in ‘vrije heraldiek’ zullen 

we maar zeggen, sinds begin 14de 

eeuw als beeldmerk met Den Haag 

verbonden. En heel duidelijk op een 

plattegrond van Den Haag die in 

1518 in Antwerpen werd uitgegeven 

door Plantijn, naar een gravure van 

de Italiaanse historicus Guicciardini.

Groene zoodje

Er volgde een procedure, zoals 

voorgeschreven voor de vaststelling 

van wapens, onder auspiciën van de 

Hoge Raad van Adel, waarbij het 

a en van de stad Den aag defi-

nitief werd beschreven en getekend. 

Daarbij vonden wel wat veranderin-

gen plaats ten opzichte van oudere 

beeldmerken en de oorkonde van 

Napoleon. Zo veranderde de slang 

in de beschrijving in een paling; een 

kwestie van smaak wellicht.

Interessanter is de vraag waarom 

het ‘groene zoodje’ waar de Haagse 

ooievaar op oudere platen steeds op 

ordt afgebeeld,  niet in het finale 
wapen werd opgenomen. Het werd 

door Bonaparte niet in de oorkonde 

meegenomen. Verschillende his-

torici menen dat het gewoon werd 

vergeten. Maar zo onnozel was de 

bureaucratie van het Empire niet; 

en zo onopmerkzaam was de Hoge 

Raad van Adel natuurlijk ook niet. 

Nochtans niet bewijsbaar, maar 

zeer denkbaar is dat het hier heeft 

gehandeld om een hoge mate van 

di lomatieke fijngevoeligheid.  
de Plaats nabij de Gevangenenpoort 

in Den Haag bevond zich voorheen 

namelijk het in de volksmond be-

kende groene zoodje, de schavot- en 

beulsplaats van het Hof van Holland, 

waar in 1672 raadspensionaris Johan 

de Witt werd afgeslacht, net als zijn 

broer Cornelis.

Op de Vischmarkt

Dat de ooievaar als zodanig trou-

wens het centrale element van het 

Haagse wapen is geworden lijkt 

makkelijk verklaarbaar. Het waren 

de grootste vogels die van oudsher 

voorkwamen in de  Haagse regio, ze 

nestten jaarlijks bovenop de daken 

van het Binnenhof-complex en de 

burgers waren goed met ze ver-

trouwd, op het platteland maar ook 

middenin de stad,  op de Vischmarkt. 

Daar verrichtten de ooievaars goede 

diensten als ‘opruimers’ van het 

afval; de gemeente trok geld uit voor 

hun verzorging, zo blijkt al uit een 

kwitantie van 1597. Op het dak van 

het Coorenhuys in de binnenstad 

bevond zich trouwens ook een nest. 

Tot begin 20ste eeuw bleven de 

steltlopers actief op de vismarkt aan 

de Schoolstraat.

In Alkmaar ging het gemeentebe-

stuur halverwege de 17de eeuw 

overigens nog verder. Daar stelden 

ze de ooievaars op hun vismarkt in 

de binnenstad officieel in gemeente-

dienst en hingen de vogels zelfs een 

ambtsketting om de nek.

De markten in Den Haag en in 

andere steden waren rond het jaar 

1900 echter ook de dood voor veel 

ooievaars, door de introductie van 

een nieuw reinigingsmiddel voor 

de marktvloeren, een steenkoolteer-

distillaat met de naam ‘creosoot’. 

Een bijtend en (naar nu bekend) 

ook kankerverwekkend middel. 

Maar ook de industrialisatie in en 

rondom Den Haag, de opkomst van 

de glastuinbouw, de woning- en we-

genbouw, het deed de ooievaarstand 

geen goed. In en om de grote steden 

werd de ooievaar een steeds zeldza-

mer verschijning.

Met succes gered

In 1969 startte Vogelbescherming 

met een project om de ooievaar als 

Nederlandse broedvogel te redden, 

met tal van maatregelen en heel 

concreet door het inrichten van 

‘broedstations’. Dat heeft thans, 

veertig jaar later, zoveel succes 

opgeleverd dat er anno 2009 weer 

circa 700 broedende paren worden 

geteld in Nederland. En ook zeer na-

bij weer, in Den Haag en omstreken.

In april van dit jaar is de extra zorg 

en aandacht van de vogelbescher-

ming voor de ooievaar dan ook 

als ‘voltooid project’ bestempeld 

en overgedragen aan de volledig 

door vrijwilligers gerunde stichting 

STORK, wat de Engelse benaming 

is van een ooievaar. Op hun website

www.ooievaars.eu

is al veel moois te zien en achter-

grondinformatie te vinden.

‘Hoog op de poten, dun in de veren en een grote bek’

De ooievaar als levend
symbool van Den Haag
Bij keizerlijk decreet van 26 oktober 1811 werd Den Haag na inlijving van het koninkrijk Holland 

bij Frankrijk verheven tot ‘bonne ville de l’empire’. Den Haag was samen met Amsterdam en Rot-

terdam, een van de weinige steden in het Franse Keizerrijk die een wapen van de eerste klasse 

mochten voeren. - De ooievaars bewezen goede diensten op de vismarkt in Den Haag, zoals deze op een foto uit 1905 -

- et offi i le wapen van de emeente en aag  
vastgesteld door de Hoge Raad van Adel in 1816. -

De gewone witte Ciconia ciconia
Van de 17 ooievaarssoorten die wereldwijd bekend zijn, is alleen de witte 

ooievaar (Ciconia ciconia) broedvogel in Nederland. Een enkele keer wordt 

hier ook wel eens een verdwaalde jonge zwarte waargenomen (Ciconia 

nigra), maar die broeden in Oost-Europese moerasstreken. 

De gewone witte ooievaar is in Nederland onder nog wat namen bekend: 

Eiber (Gronings), Uiver (Saksisch), Elleve (Drents) en Adebar (Fries). 

De Nederlandse ooievaars komen vanuit het zuiden in maart terug naar hun 

broedplaats. Het mannetje komt als eerste aan, het vrouwtje iets later. Ze 

knappen samen het nest op en paren. De nesten worden ieder jaar groter 

gemaakt en kunnen een gewicht van vele honderden kilo’s bereiken. Met an-

dere ooievaars wordt soms gevochten om bezit van het nest. Ooievaars lijken 

monogaam, maar ze zijn meer trouw aan hun nestplaats dan aan elkaar.

Ooievaars zijn weidevogels en broeden in vochtige, voedselrijke gebieden. 

Voor opstijgen en landen gebruiken ze de wind en dus mag het nest niet te 

dicht bij grote bomen staan. Half augustus verzamelen de jonge ooievaars 

zich om in groepen naar het zuiden te trekken; de oudere vogels vertrekken 

korte tijd later, maar sommige oudere vogels blijven gewoon hier overwin-

teren. Hoe de jonge vogels weten welke route ze moeten volgen is trouwens 

nog steeds een raadsel.

Makkelijke eters

Ooievaars eten wat de pot schaft. Levend of dood voedsel, het maakt ze niets 

uit, maar belangrijk is wel dat voor de kleine jongen voldoende eiwitrijk 

voedsel beschikbaar is. In de eerste weken komen de oudervogels vooral 

aanzetten met wormen, grote insecten (waaronder sprinkhanen, veenmollen, 

meikevers) en larven, maar ook met kikkers en muizen. In topjaren van veld-

muizen bestaat het voedselaanbod vooral uit deze kleine knaagdieren, wat bij 

kan dragen aan een goed broedseizoen. Het voedsel wordt aanvankelijk niet 

ver van het nest gezocht; meestal op het droge, grote vissers zijn het niet.

De maximale leeftijd van ooievaars ligt tussen de 15 en 20 jaar. De oudste 

ooievaar in Nederland is 13 jaar geworden. In gevangenschap gehouden 

dieren bereiken een leeftijd die veel hoger ligt dan die in de vrije natuur. De 

oudst bekende werd maar liefst 31 jaar.

Zaterdag 27 juni, met de Haagse Vogelbescherming:

Excursie: Haagse Ooievaars

- ragment van de aart van en aag uit het jaar 8  gegraveerd door ui iardini. -

- e e ursie van de aagse Vogelbes herming in 
2008 (foto VB  Caroline). -

- De drie jonge ooievaartjes die vorig jaar werden 

geboren op het nest in Marlot. -



werden door uitroepen en beschim-

pingen. Toen als gevolg hiervan voor 

de pauze in een hels kabaal werd 

meegedeeld dat een woordvoerder 

van de radicalen geen spreektijd 

werd toegestaan, bleek het kookpunt 

bereikt. Stoelen vlogen door de lucht 

en de rechtsextreem georiënteerde 

aanwezigen probeerden elkaar met de 

vuist van hun denkbeelden te overtui-

gen. Terwijl de gewonden in de gang 

gelegd werden gingen de vechtpar-

tijen door, waarbij de ondertussen 

gealarmeerde politie er na enige tijd 

in slaagde de gemoederen van de 

vechtersbazen weer enigszins onder 

controle te krijgen. Daarmee bleek het 

pleit geenszins beslecht. Niet ver van 

de vergaderlocatie, aan de Zuidoost 

Binnensingel, kwam het opnieuw tot 

een treffen. Door de communistische 

organisatie op de been gebrachte 

protestdemonstranten aan de overkant 

van het Gebouw van Kunsten en We-

tenschappen, deden aan de Singel van 

zich spreken. Door de politie in een 

hofje gedreven, verschansten zij zich 

daar om de politie te bekogelen met 

alles wat als projectiel kon dienen. De 

agenten probeerden hierna het hofje 

schoon te vegen, maar moesten con-

stateren dat ze van de bewoners van 

het hofje niet veel goeds te verwach-

ten hadden.

Het einde

Op de avond van de 18de december 

1964 verzamelde zich opnieuw een 

grote massa mensen voor K&W. 

Ditmaal niet om politieke tegenstan-

ders het leven zuur te maken maar 

om het einde te aanschouwen van 

een gebouw, waaraan ondanks enkele 

zwarte bladzijden in zijn geschiedenis 

de oudere Hagenaars zulke goede her-

inneringen koesteren. Tussen zeven 

en elf uur woedde een felle brand die 

van het eens zo trotse gebouw niet 

meer dan de voorgevel en de lange 

zijmuren overeind liet. Als je nu op 

de Zwarteweg rijdt in de richting van 

de Bezuidenhoutseweg kan je helaas 

nog met moeite de plaats traceren 

waar ooit het gebouw van Kunsten 

en Wetenschappen het straatbeeld 

bepaalde.”

Harrie van Eijk

Vrijdag 18 december 1964, die avond herinner ik mij als de dag van gisteren.

Wij erden o gebeld door vrienden van mijn ouders  et gebou  fikt, kom er naar 

toe!”. Mijn vader en ik (toen 17 jaar) gingen met de ‘bokkenwagen’ van lijn 5 naar 

het eindpunt, de tekenacademie.

Bij de academie aangekomen, zagen wij het al: een grote uitslaande brand. Wij 

konden een ‘prachtig’ plekje vinden recht tegenover K&W. Je kon de warmte gewoon 

voelen. Er was grote paniek voor de erachter opgeslagen decors, bang voor het fotoa-

telier, maar ook bang voor de kostuums en de coulissen die net voor de Snip en Snap 

revue waren afgeleverd.. En toen plotseling een geweldige klap, de kroonluchter in 

de hal was gevallen. Een gejuich ging op?! Een heel vreemde gewaarwording.

Langzaamaan kreeg men het vuur onder controle, maar het kwaad was geschied.

Ik associeer Het Gebouw altijd met het jaarlijks optreden rond Sinterklaas. Er werden 

sprookjes opgevoerd voor de leerlingen van de Haagse lagere scholen. De uitvoerin-

gen waren altijd een aantal ochtenden en middagen.

Maar het had voor mij nog een extra lading: mijn 

vader zat van het begin af aan in de vereniging die 

deze uitvoeringen organiseerde. Daarom mocht ik 

als kind altijd in de loge zitten en dat was een heel 

chique gevoel.

Wij praten er nog wel eens over want het was toch 

één van de grotere branden in Den Haag.

Het gebouw was in 1964 al afgekeurd; Reinder 

Zwolsman wachtte op goedkeuring voor de ver-

bouwing, maar het hoefde niet meer. Een brok echt 

Haagse historie was verdwenen.

Jammer!

A. Vrieling

Kroonluchter 

knalde neer

- ‘Einde voorstelling’. De ravage de ochtend na 

de brand (foto: Meyer). -

- Reinder Zwolsman arriveert op de 

plaats des onheils (foto: Meyer). -

“Welke Hagenaar van mijn generatie 

herkent in het gebouw op de foto niet 

de plaats waar hij van de jeugdconcer-

ten genoot. Het gebouw waar ik zelf 

genoot van de Midsummernightdream 

van Mendelssohn en in vervoering 

raakte van Stravinski’s’ Vuurvogel. 

Het gebouw van Kunsten en We-

tenschappen aan de Zwarteweg, een 

ware cultuurtempel! Maar wie reali-

seert zich nog dat deze cultuurtempel 

verschillende keren ontheiligd is door 

incidenten die meer met barbaarsheid 

dan met cultuur te doen hadden.

Politieke confrontaties

Het gebouw van Kunsten en Weten-

schappen, of K&W zoals de Hagenaar 

kortweg placht te zeggen, was naast 

een gelegenheid voor toneel en 

muziek ook een vergaderplaats. Den 

Haag was in die tijd niet erg gezegend 

met vergaderruimten die grote aantal-

len mensen konden herbergen. En 

die waren nodig in de jaren dertig 

van de vorige eeuw! Jaren waarin 

de economische crisis zich van haar 

kwaadste kant liet zien. De politieke 

partijen in die dagen hadden ieder zo 

hun eigen oplossing van de proble-

men en ze waren het zelden met 

elkaar eens. De scherpste breuklijn 

liep tussen de communistische CPN 

(Communistische Partij Nederland) 

en de uiterst rechtse NSB (Nationaal 

Socialistische Beweging). Helaas was 

de plaats waar de confrontaties tussen 

aanhangers van beide partijen plaats 

vonden het bij veel Hagenaars popu-

laire Gebouw van K&W. Dat vooral 

het jaar 1932 het gebouw de naam 

gaf van een brandpunt van rellen mag 

geen toeval heten. In dat jaar stonden 

plannen om rigoureus het mes in de 

uitkeringen en ambtenarensalarissen 

te zetten centraal.

K&W was vaak het eindpunt van 

demonstaties die talloze demonstran-

ten op de been brachten. Rondom het 

gebouw hing dan vaak de sfeer van 

broeierigheid, die zich door een enkel 

incident in een explosie van geweld 

kon ontladen. 

Prinsjesdag 1932

Prinsjesdag, 21 september 1932, de 

dag waarop de bezuinigingsplannen 

tot beleid verheven werd, beloofde 

een zware opgave voor de politie te 

worden. En dat werd het ook!  Om 

vier uur bezochten de communisten 

een vergadering in het Gebouw van 

Kunsten en Wetenschappen. Bij het 

verlaten van het gebouw koos de 

grote menigte de weg naar het Bin-

nenhof. Bij het ingangshek werd hun 

duidelijk gemaakt dat hun komst daar 

niet op prijs gesteld werd. Het bevel 

te stoppen en rechtsomkeert te maken 

werd lachend genegeerd, waarop het 

moment van geweld aangebroken 

was. Grote groepen relschoppers wer-

den teruggejaagd waarbij in de Korte 

Poten een drietal grote etalageruiten 

het moest ontgelden en op de brug 

op de Herengracht een agent die het 

verkeer aan het regelen was in de 

borst gestoken werd. 

Met de ongeregeldheden op het eind 

van de middag zijn we helaas nog niet 

aan het einde gekomen van de rellen 

op die dag.

De verhitte gemoederen ontlaadden 

zich ook ’s avonds toen in het gebouw 

van K&W een afsluitende demon-

stratie gehouden werd. De aldaar 

gehouden toespraken kalmeerden 

de gevoelens geenszins. Een uit 

Twente gereisd geestverwant van de 

aanwezigen repte van de “slagen van 

de politierekels,” waarop uit de zaal 

de kreet klonk: “Die krijgen ze terug”. 

In de pauze verzamelden zich de 

bezoekers van de bijeenkomst op een 

binnenplaats van het gebouw om een 

luchtje te scheppen maar misschien 

nog meer om lucht te geven aan 

hun opgekropte woede. De tartende, 

provocerende opmerkingen waren 

voor de getergde agenten voldoende 

om de binnenplaats schoon te vegen. 

Een aan de overkant van het gebouw 

afgeschoten katapult bracht hen ertoe 

ook daar orde op zaken te stellen. 

Vanaf een brandtrap van het gebouw 

gegooide stenen werden beantwoord 

met schoten in de lucht. De veron-

derstelling dat deze gebeurtenissen 

de inleiding zouden vormen voor 

ernstige incidenten aan het einde van 

de vergadering werd gelogenstraft. De 

politiemacht was zo overweldigend 

en de toegangen naar het regerings-

centrum waren, in tegenstelling tot de 

middag, zo hermetisch afgegrendeld 

dat de rebellen maar via één toegangs-

weg hun weg naar hun woning in 

Den Haag of naar het station konden 

nemen.

Een bloedig toneel

Bij een ernstig incident in 1934 trof-

fen links- en rechtsradicalen elkaar 

opnieuw. In mei werd een vergadering 

gehouden waarbij niet alleen aan-

hangers van de nationaalsocialisten 

(NSB) aanwezig waren, maar ook 

hun radicale broeders van fascistische 

splinterpartijen. De plaats waar het 

treffen van rechtsradicalen plaats 

vond was opnieuw het Gebouw van 

Kunsten en Wetenschappen. Ook op 

de avond van de 27ste  mei ging het 

er weer hard aan toe. Vóór de pauze 

was het al zeer rumoerig in de zaal, 

waar sprekers regelmatig onderbroken 
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Waar was dat nou? “Vergeleken met opgave 6, Roomhuis Boschhek, was opgave 7 een mak-

kie,” schrijft ons Harrie van Eijk uit Voorburg. En dat vonden veel lezers, want De Oud-Ha-

genaar ontving tientallen zeer uitgebreide reacties op de prijsvraag. We kozen ervoor extra 

ruimte voor de rubriek te maken en het verhaal van een aantal lezers (vrijwel) in z’n geheel te 

publiceren. Maar we hadden wel een hele special aan K&W kunnen wijden, zoveel mooie reac-

ties waren er. Eerst laten we Harrie van Eijk verder aan het woord, die in de loop der jaren veel 

feiten over de door velen gemiste Haagse cultuurtempel heeft verzameld.

Sinterklaas, Reinder Zwolsman en het vreemde gejuich onder de menigte

Brand ‘Kunsten en Wetenschappen’ raakte veel Hagenaars in het hart

Nieuwe opgave nr. 8

Van z’n leven niet meer. Dat riep de 

bekende Hagenaar hier op de foto, 

die het die dag even heel erg moei-

lijk had met de jeugd. Hij was trou-

wens te veel zakenman om zich daar 

ook aan te houden, want hij ging 

het later toch weer aan allemaal, zij 

het met de nodige voorzorgsmaat-

regelen.Over welke Hagenaar gaat 

het hier en bij welke gelegenheid is 

deze foto genomen?

Dat is prijsopgave 8 van de rubriek 

‘Waar was dat nou’?

We zijn vooral benieuwd of u er ook 

bij was en wat u zich ervan weet te 

herinneren. Indruk zal het sowieso 

hebben gemaakt.

U kunt uw inzendingen opsturen tot 

en met dinsdag 14 juli

Stuur uw reactie naar:

‘Waar was dat nou’

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

Insturen per e-mail naar

waarwasdatnou@deoud-hagenaar.nl 

mag natuurlijk ook.

Let op: veel inzenders per e-mail 

vergeten hun postadres te vermelden 

bij hun inzending, vergeet dat a.u.b. 

niet!

De kunst van Sint
Tsja, K&W, zoals het in Den Haag bekend was, het gebouw van Kunsten en 

Wetenschappen. De ‘wetenschappen’ heb ik er in mijn jeugd nooit beleefd, maar 

wel de ‘kunst’ om er voor te zorgen dat je met school nog tot ver na 6 december 

naar K&W kon, omdat Sinterklaas daar nog steeds ten tonele verscheen!? In 

mijn herinnering ging dat tot ver in januari door. Had je als kind enig idee van 

tijd? Ik zeker voor 1955 niet. In dat jaar is voor mij de gelovige periode in De 

Sint zo’n beetje beëindigd. Begin jaren vijftig waren het alleen de ‘echt gelo-

vigen’ die in die tijd naar K&W mochten; het uitje met de klas was natuurlijk 

ook een hele onderneming. Voor ons gelovigen was het ook echt een uitje, want zoveel ‘uit’ was er in die jaren nog niet. 

Wel kwamen we 1x per jaar lángs K&W varen, als we vanaf de achterkant van onze school, ‘Het Volle Leven’ aan de 

Rijslag, voor ons schoolreisje met de boot naar Drievliet gingen, vanuit de havenarm waar nu de Blinkerd op staat.  Op 18 

december 1964 stond K&W nog 1 maal in het middelpunt van de belangstelling: het ging in rook op. Op de as werd het ul-

tramoderne Transitorium gebouwd, een gebouw dat alleen tijdens de bouw bijzonder was, omdat ze met het dak begonnen 

zijn. Wel handig voor De Sint, hoefde hij niet zo hoog. Daarna was het alleen lelijk. Zo lelijk dat het alweer is afgebroken, 

alleen de lichtschachten werden nog goed genoeg bevonden om de kern van de ‘Haagse tieten’ te gaan vormen. De cultuur-

tempel K&W is uit het stadsbeeld verdwenen. Sinterklaas gelukkig niet, die komt nog alle jaren, alleen…. de kunst om er 

in januari nog te zijn is hij verleerd. Anno 2009 gaat Sinterklaas op 6 december weer terug naar Spanje, ook dit jaar, vanuit 

de haven van Scheveningen en ik kan het weten… .

Ruub Petow

In pyama keek ik er naar
Door de woningnood na de tweede wereldoorlog was er voor mijn ouders geen woonruimte beschikbaar. Mijn vader werkte als boekdrukker bij uitgeverij-drukkerij C. Blommendaal gevestigd aan de Rijnstraat 9. De meest gebruikte toegangspoort bevond zich echter aan de Oranjebuitensingel. Hier had het bedrijf ook een herenhuis dat eventueel dienst kon doen als pakhuis, maar niet als zodanig in gebruik was. Mijn ouders konden de bovenste etage evenals de zolderetage van het huis huren en later werden eerst ik en daarna mijn zus er geboren. In een boekje genaamd ‘s Gravenhage in oude ansichten kwam ik een foto van mijn geboorte-huis tegen. Wij woonden dus in het (zeer lage) gedeelte achter het witte deel van de gevel. Aan de overkant van de singel was de Zwarteweg en wij keken recht de Nieuwe Havenstraat in. Schuin links was er een speeltuin, waar ik in mijn jeugd heel wat uurtjes zoet bracht. Pas vele jaren later moest dat plaats maken voor de Zwarte Madonna. Kijkend naar rechts hadden we uitzicht op de ophaalbrug met daarachter het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen (of K&W, zoals wij thuis altijd zeiden). Tussen de ophaalbrug en K&W lag de Muzenstraat. Ik kan mij vooral de affiches voor de revue van ni  en na  nog goed herinneren. Ik eet nog als de dag van gisteren dat ik o  een avond door mijn ouders uit bed gehaald erd, omdat W in de fik stond . Ik herinner me dat ik in mijn flanellen jongens jamaatje ik as net  jaar ge orden  voor het raam naar een enorm grote brand stond te kijken en als het raam openging voelde je de  hitte van het vuur, ook al was het midden december (18 december 1964).

Erg voor Toby Rix
Ik heb later in mijn leven (gelukkig) nooit meer zo’n brand gezien! Ik weet nog wel dat op een gegeven moment de vlammen uit het dak sloegen en mijn vader iets zei als: ”Nou is-tie niet meer te redden.” Inderdaad duurde het niet lang voordat er delen van het gebouw instortten en ik herinner me mijn eigen verbazing nog dat het vele publiek steeds ging juichen als dat gebeurde.Ik vond het vooral ook erg voor ob  i . Mijn vader vertelde dat hij er die eek o trad en zijn verzameling toeters ob  i  en zijn toeteriks!) nu vast en zeker verloren zou gaan.

Als laatste bezweek de voorgevel, het laatste deel daarvan werd de volgende dag onder leiding van door de brandweer geslooptLater hoorde ik van de geruchten over de belangen die Zwolsman en zijn Exploitatie Maatschappij Scheveningen (EMS) zouden heb-ben bij het ‘verdwijnen’ van het gebouw, maar volgens mij zijn daar nooit bewijzen voor gevonden. 
Rob de Ruijter

- “Het huis aan de Rijnstraat 9, waar ik 
werd geboren en de brand zag uit het 

raam.” -

Prijswinnaars
Uit de talloze inzendingen op prijsvraag nr. 7 hebben we drie prijswinnaars ge-

trokken, die allen de dubbel-cd ‘Hurken in de Berm’ van Sjaak Bral ontvangen.

De gelukkigen zijn:

Peter Willemse, te Den Haag       Dorien Beije, te Berkel en Rodenrijs

M. Karreman, te Delft

Een schilderijtje met groot gevolg
Op  vrijdag 18 december 1964 brandde het Gebouw 
van Kunsten en Wetenschappen af. We woonden toen 
in de Heelsumstraat, een heel eind van de Zwarteweg, 
maar je zag van daaruit een gele gloed en hoorde zoveel brand eersirenes dat mijn vader en ik o  de fiets naar 
de Zwarteweg  togen. Daar waren al honderden kijkers 
maar vanaf de ophaalbrug naar de Rijnstraat hadden we 
toch een  goede kijk op die enorme brand. Je voelde de 
hitte en hoorde overdonderende geluid van de loeiende 
vlammenzee. Het gebouw was net verbouwd door de 
toenmalige eigenaar, de EMS (Exploitatie Maatschap-
pij Scheveningen) van Reinder Zwolsman, nadat het reeds enige jaren verwaarloosd leeg had gestaan. Waarschijnlijk was de oorzaak kortsluiting. Dat geheel maakte zo’n verpletterende indruk op me dat toen we ‘s-avonds laat thuis kwamen ik mijn verfdoos pakte en het gebouw schilderde zoals het brandde om kwart over zeven. Ik was toen veertien jaar en wist toen nog niet wat ik wilde worden. Door dat schilderijtje, wat ik best goed gelukt vond, ben ik veel meer gaan tekenen en heb er later mijn beroep van gemaakt. (…).

Oom Jan van het licht
Het Gebouw was toch vooral bekend van culturele evenementen en feesten. Het Residentie Orkest had er zijn thuisbasis en buitenlandse artiesten als Duke Ellington in 1939 traden er op, maar ook de Revues van Buziau en alle bekende ope-ra’s zijn er uitgevoerd en natuurlijk herinnert zich iedereen van boven de vijftig het jaarlijks terugkerende Sinterklaasfeest waar je met je school naar toe ging, niet met een bus: nee, wij gingen er naar toe lopen.Ik keek dan altijd uit naar mijn oom Jan, die ‘chef over het licht’ was. Mijn vader die heel erg veel van operamuziek hield kreeg regelmatig vrijkaartjes van hem. Oom Jan kon toveren met licht en het doen lijken of er brand was op het toneel met zijn lichteffecten. Hij was al gepensioneerd toen het Gebouw afbrandde maar het heeft hem veel verdriet gedaan om zijn geliefde werkplek op die manier te zien verdwijnen. 

Coen Schoonhoven

- Kunsten en Wetenschappen op een prentbriefkaart uit 1900 -

- De grote concertzaal in 1960 (foto: 

Simon E. Smit).-

- Wachtend tot de kassa’s openen, om niet ach-

ter het net te vissen voor een Holland Festival 

kaartje in 1956 (foto: Simon E. Smit). -

- Programma’s van uitvoeringen in K&W.-
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Hans 
Roodenburg

?

&Opinie     Informatie

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

Besluiten over hoe het op langere termijn verder moet met de AOW worden hét politieke item van het najaar. We houden u daarover op deze pagina op de hoogte. 
Per 1 juli gaan de AOW-uitkeringen in ieder geval weer iets (met 1,26 procent) omhoog. Reacties kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Verhoging AOW-leeftijd beroert de gemoederen

In principe heeft het kabinet al be-

slist dat heel geleidelijk een hogere 

pensioenleeftijd wordt ingevoerd, 

maar op welke wijze, per wanneer en 

over uitzonderingen voor (lichame-

lijk) zware beroepen moeten nog 

nadere besluiten worden genomen. 

De vakbeweging, met name FNV en 

CNV, krijgt nog de kans alternatieve 

bezuinigingen aan te dragen waar-

door verhoging van de AOW-leeftijd 

naar 67 jaar onnodig zou kunnen 

worden.

De vakbeweging denkt nog steeds 

dat het voorkomen kan worden door 

het afschaffen van de hypotheekren-

teaftrek voor eigen woningleningen 

boven één miljoen euro, een verho-

ging van de inkomstenbelasting (of 

van de schijf waarin maximaal de 

AOW-premie wordt geheven), en het 

incalculeren van de besparingen en 

hogere overheidsinkomsten doordat  

meer mensen tot aan hun 65ste aan 

de slag blijven.

Het CNV heeft overigens al gezegd 

dat als deze voorstellen onvoldoende 

geld opleveren verhoging van de 

AOW-leeftijd bespreekbaar zal 

worden.

Cruciaal

Aan de groeiende uitgaven voor 

AOW-uitkeringen wordt indirect 

door alle belastingbetalers (dus 

óók de reeds gepensioneerden) al 

meebetaald via andere belasting-

maatregelen. Maar dat lijkt met 

de toenemende vergrijzing in de 

toekomst onvoldoende.

Cruciaal wordt met welke tegen-

voorstellen de SER onder aanvoe-

ring van de FNV komt. Eenvoudig 

een negatief advies geven over 

verlating van de AOW-leeftijd kan 

de SER niet meer doen, want dan 

walst de politiek daar overheen. De 

raad zal met een realistisch alterna-

tief (aan besparingen op de lange 

termijn) moeten komen.

Wel zal bij verlating van de AOW 

rekening moeten worden gehouden 

met mensen in zware beroepen. 

Zij zijn al nauwelijks in staat de 65 

werkend te halen. Dus voor hen zal 

hoe dan ook een alternatief moeten 

worden gevonden; hetzij door 

o schuiving van de afl o ende  vut-
regelingen, hetzij door herplaatsing 

in nog wel uit te voeren beroepen.

Verlating van de AOW naar 67 jaar 

(volgens voorlopige planning wordt 

die leeftijd voor de AOW pas op z’n 

vroegst bereikt in 2020) 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 is dus een ingewikkelde kwestie 

met fi nanci le voor- en nadelen. 
Uiteindelijk zal de politiek de keuze 

moeten maken. Dat zal in het najaar 

nog heftige debatten veroorzaken.

AOW-uitkeringen

De AOW-uitkeringen gaan per 1 juli 

1,26 procent omhoog.

Ook de andere sociale uitkeringen 

voor ouderen tot 65 jaar gaan iets 

omhoog om de koopkracht op peil 

te houden.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

zal de nieuwe bedragen aan alle 

AOW’ers melden.

De verhoging komt erop neer dat 

een alleenstaande met alleen AOW 

en na heffi ngskorting en aftrek 
bijdrage Zfw (Ziekenfondswet) circa 

980 euro netto per maand overhoudt. 

Voor gehuwden en partners (beiden 

65+) is dat circa 680 euro netto per 

persoon.   

Hans Roodenburg

De Sociaal-Economische Raad (SER) staat voor de bijna onmogelijke opgave met een alterna-

tief financieel voorstel te komen dat voorkomt dat op lange termijn in etappes de AOW-leeftijd 

omhoog gaat van 65 naar 67 jaar. In de SER, een zeer serieus genomen adviesorgaan van het 

kabinet, zitten vakcentrales, werkgeversorganisaties en onafhankelijk kroonleden.

Familierecht

Huwelijk geeft 

wederzijdse plichten

Ik ben al lang getrouwd met een 

Nederlandse man. In ons huishouden 

hebben we twee kinderen uit een eer-

dere relatie van mij opgevoed. Kan 

hij alleen een testament voor zichzelf 

laten opmaken waarin hij dingen 

afspreekt waarvan ik niks weet?

Dat lijkt ons vrijwel onmogelijk en 

bepaald ook geen aanbeveling voor 

een goed huwelijk. Elke notaris zal 

aan uw man vragen waarom hij zijn 

echtgenote er niet bij wil betrekken. 

Als de situatie al zo erg is dat deze 

man een testament in het geheim 

alleen voor zichzelf wil laten opstel-

len, kan hij ook beter gaan scheiden 

waarbij weer de alimentatieplicht 

een rol gaat spelen. Van een huwelijk 

mag men verwachten dat er weder-

zijdse rechten en plichten zijn. Dus 

wij raden u aan eerst deze kwestie 

toch maar met u man te bespreken.

Kind nooit meer gezien 

en ook niet betaald

Mijn zoon heeft dertien jaar geleden 

een relatie gehad waaruit een kind 

is geboren. De relatie liep echter al 

snel stuk. Hij heeft het kind nooit 

meer gezien. Nu krijgt hij van een 

deurwaarder een rekening van € 

1350. De kosten voor een beugel. 

Kan dat zo maar?

Biologische ouders blijven - hoe dan 

ook - verantwoordelijk en aansprake-

lijk voor de kosten van levensonder-

houd van hun kinderen. Dat betekent 

dat een ouder met de andere partij 

een overeenkomst moet aangaan over 

de verdeling van de kosten. Uiteraard 

moet hierbij worden betrokken de 

kinderbijslag die de opvoedende 

ouder krijgt. 

We kennen de situatie van uw zoon 

niet. Maar als hij in die dertien jaar 

nooit heeft betaald voor het door hem 

verwekte kind, dan is hij tot nu toe 

fi nancieel er goed van af gekomen. 
De andere ouder is bepaald niet alert 

geweest (of niet willen zijn?) om met 

hem een overeenkomst voor betaling 

van de kosten van het kind aan te 

gaan. 

Misschien moet hij nog pogen met de 

andere partij te onderhandelen over 

de verdeling van de € 1350 die nog 

moet worden betaald. Of gewoon 

betalen en maar hopen dat er geen 

nieuwe claims komen. We nemen na-

melijk ook aan dat als de deurwaar-

der al heeft aangekondigd desnoods 

beslag te leggen op zijn inkomen 

of goederen, hieraan inmiddels al 

een rechterlijke uitspraak is vooraf 

gegaan. Je kop in het zand steken, is 

het slechtste wat je kunt doen.

Fiscale zaken

Aftrekbaarheid van

overlijdenskosten

Mijn moeder is dit jaar overleden 

en vanuit de erfenis is de begrafenis 

betaald, zodat daarover geen suc-

cessierechten behoeven te worden be-

taald. Mogen de begrafeniskosten nu 

ook onder buitengewone lasten van 

mijn belastingopgave voor dit jaar in 

mindering worden gebracht?

Dit onderwerp hebben we in De Oud-

Rotterdammer van 29 april niet cor-

rect behandeld. De aftrekkosten van 

overlijden en adoptie zijn namelijk 

als buitengewone uitgaven in 2009 

vervallen. Vóór 2009 was er nog wel 

een regeling mét voorwaarden voor 

de belastingplichtige, de partner of 

de kinderen jonger dan 17 jaar.

Samenlevingskwesties

Geen eeuwigdurende

grafrechten meer

Voor mijn overleden moeder (in 

1986) heb ik een graf gekocht dat tot 

31 december 2026 is afgekocht. Het 

schijnt dat je in Nederland geen eeu-

wigdurende koopgraven kunt krijgen. 

Ik had dit wel graag gewild. Het is 

de bedoeling dat ik te zijner tijd word 

bijgezet in het graf van mijn moeder 

dat voor drie personen geschikt is. Ik 

ben bereid een afkoopsom te betalen 

om het graf veel langer in stand te 

houden. Waarom kan dat niet? Ik 

ben ook lid van een kerk. Kan die dat 

misschien wel regelen?

Elke gemeente heeft hierover bepa-

lingen. Vaak kun je een graf al voor 

vele jaren vastleggen en vervolgens 

na deze periode (door eventueel 

je nabestaanden) laten verlengen. 

Het lijkt ons het beste dat u in een 

testament laat opnemen dat na uw 

overlijden met uw nalatenschap de 

grafrechten van het bestaande graf 

van uw moeder en dat van u opnieuw 

worden verlengd tot de maximale 

termijn. U kunt daarover informatie 

vragen bij uw gemeente.

Wilt u per se verzekerd zijn dat 

het eigen graf langer blijft bestaan 

dan de maximale vast te leggen 

periode  na uw dood, dan zult u uw 

nabestaanden of anderen daarvoor 

opdracht moeten geven dat zij dat in 

de gaten houden. Zekerheid heeft u 

daarover nooit, want u weet natuur-

lijk niet of zij dat doen of in staat zijn 

dat te doen.

In de praktijk blijkt overigens dat 

begraafplaatsen eeuwen blijven 

bestaan. ls na het afl o en van de 
grafrechten ruiming van het graf 

plaatsvindt, dan worden alle stof-

felijke resten herbegraven op een 

gesloten gedeelte van een gemeente-

lijke begraafplaats.

Vroeger had je inderdaad kerken met 

eeuwigdurende begraafplaatsen (en 

uitingen op stenen over de overle-

dene). Volgens ons is dat thans voor 

nieuwe gevallen vrijwel onmogelijk 

vast te leggen. Informeer daarvoor 

bij uw kerkgenootschap.
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Het inschrijven verliep vervolgens 

zonder problemen want van een toe-

latingstest was in die tijd nog net geen 

sprake. Gelukkig maar, want toen 

ik naderhand zag wat daar allemaal 

gevraagd werd aan fysieke vaardig-

heden, besefte ik dat ik aan die eisen 

vermoedelijk niet voldaan had. Na bij 

sporthuis AJ in de Dierenselaan een 

volledige set sportkleding te hebben 

opgehaald kon het jaar beginnen.

Van te voren had ik wel een inschat-

ting gemaakt van de zwaarte van de 

opleiding en van de mogelijkheden 

om een diploma te halen, maar dat 

viel in praktijk niet mee. Van ’s 

ochtends vroeg beginnen met twee 

uur turnen, dan op de brommer naar 

het zwembad voor de volgende twee 

uur, weer terug naar de Laan van Poot 

voor twee uur atletiek en als afsluiting 

nog wat Theorie Lichamelijke Opvoe-

ding of Pedagogiek.

De magische 6

Een lastige combinatie en de energie 

om dan ’s avonds nog wat boeken in 

te kijken was er vaak niet. Dat bete-

kende dat het wat tentamens betreft 

altijd op de laatste paar weken aan-

kwam. Voor velen was dan ook het 

cijfer zes in die tijd al een magisch 

getal en werd er duchtig gerekend om 

de kans van slagen te bepalen.

Maar niet alleen de theorievakken 

vormden een behoorlijke barrière. 

Het was weinigen gegeven om in alle 

praktijkvakken goed mee te komen. 

en verdeling tussen s elfiguren en 
gymnasten was makkelijk te maken, 

aarbij de s elfiguren in de g mzaal 
door de mand konden vallen bij een 

eenvoudige kip of stut, laat staan bij 

wat zwaarder werk, dit tot genoegen 

van onze gymnastische collega’s. Ge-

lukkig waren de rollen op het voetbal-

veld dan omgedraaid, de uitdrukking 

“geen pepernoot raken” was dan echt 

van toepassing. Atletiek, zwemmen 

en andere buitengebieden waren in 

dit opzicht minder vertegenwoordigd, 

op een enkele waterpolospeler of 

ijshockeyer na.

Om ons in dit alles te bekwamen, 

beschikte de HALO over een aantal 

fanatieke docenten, over het algemeen 

vrij jong, maar in ieder geval veelei-

send. Ze zijn me dan ook goed bijge-

bleven. Op de website van de HALO 

vrienden zag ik de gezichten van 

Mijnsbergen en van van Heek, maar 

ook van Dam, Kügel, Blok, Claasen, 

Mühring, Woerdeman en Leeuwen-

hoek, om er een aantal te noemen, zou 

ik nog zo uit kunnen tekenen. Voor 

de theoriedocenten geldt dat minder, 

al zijn Mevrouw Martinus-Reys (Dr.

Ankie) en du Chatinier me heel goed 

bijgebleven.

De eerste vanwege de tentamens 

die ze in haar schitterende villa in 

Kijkduin afnam en de tweede door 

zijn tomeloze inzet ons alles van de 

osteologie bij te brengen.

Halverwege de opleiding begon dan 

in die tijd het hospiteren, lesgeven op 

allerlei soorten scholen aan kinderen 

van zes tot achttien jaar. Uiteindelijk 

bepaalde dat in belangrijke mate of je 

een diploma ging halen. Later kon ik 

het belang daarvan in de praktijk goed 

waarnemen, hoe goed je zelf als (top) 

sporter ook was en hoeveel theorie je 

in je bagage ook bij je had, als je het 

met de kinderen niet kon vinden werd 

het uiteindelijk een moeizaam verhaal 

en voor sommigen een lijdensweg.

De valkuil

Het was ook wel een beetje de valkuil 

van de academie denk ik.

Velen kwamen toch naar de HALO 

omdat ze zelf iets met één of meer-

dere sporten hadden, maar of dat ook 

betekende dat het lesgeven daarin zelf 

zo leuk was moesten we nog ervaren.

Veertig jaar later kan ik inderdaad 

zeggen dat het lesgeven erin erg 

leuk is, dat leerlingen je vak vaak als 

leukste vak ervaren, maar dat op een 

bepaalde leeftijd het fysieke aspect 

wel zwaar gaat wegen. Ik ben blij dat 

ik er voor gekozen heb, het heeft me 

veel voldoening gegeven en dat doet 

het nog steeds. Diegene die zich op 

dit moment oriënteert op de studie 

leraar lichamelijke opvoeding kan ik 

maar één ding meegeven: “het gaat 

uiteindelijk om het kunnen omgaan 

met kinderen”.

Loopbaan

Na mijn dienstijd kon ik in Rotterdam 

in januari 1976 starten als invaller 

voor een half jaar op het Hout- en 

Meubileringscollege (HMC) in Rot-

terdam. Mijn tweelingbroer Alfons  

startte bijna op hetzelfde moment 

bij de gemeente Rotterdam, waar hij 

nog steeds in het speciaal onderwijs 

werkzaam is, 33 jaar al inmiddels.

In september daarna kon ik in een 

volledige baan starten op een tech-

nische school in Schiebroek. Eerst 

uiteraard als gymnastiekleraar maar in 

de loop van de tijd ook als adjunct-

directeur, tot de HOS-nota in 1984 

daar een streep door zette gezien het 

dalende leerlingenaantal. Vanaf 1980 

liep de school terug van zo’n 900 

leerlingen tot uiteindelijk onder de 

240 in 1995. Om toch verzekerd te 

blijven van een baan in het onderwijs, 

heb ik toen aan de HRO een tweede-

graads bevoegdheid Engels gehaald, 

waar ik later gebruik van heb kunnen 

maken.

Met plezier naar school

Vanaf 1996 werk ik op een vmbo-

school in Rotterdam zuid, bij hetzelf-

de schoolbestuur, eerst als gymnas-

tiekleraar, daarna een gecombineerde 

baan met Engels erbij en vanaf 2001 

als docent Engels, al was dat wel een 

lastige keuze. In die tijd ben ik ook 

acht jaar lang decaan geweest wat 

je erg veel gelegenheid geeft om op 

individuele basis met de leerlingen 

bezig te zijn. Sinds 2004 geef ik ook 

een aantal uren wiskunde in de onder-

bouw en de laatste jaren maakt ook 

het lidmaatschap van de (G)MR deel 

uit van mijn werkzaamheden.

Al met al heb ik een uiterst gevari-

eerde baan en mede dank zij al die 

afwisseling ga ik nog steeds met erg 

veel plezier naar mijn school.

Peter Gaemers
gaemers@pca.demon.nl

Oud-leerling Peter Gaemers (‘68 – ‘74) over de HALO:

‘Kunnen omgaan met 
kinderen is cruciaal’ 
Lang geleden toen begrippen als loopbaanoriëntatie en keuzebegeleiding nog in de kinderschoenen 

stonden, werd ik door mijn docente aardrijkskunde gevraagd wat ik van plan was te gaan doen na 

mijn eindexamen. Ik had er eigenlijk niet over nagedacht en dacht op dat moment ook niet lang na. 

De HALO (Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding) antwoordde ik en dat was dan dat.

De Haagse Academie 

voor Lichamelijke 

opvoeding is de oudste 

sportacademie van Neder-

land, opgericht in 1912 

met zowel idealistische 

als praktische drijfveren.

De erfenis van de oude 

Grieken met hun ‘gym-

nasia’ en Olympische 

Spelen was in de loop der 

tijden volledig verkwanseld. Sport, 

als schermen, paardrijden en balspe-

len, was behoorde in de middeleeu-

wen tot het vertier van de adel. Onder 

het gewone volk bleef het bij dansen 

en ’s-winters schaatsen.

In de rationalistische 17de eeuw 

kwam gymnastiek niet voor op de 

agenda, op scholen werd kennisover-

dracht strikt op de eerste plaats gezet. 

Maar de 18de eeuwse naturalistische 

denker Rousseau kwam met andere 

ideeën. Hij vond dat ‘de drang van 

het kind’ om met handen en voeten 

de wereld te verkennen de beste 

vooruitzichten bood.

Geest en lichaam

In 1793 schreef de Duitser 

Guts Muths ‘Gymnastik für die 

Jugend’, dat leunde op de idee 

van de oude Romeinse hekeldich-

ter Decimus Junius Juvenalis: 

‘Mens sana in corpore sano’. Wat 

uitdrukte dat een gezonde geest 

een gezond lichaam nodig had. Zijn 

pleidooi was de aanzet voor de invoe-

ring van gymnastiek als schoolvak, 

hoewel de introductie in Nederland 

op zich liet wachten tot 1857. Pas in 

1920 werd het een verplicht vak, om-

dat er in de eerste tijd nog onvoldoen-

de kennis bij leerkrachten bestond en 

er geen onderwijsmethode was. De 

oprichting van de HALO in 1912 was 

in feite de eerste beleidsdaad om de 

lichamelijke opvoeding aan scholen 

goed te funderen.

Cultureel en politiek tij

Het tij zat in de eerste decennia van 

de 20ste eeuw trouwens ook cultureel 

en politiek mee. De Duitse ‘Körper-

kultur’ beweging en de ‘reinheids-

gedachte’ vonden in vele landen 

aanhang. Maar het was ook zo dat re-

geringen goed aanvoelden dat er goed 

getrainde en gezonde jonge mannen 

nodig waren voor hun militair ap-

paraat, want de spanningen in Europa 

namen steeds verder toe.

Haagse academie was in 1912 de eerste

Beachdag op 9 juli
afsluiting studiejaar

De Haagse Academie voor Lichame-

lijke Opvoeding (HALO) gaat tegen-

woordig door het leven als de Haagse 

Academie voor Sportstudies, onder-

deel van de Haagse Hogeschool. Als 

inmiddels traditie wordt het studiejaar 

afgesloten met een mooi evenement, 

dit jaar op donderdag 9 juli met de 

‘Beachdag 2009’. Die wordt gehouden 

in het Hommerson Beachstadion, aan 

de Strandweg in Scheveningen, bij het 

Noorderhavenhoofd. Wie een kijkje 

wil gaan nemen kan zich het beste 

even ori nteren o  de flitsende ebsite 
www.beachdag2009.nl  De PR van de 

dag is in handen van

 Arjan Hoek (06 – 38788507).

Het sportieve thema van de dag is, hoe 

kan het ook anders aan zee: water.

- Gymnastiekles in 1957 op de P.C. Hooftschool aan 

de Escamplaan -

- In september 1952 werd het veertig jarig jubileum van de academie onder meer gevierd met demonstraties van 

de studenten in het Zuiderpark (Foto: Friezer)  -

-  Het NK hordelopen op de atletiekbaan in 1949 

gewonnen door Gerrit van der Hoeven.   -
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

Het is eind jaren veertig als Hans 

Rietbroek, van beroep directeur van 

een 24-uurs telefooncentrale, wordt 

geboren in de Emmakliniek aan de 

Van Stolkweg.

De kliniek, waar vele duizenden 

Hagenaars het eerste levenslicht 

zagen, werd geopend op 22 april 

1933 in het bijzijn van de Koningin 

Moeder en brandde uiteindelijk af 

op 20 februari 1975.

 

Olie en Gas

Hans komt uit een gezin met 6 kin-

deren, waarin vader Rietbroek ka-

chelsmid van professie was. “Mijn 

vader had daar in de Marconistraat 

een verwarmingswinkel waar hij 

oliekachels en gashaarden verkocht, 

daarnaast verkochten we ook olie 

aan de hele buurt.” Die olie werd 

vervoerd in een voorloper van de 

Hanomag. “Dat was een geweldig 

apparaat, een soort driewieler met 

een grote laadbak, waar weer een 

huif overheen zat.” 

Hans oudste broer had echter geen 

rijbewijs, dat bleek in die periode 

nog niet nodig, iets wat tegenwoor-

dig ondenkbaar is, zelfs voor een 

scooter dien je nu al een papiertje te 

hebben. “Goh, was altijd spannend 

als ik met mijn broer de olie ging 

rondbrengen, dat vehikel was echt 

berucht in de wijk, was altijd span-

nend om op een veilige manier de 

wijk door te komen!”

Deurwaarder en PDK

De oliehandel fl oreerde redelijk tot 
het moment dat in Slochteren een 

reusachtige bel werd gevonden: 

aardgas! “Dat was één groot drama, 

door de komst van dat aardgas 

kregen de mensen subsidie voor 

de aanschaf van gashaarden, een 

doodssteek voor onze oliehandel.”

In schril contrast met dit verhaal 

staat de feestelijke viering van 50 

jaar aardgas in Slochteren, vorige 

week, maar dit terzijde.

“De deurwaarder liep af en aan bij 

mijn vader, tot het bedrijf uitein-

delijk failliet ging.” Het verhaal 

krijgt nu een wel heel verrassende 

wending. “Diezelfde deurwaarder 

wist dat ik gek was van voetbal-

len en introduceerde mij bij de 

voetbalvereniging PDK, wat staat 

voor Procureurs, Deurwaarders en 

Kantoorklerken! Ik was op een wel 

heel vreemde wijzelid geworden 

van PDK!”

Goede levensles

Na het ineenstorten van de oliehan-

del ging Hans achtereenvolgens 

varen op de Holland Amerika Lijn, 

in dienst als Marinier, het hele land 

door als vertegenwoordiger, werken 

bij de HTM en Ambulancedienst, 

om zich tenslotte te gaan scholen 

met de studie bedrijfsmanagement 

en organisatie.

Tijdens zijn voetbalperiode bij 

PDK heeft Hans ook zijn vrouw 

leren kennen en kijkt hij toch met 

veel plezier terug naar zijn jeugd. 

“Dat faillissement was voor mij een 

goede levensles, ik heb hierdoor 

zoveel geleerd in mijn jeugdjaren 

en uiteindelijk veel voor terug 

gekregen en dat alles in Naam der 

Koningin!”

In deze aflevering keer ik met Hans Rietbroek terug naar het Valkenboskwartier en dan 

specifiek naar de Marconistraat.

De Marconistraat 
met Hans Rietbroek

- In 1933, drie jaar na de op-

richting verscheen het eerste 

clubblad van PDK. -

Terug 

Bij Specsavers ontvangt u nu bij aankoop van een montuur v.a. €99 varifocaal 

Universeel glazen ter waarde van €79 geheel gratis. Mocht u ervoor kiezen om niet 

de varifocaal Universeel glazen te nemen, dan krijgt u toch €79 korting op de overige 

varifocale glazen.  Ga toch meteen naar Specsavers.
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Deze actie geldt voor PENTAX standaard varifocale universeel 

glazen t.w.v. €79 of PENTAX bifocale glazen t.w.v. €85. Deze actie 

geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen. Voor glasopties 

gelden vaste toeslagen. Deze actie is geldig t/m 19 juli 2009.

GRATIS 
 VARIFOCALE 
GLAZEN
BIJ AANKOOP VAN EEN MONTUUR V.A. €99

UW VESTIGING! Specsavers Den Haag Spuistraat 

Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuitstraat) 070 356 2312

VARIFOCAAL UNIVERSEEL €79 NU GRATIS

VARIFOCAAL PREMIUM €119 NU €40

VARIFOCAAL ELITE €149 NU €70

VARIFOCAAL OP MAAT €189 NU €110

Prijzen zijn per paar.

Banken als Dexia, Groeivermogen, 

Aegon, Achmea hebben eind jaren 

negentig meer dan een miljoen van 

deze producten aan de man gebracht 

in Nederland,  in een tijd dat men er 

vanuit ging dat de aandelenbeurzen 

alleen maar konden stijgen. Toen 

de internetluchtbel  op de aandelen-

beurzen vanaf het jaar 2000 in een 

sluipkrach leegliep kwam men er pas 

achter dat er grote gebreken zaten in 

deze constructie.

Kopen op afbetaling

Hoe werkte deze aandelenlease 

eigenlijk? Bij aandelenlease koop je 

o  afl ossing  een akket aandelen. 
Dit pakket wordt direct aangekocht 

en je betaalt hier een maandelijkse 

vergoeding voor. Het idee achter 

aandelenleasing is dat je vanaf dag 

1 al een grote hoeveelheid aandelen 

hebt die rendement (kunnen) maken, 

in plaats van dat je steeds kleine 

hoeveelheden aandelen per keer 

koopt.

Veel mensen realiseren zich niet dat 

leasen niets anders is dan kopen op 

afbetaling. Tegenover het pakket 

aandelen dat wordt aangekocht staat 

gewoon een lening. De bedoeling is 

dat de aandelen in waarde stijgen, 

zodat je met de opbrengst de lening 

kan afl ossen. Maar is er genoeg 
rekening gehouden met de mogelijk-

heid van een dalend beursklimaat? 

Nee, dus. En met name op dit punt 

is de Hoge Raad van mening dat er 

bij de aanbieders van deze producten 

een bijzondere zorgplicht rust om bij 

het aangaan van de overeenkomst 

indringend te waarschuwen voor 

de fi nanci le risico s. ok hadden 
ze  bij het aangaan van de contrac-

ten onderzoek moeten doen naar 

de fi nanci le draagkracht van de 
kandidaat-klant.

Schending van deze zorgplicht 

brengt mee dat de aanbieder een 

eventuele schade moet vergoeden 

zoals de eventuele restschuld en de 

reeds betaalde rente en afl ossing. 
Betekent dit nou dat alles goed 

komt? Nee. De Hoge Raad vindt dat 

de klanten moesten  weten dat er 

met geleend geld werd belegd, dat 

moet worden terugbetaald met rente, 

ongeacht de waarde van de aandelen 

bij verkoop. Daarom moeten zij een 

deel van de schade zelf dragen.

Ik denk dat de aanbieders diep in 

de buidel moeten tasten om de 

negatieve publieke opinie te kunnen 

keren omdat het hier toch een van 

de grootste fi nanci le affaires betreft 
van het naoorlogse Nederland. 

Aandelenlease
Na enkele jaren van procederen is er een uitspraak ge-

daan door de Hoge Raad inzake het langslepende verhaal 

van de aandelenleaseproducten die enkele jaren geleden 

als warme broodjes over de toonbank gingen.

Michel van 

der Steen 

geeft al zo’n 

twintig jaar 

advies over 

geldza-

ken. Hij is 

beëdigd 

hypotheek-

makelaar, 

maar houdt 

zich ook 

bezig met 

pensioen-

kwesties en 

vermogens-

zaken.

Lezers die 

een bepaald 

onderwerp 

graag 

behandeld 

willen zien, 

kunnen dat 

laten weten:

indeknip@

deoud-hage-

naar.nl

Adverteren in De Oud-Hagenaar
Bel met Irene Schaddelee 06 – 23700323
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Roadie, manager en chauffeur Hans Westerhof (1)

Met The Motions naar Londen
Hans Westerhof (7 september 1946), geboren en getogen in 

popstad nummer 1 Den Haag. Hans is de op één na oudste 

uit een gezin van 7 kinderen waarvan één pleegkind.

Hij groeide op in de Rivierenbuurt en ging na de kleuter-

school en de lagere school naar de ambachtsschool aan het 

Lamgroen in de Rivierenbuurt.
Jaap Schut

Hans herinnert zich nog goed dat 

daar tijdens zijn ambachtsschool 

periode de beroemde prostituee 

Blonde Dolly vermoord was.

Hans was al vroeg met muziek be-

zig in de jaren 50 en luisterde naar 

Bill Haley, Elvis en Fats Domino. 

Als 14 jarig jongetje rijdt hij ach-

tero  een bromfiets naar oek van 
Holland om in een strandtent Joh-

nny and his Cellar Rockers te zien, 

maar ook naar de Rolschaatsbaan 

Zuiderpark, het A.V.A. gebouw 

aan de Elandstraat, La Gaité (nu de 

Zwarte Ruiter) en Circus Strassbur-

ger in het oude Circustheater.

Met Jac Senf

Club 192 was een plek waar Hans 

graag naar toe ging, niet alleen 

voor de muziek maar ook voor een 

knokpartijtje met een groepje uit 

de straat. Dit was een doorn in het 

oog van clubeigenaar Jac Senf, die 

Hans vervolgens benaderde om 

in de weekenden als beveiliger te 

komen werken en zo leerde Hans 

de mensen uit de Haagse popscene 

kennen.

In 1966 werd Hans benaderd door 

Cees van Leeuwen, manager van 

The Motions, om roadie bij de band 

te worden. Nou, dat vond Hans wel 

wat. Maar de betaling was geen 

vetpot, 25 gulden per optreden, 

vaak ’s middags om 3 uur weg en 

pas ’s nachts om 3 uur thuis.

Dienstplicht

Tijdens de eerste periode werd 

Hans opgeroepen om zich als 

dienstplichtige in Maastricht te 

melden waar hij totaal geen zin in 

had. Cees wist wel een oplossing. 

Het was tenslotte ook al eerder 

gelukt met Robbie van Leeuwen en 

Rudy Bennett.

Hans meldde zich op de bewuste 

dag veel te laat en kon niet meer 

naar de kapper. De volgende dag 

klom hij over het hek, trok zijn 

dienstoverall uit en ging met de 

trein terug naar Den Haag waar 

hij werd opgevangen door Cees, 

die hem naar het militair hospi-

taal in de Muzenstraat bracht. Na 

vervolgens niet te eten, heimwee te 

hebben en niet tegen het gezag te 

kunnen werd Hans na 8 dagen ont-

slagen uit militaire dienst en kon 

hij terug naar de muziek als roadie 

van The Motions.

Every Step I Take

Rond de zomer van 1966 gaat hij 

met The Motions naar Londen voor 

de opname van de single “Every 

Step I Take”. 

 Hans met de Volkswagenbus vol 

met apparatuur met de boot en de 

rest met het vliegtuig. Tijdens de 

eerste avond stappen wilde men 

eerst naar de Playboy club maar 

daar werden ze geweigerd door 

hun lange haar. Al lopende door de 

stad op zoek naar vertier zagen ze 

een lange rij mensen staan voor de 

Marquis, dus dat moest het zijn. 

Hup in de rij, maar waarvoor dat 

wisten ze nog niet. Eenmaal binnen 

wisten ze waarom: op het podium 

stond de band Cream.

Vlak voordat ze de volgende dag 

de studio in gingen zei Robbie nog 

tegen Rudy: “Ik hoop dat je dit 

keer goed zingt want tot nu toe was 

het niet veel.”

Maar vanuit Nederland waren door 

de platenmaatschappij inmiddels 

al twee Engelse zangers geregeld 

en wel het duo David and Jonathan 

die toen ook hebben meegezongen 

op de plaat.

In deel 2 en 3 meer over de 

avonturen van Hans Westerhof 

in popland, onder meer met The 

Haigs en Boots.

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

Meneer Bennik

- Promotiekaart uit Londen van The Motions, in juni 1966 genomen bij the Saint Stephen’s 

Tower, meestal ‘Big Ben’ genoemd. -

- Krantenartikel over The Motions uit juli 1966.

 -

- Handtekeningen zetten voor de fans. -



De vraag is nu: wat is de relevantie 

van dit alles voor een culinaire ru-

briek? Het antwoord is: smaak! Zon! 

Tomaat! Want hoe meer en hoe war-

mer de zon, hoe meer smaak de to-

maten krijgen. En hoe meer smaak de 

tomaten krijgen (en dan bedoel ik de 

tomaten die niet in de kassen maar ge-

woon buiten op het land groeien), hoe 

sneller je denkt aan al die geweldige 

eenvoudige en overheerlijke recepten 

die je met rijpe zonzoete tomaten kunt 

maken. Proef een zongerijpte tomaat, 

en je waant je zo in Zuid-Frankrijk, 

op een Grieks eilandje met uitzicht 

over een blauwe zee, in Spanje of 

Turkije. En verder weg. Hoe warmer 

die zon is, hoe intenser de smaak. Dus 

dan mag het in het zuiden op de lang-

ste dag wel wat wel korter dag zijn 

dan in het noorden, dankzij de hitte 

lijkt het wel alsof de tomaten daar met 

suiker worden gevuld. 

Gigant

De tomaat is een gigant onder de 

groente, die het zelfs in een gemid-

delde Haagse tuin met een beetje 

liefde, water, wat dieven af en toe al 

heel aardig goed doet. Een vriendin 

heeft een landgoed van een achtertuin 

in de Archipel, en behalve snijsla en 

doperwten en rucola doet ze elk jaar 

opnieuw weer tomaten. Kerstomaatjes 

(van de groene maakt ze geweldige 

chutney) en dikke vleestomaten (Mar-

mande). Kost weinig, beetje zorg en 

water en liefde en zon, en ze smaken 

absoluut geweldig. 

Azteken

Bij tomaat denk je nooit aan Mexico, 

terwijl de oertomaat, zoals de Spaanse 

kolonisten die daar aantroffen en mee-

namen naar Europa, er dus oorspron-

kelijk wel vandaan komt. Het woord 

tomaat is dan ook afgeleid van tomalt, 

zoals de Azteken de vrucht noemden. 

Aanvankelijk werd de tomaat (én de 

tomatenplant) als giftig beschouwd, 

wat te verklaren is uit het feit dat de 

onrijpe vruchten, de bladeren en de 

stengels het giftige alkaloïde bevatten. 

Kan je aardig ziek van worden. Maar 

al doende leert men. Het waren waar-

schijnlijk de Italianen die de tomaat in 

de 16de eeuw als eersten in Europa in 

de keuken introduceerden. Liefkozend 

noemde ze hun tomaten pomodore, 

ofwel ‘gouden appel’ (het ras dat ze 

gebruikten kleurde namelijk tijdens 

de rijping geel en niet rood). Andere 

bronnen houden het er overigens op 

dat het de Spanjaarden waren die 

als eersten in Europa de tomaat als 

culinaire wonderbol zouden hebben 

ontdekt, terwijl de Fransen er natuur-

lijk weer een afrodisiacum in zagen 

(vandaar pommes d’amour). 

Gezond

Inmiddels eet heel de wereld tomaat 

(in Noord-Amerika overigens pas 

sinds het einde van de 19de eeuw), 

zijn er meer dan 100 verschillende 

rassen, hebben gelukkig ook de Hol-

landse (kas-)tomaten weer smaak 

gekregen (de Tasty Tom voorop), 

en kom je nog maar zelden van die 

melige waterbommetjes tegen. Op 

de Haagse markt hadden ze laatst 

geweldige Coeur de Boeuf, een mooie 

geribde tomaat die zo’n overweldi-

gende smaakexplosie veroorzaakt. 

Voordeel van de tomaat is overigens 

dat ze behoorlijk gezond zijn (mits 

rijp!). Ze zijn rijk aan kalium en vita-

mine C, bevatten foliumzuur en vita-

mine A, zijn vochtafdrijvend, brengen 

de mineraalhuishouding in balans en 

ontgiften ook nog eens het spijsverte-

ringsstelsel. Bewaar tomaten nooit in 

de ijskast, want dan rijpen ze niet na 

en worden ze melig en onuitstaanbaar. 

De beste narijpingstemperatuur is 

rond de 20 graden.

Griekse zomer

Met de allerlekkerste allerrijpste 

zonoverstraalde tomaten hoef je in de 

keuken amper iets speciaals te doen. 

Die smaken zo al geweldig. Snij ze op 

fatsoenlijke en liefdevolle wijze (heel 

belangrijk!) in stukken, voeg wat 

olijfolie, peper, zout en een gesneden 

ui toe, en je proeft de zoete Franse of 

Griekse zomer zo in je mond. Com-

bineer ze met ruim verse basilicum-

blaadjes, olijfolie, mozarella en peper 

en zout, en je zit in Italië. Of doe 

zoals de Spanjaarden doen: toast ste-

vig boerenbrood, smeer in met verse 

knoflook en tomaat, door ge oon te 
raspen, doe er wat peper en zout op 

en wat olijfolie. Kinderlijk eenvoudig 

en nog voedzaam ook. Heerlijk als 

ontbijt, maar ook bij een glas koele 

wijn op een zomerse avond.

Maarten de Kroon
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Ode aan de zomerse tomaat
Eten en drinken in 

een Haagse context

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

Op zondag 21 juni, om precies te zijn om 7.45 uur, begon de 

zomer. Althans, volgens de sterrenkundige indeling. Volgens 

de klimatologische indeling is de zomer al op 1 juni begon-

nen. De sterrenkundigen spreken pas van zomer op de 

langste dag van het jaar, en dat is dus op de 21ste, als de 

zon ons van 05.19 uur tot 22.04 uur uit de nachtelijke scha-

duw houdt. Wie dan overigens toevallig op de Waddeneilan-

den zit heeft geluk, want daar duurt de langste dag zeker 

een half uur langer dan in Zuid-Limburg. Wie van licht houdt 

blijft in de zomer in het noorden, wie van warmte houdt ver-

trekt natuurlijk naar het zuiden. 

S i m o n i s  a a n  d e  h a v e n / / V i s a f s l a g w e g  2 0  / / 7  d a g e n  i n  d e  w e e k  g e o p e n d
w w w . s i m o n i s v i s . n l   t e l : 0 7 0 - 3 5 0 0 0 4 2

Kree
ft

en
tij

d!!
!

Schotel gekookte 
Kreeft
met frites en salade

€19,50
 

 

  
LANDELIJK HOTEL IN 

DIEVER - DRENTHE 
Arrangementen half pension:   Logies, ontbijt en 3 gangenmenu:  

   2 nachten   134,--    p.p.   3 nachten   196,50  p.p   4 nachten             256,--    p.p.    5 nachten             312,50  p.p.  
  Prijs is o.b.v. een 2 persoonskamer Geldig in 2009 o.b.v. beschikbaarheid  
  - 18 moderne kamers met terras 
  -  Kamers voor minder validen 
  -  Sfeervol boerderij-restaurant  

www.Landhoteldiever.nl info@Landhoteldiever.nl  T 0521-594114 
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Hotel “De Lochemse Berg” 

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,

startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk

uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.

Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.

Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 143,50 p.p

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

Faulebutter 525 m hoogte

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

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

Appartement € 38,- per dag

• Zeer rustig gelegen

• Schitterende gemarkeerde wandelpaden 

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

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher

Faulebutter 2
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Sudoku mee en win!
U stelt de zenuwen van de puzzelredactie aardig op de proef! In De Oud-Hagenaar nr. 9 

van 26 mei staken we op deze plek een stoer verhaal af over de onmogelijkheid van fou-

ten in de opgaves, omdat de software die de puzzels maakt zo voortreffelijk zou zijn.

Maar we beginnen te 

twijfelen, want hoewel 

de meeste inzenders 

met de goede reeks 

1-6-6 op de proppen 

kwamen, maakten er 

ook heel veel dezelfde 

‘fout’. Zij kwamen 

namelijk met de reeks 1-6-3.

En daar worden we een beetje 

achterdochtig van.

U mag het aantonen

Daarom publiceren we hier, naast 

drie nieuwe opgaven, ook de oplos-

sing van Sudoku C uit de krant 

van 26 mei. Zo had het (volgens 

de software) gemoeten! Maar als 

er oorspronkelijke inzenders zijn 

van de reeks 1-6-3 die ons kunnen 

overtuigen, door toezending van 

hun ingevulde diagram, dat er ook 

een kloppende oplossing bestond 

met links bovenin een 3 i.p.v. een 

6, dan krijgen zij allemaal alsnog 

de dubbel-CD van Sjaak Bral toege-

stuurd. En wij gaan 

ons dan natuurlijk 

bekreunen bij de 

softwaremakers.

De meesten van u 

weten inmiddels 

hoe het werkt. De 

nieuwe sudoku’s zijn 

gerangschikt van A t/m C. 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 drie cijfers. Dus bijvoorbeeld 

in Sudoku A links bovenin een ‘7’; 

in B een ‘9’ en in C weer een 7, 

zodat het gevraagde antwoord dan 

bijvoorbeeld luidt: 7-9-7

Drie prijzen worden er ditmaal 

verloot.

De prijswinnaars

De drie oplossers van de Sudoku’s 

uit de krant van 26 mei (die het in 

ieder geval goed hadden) en die bij 

de loting als winnaar van de dubbel-

cd uit de bus kwamen, zijn:

Mw. R. Braaksma-Oliver, 

te Zoetermeer

Els Klemann, te Soest

Gerard Vreeburg, te Voorburg

Inzenden

We moeten uw nieuwe inzending 

binnen hebben op uiterlijk:

woensdag 15 juli

Stuur naar:

Puzzel De-Oud Hagenaar

Postbus 26046

2502 GA Den Haag

Of stuur uw oplossing per e-mail 

naar: puzzel@deoud-hagenaar.nl

3 5 2 9
2 9 1
1 2 4 7
5 6 9 2

9 2 6 3
5 4 3 2

2 9 6
4 1 8 9

9 3 7
4 8

8 2 5
3 2 5 9
7 1 8 2

4
3 7

1
9 4 2 8

8
6 7 1 8 3

9 7 2
1 7 8 5

7 8
4 9 1 3

8 1 5
2 3 7 6 8

2

Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku C

SCHROEDER 
KRINGLOOP HOLLAND

I
n vijftien winkels van Kringloop Holland verkoopt 

Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs! 

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

koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 200 

mensen van Kringloop Holland zijn actief in het ophalen, 

repareren en verkopen ervan. 

Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een 

woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende 

verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel 

gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.

Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de 

winkels van Kringloop Holland. 

Adressen Kringloop Holland 
Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 14 Den Haag

Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Beresteinlaan 2 Den Haag 

SCHROEDER 
DIENSTENWINKEL 

D
e Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende 

diensten voor particulieren met een krappe beurs 

en voor instellingen of stichtingen.  Geschoolde 

klussers leveren en garanderen kwaliteit tegen lage prijs. U 

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

met een Ooievaarspas, een vaste klantkaart of een servicepas 

Gezondheidsservice Florence krijgen extra korting.

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

gratis energiebespaarbox aan Haagse inwoners met een 

Ooievaarspas.

*   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 stuk is. 

*  schoonmaakwerk. 

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

winkels terecht. 

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

donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 

08.00 tot 12.00 uur of een e-mail sturen naar 

info@dienstenwinkel.nl.

Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 14 Prins Willemstraat 14 Den Haag

Weimarstraat 364 Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 

Beresteinlaan 2 Den Haag 

Mensontwikkelbedrijf

✁

BOEKENWINKEL

WEIMARSTRAAT

“BIJ INLEVERING VAN DEZE BON 

10 % ZOMERKORTING 
OP UW LEESPLEZIER”

Geldig tot 31 augustus 2009  Alleen originele kortingsbonnen geldig

Maximaal 1 bon per klant

6 5 7 8 1 3 4 9 2
9 4 8 6 5 2 3 7 1
3 2 1 7 9 4 8 5 6
8 1 9 4 2 7 5 6 3
4 3 6 5 8 9 2 1 7
5 7 2 1 3 6 9 8 4
7 9 4 3 6 5 1 2 8
1 6 5 2 4 8 7 3 9
2 8 3 9 7 1 6 4 5
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus

Informatie over Humanitas Woonzorgplus 

Speciaal voor de lezers van

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

Bij Humanitas Woonzorgplus 
bieden 525 medewerkers:
o activiteiten en cursussen

o 3 wijkrestaurants

o 160.000 maaltijden per jaar

o 400 plaatsen wonen met zorg

o verpleeghuiszorg 

o kortdurende opname

o zorghotel/wijkziekenboeg

o dagverzorging

o zorgabonnement Zeker Thuis

o alle vormen van zorg aan huis

CoornhertCentrum

E
s
c

a
m

p

Erasmusplein 87

2532 RG   Den Haag

070 - 330 39 03

info@coornhertcentrum.nl

Duinhage

L
o

o
s
d

u
in

e
n

/
 

S
e

g
b

ro
e

k

De Savornin Lohmanlaan 202

2566 AW   Den Haag

070 - 325 46 40

verzorgingshuis@duinhage.org

Wijndaelercentrum

L
o

o
s
d

u
in

e
n

Catharina van Rennesstraat 8

2551 GM   Den Haag

070 - 447 02 00

info@wijndaelercentrum.nl

Vakantiegevoel 2009

Maar waren vakanties vroeger dan 

minder ver weg of minder avontuur-

lijk? Een rondvraag bij 50-plussers 

in de omgeving naar vakantieherin-

neringen toont aan dat die vakanties 

- in ieder geval in de herinneringen - 

heel ver weg en vol avontuur waren!

Zo organiseerde in de 50-er jaren de 

RK Woningbouwvereniging Verbe-

tering Zij Ons Streven de mogelijk-

heid voor Haagse huurders om op 

vakantie te gaan naar bungalowpark 

De Vers in Overloon (tegenwoordig 

Landal). Nou ja, bungalow: meer 

een tent van spaanplaat. Er vertrok 

een bus vanaf verschillende opstap-

punten in Den Haag. Heel spannend 

naast wie je kwam te zitten in de bus 

en wie je buren waren op het park. 

Er ontstonden daar vriendschappen 

voor het leven!

Iemand anders vertelt over vakantie 

met de eigen auto, toen een gewel-

dige luxe. Het is onvoorstelbaar hoe 

een gezin met vijf kinderen in zo’n 

autootje werd gepropt. De reis naar 

Brabant duurde een hele dag. Er 

gingen tassen met brood mee voor de 

picknick onderweg en in Schoonho-

ven voor de pont over de Lek kreeg 

je bij uits anning Lekzicht een flesje 
Hero Perl.

Vakantie in eigen stad blijkt ook een 

geliefd vakantiedoel te zijn geweest. 

Wie is er niet regelmatig in het open-

lucht zwembad Zuiderpark geweest? 

Zo’n dag was heel avontuurlijk: 

kleedhokjes, speelweide, snoep-

kraam en de duikplank. Ook de va-

kantiebezigheid in Duinrell behoorde 

tot de echte vakantiebeleving. 

Een waargebeurde anekdote viel te 

beluisteren over kapelaan Droste uit 

de H. Familiekerk aan de Haagse 

Kamperfoeliestraat. Na de ochtend-

mis midden in de zomervakantie no-

digde hij de 12 aanwezige kinderen 

uit om die dag met hem mee te gaan 

naar Madurodam. De dag daarop 

was het opeens veel drukker in de 

kerk: wie weet zou hij het nog een 

keer vragen. Het bleek een eenma-

lige, maar unieke actie.

Diverse reacties uit het mini-on-

derzoek noemen logeerpartijen van 

neefjes en nichtjes in de vakanties. 

Een dag aan het strand was dan het 

hoogtepunt. Je werd ingesmeerd met 

Nivea-zalf op het moment dat een 

reclamevliegtuigje die letters Nivea 

met rook in de lucht schreef. Bij de 

strandopgang van Kijkduin werd 

bij de visboer ter verfrissing zo’n 

enorme zure bom gekocht.

Voor de bewoners van de woonzorg-

centra is de behoefte aan vakantie 

niet meer zo groot. Op hoge leeftijd 

en met wat fysieke beperkingen zijn 

de tuinen van de woonzorgcentra 

en de beschaduwde terrassen een 

heerlijke plek om te vertoeven. 

Bovendien is er een voortdurend 

aanbod van activiteiten en uitstapjes, 

die bijdragen aan het zomergevoel 

(zie elders op deze pagina) en zijn er 

heerlijk ijsjes te koop (zie kortings-

bon op deze pagina).

Activiteiten

In de woonzorgcentra van 

Humanitas Woonzorgplus Den Haag 

van 24 juni tot en met 12 juli 2009:

CoornhertCentrum

Ma 29 juni 19:30 uur: 

Concert Kwasi Kloos

Zo 5 juli 10:00 uur: 

Humanistische bezinningsbijeenkomst

Di 7 juli 14:00 uur: 

Beautymiddag

Duinhage

Di 30 juni 09:30 uur: 

Bakochtend

Do 2 juli 14:30 uur 

Muzikale middag met Michel Coenen

Wo 8 juli 09:30 uur: 

Tekenen en schilderen

Wijndaelercentrum

Do 25 juni 14:00 uur:

Gouden Dagen TV-middag

Do 2 juli 14:00 uur: 

Bingo

Wo 8 juli 14:00 uur:

Sjoelwedstrijd

In combinatie met het veel voor-

komend gebruik van plastabletten 

is er risico op uitdroging. En ook 

psychofarmaca verhogen het risico. 

Zij werken weliswaar kalmerend, 

maar daardoor kunt u vergeten of u 

wel genoeg gedronken heeft. 

Hieronder enkele handige tips:

Drink elke dag twee liter water (of 

vruchtensappen, bouillon, melk of 

sportdrankjes of een combinatie). 

offie en thee met mate gebruiken. 
Voorkom gebruik van alcohol. Dit 

werkt vochtafdrijvend.

et s morgens t ee literflessen 
drinken klaar die u gedurende de 

dag gebruikt. Dan weet u op het eind 

van de dag of het gelukt is om de 

benodigde hoeveelheid gedronken 

te hebben.

Ga niet tussen 11:00 en 15:00 uur 

in de volle zon zitten.Voorkom in 

die tijd grote inspanningen. Doe dan 

gerust een middagslaapje.

Als u toch buiten in de zon bent, 

smeer u dan goed in met een hoge 

beschermingsfactor.

Eet gezond: groenten en fruit 

bevatten vocht, maar ook zouten en 

mineralen die u ook nodig heeft. Let 

wel op dat het voedsel op hete dagen 

sneller kan bederven. Voorkom 

voedselinfectie.

Houd de zon buiten en doe voordat 

de zon op uw ramen schijnt de 

gordijnen of lamellen al dicht. Houd 

ook deuren en ramen gesloten bij 

hoge temperaturen. Als de zon onder 

is, kunt u luchten door ramen en 

deuren open te zetten.

Vraag zo nodig advies bij de 

wijkservicepunten van Humanitas 

Woonzorgplus (adressen onderaan 

deze pagina).

Het risico op uitdroging is groter op hogere leeftijd. U heeft dan 

minder dorst, het lichaam koelt minder snel af en de nierfunctie 

werkt minder effectief. U kunt minder goed tegen hitte door hart- 

en longaandoeningen of suikerziekte. 

Tegenwoordig is vakantie pas echt als je exotisch ver weg gaat, avontuurlijke activiteiten onder-

neemt, en natuurlijk dat leuke restaurantje ontdekt waar nog nooit een toerist is geweest. Ook senio-

ren worden geacht te bungyjumpen, parachutespringen, of een Alpentop te beklimmen.

Tips voor senioren over hitte
van de gezondheidsadviseur van Humanitas Woonzorgplus

Honderdjarige Schotse vrouw maakt duo-

parachutesprong op vakantie in Cyprus.

Picknick van de familie Happel van de 

Laan van Eik en Duinen in augustus 1960, 

onderweg van Den Haag naar Overloon.

Het openluchtzwembad Zuiderpark als 

vakantiebestmming in de 60-er jaren

De Kijkduinsestraat met de toegang tot 

het strand 

Kortingsbon voor lezers van De Oud Hagenaar

Met deze bon krijgt u 

€ 0,50 (vijftig eurocent) korting 
bij aankoop van een 
ijsje naar keuze 
bij een van de restaurants van 

Humanitas Woonzorgplus Den Haag.

Een bon per persoon, geldig van 24 juni tot en met 10 juli 2009.


