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‘De zee moet je voelen, ruiken en zien’

Een dagje naar het strand

Maar ook e
en korte
zomerstop:
de volgend
e krant,
nr. 14, vers
chijnt
pas weer o
p
18 augustu
s.

Dagen tevoren was de opwinding voelbaar. Alleen al
door de voorpret. Zondag
gaan we naar het strand.
Moeder stond op de bewuste dag vroeg op. De broodjes
moesten gesmeerd worden. Het drinken ging in de
koeltas. De zwemkleding en
de handdoeken zaten in de
grote tas. Schepjes, zeefjes
en emmertjes gingen mee in
een draagnet.

Deze week o.a.:
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De tramhalte was gelukkig dichtbij.
Dat scheelde een hoop gesjouw. En
daar gingen ze, op weg naar Scheveningen. Als je geluk had, was het zo’n
open tram, waar de wind heerlijk doorheen blies. In de buurt van het strand
ging het erom wie het eerst de zee zag.
Hoe te gaan
e kon natuurlijk ook o de fiets. at
begon met dezelfde handelingen.
Alleen kwam de bagage achter op de
fiets onder de snelbinders. n et lu e
geval zat er een klein aanhangwagentje
vast aan de fiets. e ad wel altijd wind
tegen. Bijna bij het strand aangekomen
ging het erom wie het eerst de zee zag.
Later raakte de auto in zwang. Het
meenemen van de bagage was gemakkelijk, maar vaak werd het teveel. De
spullen moesten immers wel van de
auto naar het strand worden gedragen.
De aanrij-routes waren beperkt met als
gevolg dat er al vroeg filevorming was.
Bij aankomst moest de auto nog ergens
geparkeerd worden. Wederom zeiden
vader en moeder tegen elkaar dat ze
de volgende keer vroeger van huis
zouden gaan. Dan konden ze dichter bij
het strand parkeren. Als ze in de buurt
kwamen ging het erom wie het eerst de
zee zag.
Plekjesstrategie
Eenmaal aangekomen, met de tram,
o de fiets of in de auto was de meest
prangende vraag: waar gaan we ons
plekje zoeken? Bij de rand van de zee,
waar het koeler was en de kinderen

Herinneringen
van een
strandagent

Wat de Pier
voor
mij betekende
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Oude strandfoto’s
van onze lezers
- Pag 10 & 11

- De heer H.P.M. Mondé uit Rotterdam laat ons het volgende weten: “U vroeg in het vorige nummer van De Oud-Hagenaar om foto’s van
de our de rance, die in
startte in chevenin en een fiets te ien op de e foto natuurlijk, aar ijn vader, ijn vrouw, on e drie
kinderen en ik waren er ij de da van de tijdrit oen stopte er een vol wa en voor ons, et daarin persfoto raaf
ereecken van de
aa sche ourant, een neef van ons ij aakte de e foto, die ik van ijn oeder kree nadat ijn vader in
overleed en van de
kinderen staat er trouwens niet op, die wilde niet op de foto
ie verder pa ina

beter in de gaten konden worden
gehouden? Midden op het strand met
uitzicht op mens en natuur rondom?
Nemen we dan strandstoelen en een
parasol of gaan we gewoon lekker op
het strand liggen? Of aan de voet van
het duin, waar we tegen het prikkeldraad aan een kuil groeven? Dat was
om privacy-redenen prettig. Bovendien
was je beschermd tegen de wind en vrij
om de natuur haar werk te laten doen.
In alle gevallen hoorde daar de vraag
bij of je in de buurt van een strandtent
wilde zitten of juist een stuk ervan af.
Boulevard of elders
Natuurlijk biedt Den Haag, grote stad
aan de zee, nog een andere keuze.
Gaan we naar het drukke strand op
Scheveningen met zijn pier en z’n
gezellige boulevard vol vertier?
Of kiezen we voor de familiebadplaats
Kijkduin, bescheidener van opzet en
daardoor veel gemoedelijker? Je kon
ook nog naar het stille strand. Dan

bra ten tram fiets of auto je naar
de Laan van Poot. Vandaar kon je te
voet of met de fiets langs n van de
opgangen bij de Kwartellaan, Fuutlaan
of Savornin Lohmanlaan door het
brede duinengebied naar het strand toe.
Naarmate die tocht verder vorderde
was de vraag ook nu natuurlijk wie het
eerst de zee zag.
Een grote stad aan zee is een stad,
waarin je, dichterbij de kust komende,
de zee moet voelen, ruiken en zien.
Het laatste is op Scheveningen en in
Kijkduin niet zo gemakkelijk meer.
Daarom is de vraag aan het gemeentebestuur of die hoge gebouwen, die
aan de boulevards liggen en die het
uitzicht op de zee weggenomen hebben, gesloopt kunnen worden. Of dat er
in ieder geval geen hoge gebouwen aan
zee bij komen?
De zee is toch van ons allemaal!

Hans Dijkstal

Dem en Din uit
eten in de
Kurzaal
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Jubilerende taxibussen rijden
opgesierd door Den Haag e.o.
Vanaf aanstaande donderdag 23 juli
rijden er vijf kleurrijke ta ibussen door
Den Haag. Op de bussen is een ontwerp
te zien van schilderijen die zijn gemaakt
door mensen met een beperking.
Initiatiefnemer is Steinmetz de Compaan. Deze organisatie ondersteunt mensen met een lichamelijke of geestelijke
handicap met voorzieningen en faciliteiten. Zo heeft de stichting 140 locaties,

LENING OF HYPOTHEEK
www.hcbgroep.nl

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



HCB GROEP

waaronder woningen, activiteitencentra,
kinderdagcentra, steun- en trefpunten en
logeerhuizen.
e ta ibussen ijn er voor mensen die
niet zelfstandig met het openbaar vervoer meekunnen. Deze week is het 12,5
jarig jubileum van de aagse ta ibus
gevierd.
Meer daarover op pagina 15.

Adverteren in
De Oud-Hagenaar
Bel met Irene Schaddelee

06 – 23700323
Kijk op www.deoud-hagenaar.nl
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OPROEPJES EN BRIEVEN

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.

Groene vingers
Heeft u groene vingers en plezier
in het werken in de tuin? Wij zijn
hard op zoek naar vrijwilligers voor
de Tuinklussendienst. Ouderen die
moeite hebben met het onderhouden
van de tuin kunnen een beroep doen
op deze dienst van VÓÓR Welzijn
Loosduinen. Als u wat voor ouderen
in Loosduinen wilt betekenen door
tuinwerkzaamheden uit te voeren
voor hen die zelf niet meer in staat
zijn om de tuin bij te houden, dan
horen we het heel graag.

Vergeten onder de klep
van ‘t kopieerapparaat
In de doos met ‘vergeten stukken’ onder de klep van het
kopieerapparaat in een Haagse kopieer-winkel liggen al
maanden of misschien wel jaren twee foto’s. Voor iemand
moeten het dierbare herinneringen zijn, en ik hoop dat
ze, als ze in uw krant kunnen worden afgedrukt, door die
iemand zullen worden herkend. Achterop de foto met het
bruidspaar staat de datum: 18 januari 1933. En achterop de
pasfoto staat de tekst: “Tante Nel Spruyt, 10 juli 1926”.

Jan van Griethuysen
Tel.: 06 15274286
jcvg@runbox.com

Joannemie van Dijk
Tel.: 070 - 3976001
joannemie.vandijk@
voorwelzijn.nl
Kindertehuis
Scheveningen
Graag zou ik meer informatie willen
hebben over het kindertehuis Sint
Anthonius in Scheveningen. In 1949
ben ik daar (i.v.m ziekte van onze
moeder) samen met mijn zus en
broer ongeveer 14 maanden geweest.
Ik was 3 jaar, mijn zus 5 jaar en
broer 2 jaar oud. Ik kan me nog wel
iets herinneren, maar zou graag meer
willen weten. Zijn er mensen die mij
kunnen helpen?

Astrid van den Braak
asjan52@hetnet.nl
IJssalon Cederstraat
Een terugblik naar de straat waar ik
in 1930 geboren ben. De Cederstraat, een rustige straat in het

Bomen- en Bloemenkwartier. Een
straat waar de bakker, de melkboer,
de groenteboer dagelijks aan de deur
kwamen. Een openbare school met
een vrije doorgang naar de Christelijke school in de Abeelstraat. Een
mooi speelterrein en tevens in de
oorlog in de school een uitdeelpost
van de Gaarkeuken. Op de hoek met
Fahrenheitstraat het autobedrijf van
Bolland en Bolland, op de andere
hoek de Italiaanse ijssalon.
De oorlog heeft ook in deze straat
zijn sporen nagelaten: een Joodse

-IJssalon De Lorenzo op een regenachtige avond in 1962, op een sfeervolle plaat van de later
veel furore makende fotograaf Max Koot in het archief van Bouw- en Woningtoezicht. -

Colofon
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De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de twee
weken in Den Haag, Zoetermeer, Westland,
elft idden el and Leids endam oorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 50.000 exemplaren, via circa 250 distributiepunten, waar de krant kan worden afgehaald of
onder bewoners wordt verspreid, als in verzorgings ui en en servi e ats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen
of wie buiten het verspreidingsgebied woont,
kan een abonnement nemen; de krant wordt dan
tegen vergoeding van verzend- en administratiekosten toegezonden.

familie werd afgevoerd en de verzetsheld Frans Britzel kwam om. Er
waren onderaardse gangen in de huizen aan de overkant van de school,
waar de onderduikers sliepen. Soms
zelfs onder het huis van een NSB’er.
Ik kom nog regelmatig in deze straat
en zie dan de veranderingen, maar
één zaak bleef er gelukkig altijd, de
IJssalon. Als kind van 4 mocht ik er
op zondagen een ijsje gaan kopen
van 3 cent. De ijssalon was nog
klein van opzet. In de oorlog ging de
familie terug naar Italië, en werd de
zaak voortgezet door een Hollandse
familie. Tot er geen grondstoffen
meer waren om ijs te maken, toen
probeerden deze mensen lampen
te verkopen. Direct na de oorlog
kwamen de Italianen weer terug. De
aak werd verbouwd en ield et fier
uit, met mij als trouwe bezoekster
(meer dan 78 jaar).
Tot voor een paar weken, toen werd
de ijssalon helaas voorgoed gesloten.
Toch zal ik altijd als ik er voorbij
loop terugdenken aan al die ijsjes die
ik daar heb gehaald. Ik hoop dat ook
andere mensen zich de zaak herinneren en willen reageren.

De Oud-Hagenaar is een uitgave van:
First Royal Telecom BV
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag
Tel.: (070) 4275097
Email: info@deoud-hagenaar.nl
Website: www.deoud-hagenaar.nl
Uitgever:
Mr. Constant V. Martini
martini@deoud-hagenaar.nl
Administratie:
Op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Mw. Rita van der Velde
Tel.: (070) 4275097

Paula Hofmeester – van der
Drift
jan.hofmeester@alice.nl
Tjalie Robinson
In het televisieprogramma ‘boeken’
op 12 juli van de VPRO interviewde
Wim Brands Prof.dr. W.H. Willems,
onder meer over ijn biografie van
Tjalie Robinson (schrijversnaam
van Jan Boon, 1911-1974). Deze
auteur en publicist verwierf grote
bekendheid, mede door zijn werk
voor de Stichting Tong Tong Tom
en de Passar Malam in Den Haag.
Indrukwekkend is de betekenis van

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

Tjalie Robinson voor de Indische
(cultuur)geschiedenis en de (post)
koloniale geschiedschrijving. Voor
veel (oudere) Hagenaars is dat heel
interessant. Het zou goed zijn als De
Oud-Hagenaar ruimte geeft aan iemand die Tjalie Robinson eens nader
kan en wil belichten in de krant.

C.J. van der Burg
Tamarixplantsoen 49
1702 JB Heerhugowaard
Tel.: 072 - 5717243
sh736355-t@telfort.nl
Foto 28 augustus 1932
Deze foto trof ik aan tussen mijn
familiefoto’s. Genomen op 28 augustus 1932 achter het huis van de familie Kouwenhoven aan de Haagweg
345 in Loosduinen. Achterop de namen: Toos, Marie en Cor Bo(o)gers,
Dien Jansen, Alie, Marie en Bep
van Niel, Truus en Corry Peeters,
Sien, Jeanne en Mien Thoen, Corry
Spapens, Co Wupperman, Mies
Boekelman, Sien Hartman. En mijn
tantes Kitty en Bep en mijn oom Aad
Kouwenhoven. Onderste rij midden
en rechts zijn onbekend.
Wie kan mij nog iets vertellen over
deze foto, bijvoorbeeld ter gelegenheid waarvan deze foto is gemaakt?
Of opvallende gebeurtenissen uit de
jaren dertig. Ik weet dat sommige
van hen ook aan de Haagweg hebben
gewoond. Zelf heb ik daar gewoond
van 1946 tot 1955.

Loes Kouwenhoven
Tel.: 0180 - 422356
loes.kouwenhoven@hotmail.com

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen
(distributie@deoud-hagenaar.nl – of telefonisch 070 4275097).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen
beschikbaar.
Email-adressen en telefoonnummers De Oud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties
irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl 06 - 23700323
Administratie
rita@deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Distributie
distributie@deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl
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SHIE-project ‘Muurvlakte te huur’

Met de boot
naar Avifauna
Sinds een week is het weer mogelijk
om ’s morgens onder meer vanuit Den
Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam en Voorschoten de boot te nemen
naar het Vogelpark Avifauna in Alphen
aan den Rijn. En later op de dag weer
terug natuurlijk. De boten varen deels
over de historische Limes waterwegen,
de grens van het voormalige Romeinse
rijk. Een zeer ontspannen tocht door
het prachtige polderlandschap, waarbij
de kapitein onderweg allerlei interessante wetenswaardigheden vertelt en
men alvast kennis maakt met vele
watervogels.
Programma
Eenmaal in het vogelpark is er van
alles te beleven met de vogels. Zo kan
men dagelijks de unieke vogeldemonstraties bekijken, zelf vogels voeren
in de Lori Landing of op ontdekkingstocht gaan in de nieuwe attractie
Nachtsafari. Hier leven diverse nachtvogels waaronder de bijzonder kiwi.
In de reusachtige speeltuin kunnen
kinderen zich lekker uitleven.
Aan het einde van de middag arriveren
de bezoekers uitgerust én uitgewaaid
weer op het punt van vertrek. De boten
varen deze zomer dagelijks tot en
met vrijdag 21 augustus. Voor tijden,
opstapplaatsen en prijzen zie
www.avifauna.nl.

Restauratie
van klassieke
gevelreclames
Begin juli is de restauratie afgerond van een klassieke gevel met
muurreclames aan de Tasmanstraat 147, vlakbij het Gymnasium
Haganum. Het is de zesde restauratie van deze soort in het project
‘Muurvlakte te huur’ dat wordt uitgevoerd door de Stichting Haags
Industrieel Erfgoed (SHIE).
De muur aan de Tasmanstraat is een
spraakmakend voorbeeld in Nederland van de manier waarop geschilderde reclames werden aangebracht
tussen 1900 en 1940, de periode
waarin dit fenomeen haar hoogtepunt
beleefde. Een eigenaar, in dit geval
L.K.C. de Haas, uitgever en drukker, verhuurde zijn blinde zijmuur
aan bedrijven. De bedrijven die een

reclame wilden, lieten door schildersbedrijven de reclame aanbrengen
en betaalden vervolgens daarvoor
per vierkante meter per jaar een
bepaald tarief aan de eigenaar. Werd
er niet meer betaald, dan ging er
weer een nieuwe reclame overheen.
Zo ontstond een laag van muurreclames, die door weer en wind en zon
werden aangetast en daardoor later

- ‘Rynbende heit de klok’, een andere restauratie binnen het project, op de gevel van Hotel
Centraal aan de Vlietweg 130 in Leidschendam, kwam in april gereed. -

door elkaar heen gingen schemeren.
Dit resultaat is aan de gevel van de
Tasmanstraat te bewonderen, een
palet aan kleuren en teksten.

handelsdrukkerij en boekbinderij.
Dit gedeelte van de muur is gerestaureerd en nu weer in zijn authentieke kleur en vorm te zien.

Authentiek
De eerste die hier zijn bedrijf aanprees was L.K.C. de Haas zelf, die
bovenlangs de hele muur zijn naam
liet schilderen en zijn specialiteit:

Brennabor
Een tweede gerestaureerde muurreclame is die van het historische
fietsenmerk Brennabor. Leken de
kleuren hiervan aanvankelijk bruin
met rood tinten, na reiniging kwam
hier een bonte kleurenpracht te
voorschijn. Op een lichte turkooise
achtergrond zijn rood omrande letters geschilderd.
Naast de restauratie van de twee
muurreclames is de rest van de
muur ook gereinigd en vervolgens
is hierover een conserverende laag
aangebracht.
Meer informatie over het project van
de SHIE en een keur van afbeeldingen zijn te vinden op de website
www.shie.nl

- Waarschijnlijk heeft destijds de schilder Kippel gewerkt aan deze muur in de Tasmanstraat, waarop oorspronkelijk wel meer dan twintig
verschillende reclames hebben gepronkt.-

Voorburgs zorgcentrum Rustoord
wordt opgefleurd door kunstenares
Leren bridgen
Op dinsdagmiddag 8 september
start in het wijkcentrum van de
Vruchtenbuurt, Albardastraat 60 een
kennismakingscursus bridge. Heeft u
altijd al willen leren bridgen, dan is
dit uw kans om het bridgespel in een
ontspannen omgeving te leren. Hoe
kunt u bridge leren? Heel eenvoudig
door het te doen. Gewoon de kaarten
op tafel en aan de slag. Indien u dat
doet onder deskundige leiding leert u
in één seizoen bridgen. De kennismakingscursus bestaat uit tien lessen en
kost € 75,- exclusief lesboek en wordt
gegeven door een NBB bridgedocent. Na deze cursus kunt u zich in
vervolglessen verder bekwamen in dit
leuke spel en lid worden van één van
de bridgeclubs van het wijkcentrum
of bij u in de buurt. Bij voldoende
belangstelling wordt de cursus ook op
woensdagmorgen gegeven. Informatie
070-3235549 of 06-44834911.

WZH-locatie Rustoord, gelegen aan de Raadhuisstraat in Voorburg,
fleurt het huis op voor haar bewoners. Kunstenares Lisa van Nispen–Neumann Jensen is gevraagd om de donkere gangen van de
locatie te voorzien van vrolijke en fleurige schilderijen.
“Op last van de brandweer hebben
wij alle ramen rondom de tussendeuren moeten vervangen voor houten
panelen”, vertelt activiteitencoördinator Conny van Dam. “Ondanks
dat wij bezig zijn met nieuwbouwplannen vonden wij dat zo’n saai en
donker aanzicht, dat wij Lisa hebben
gevraagd hier iets mee te doen”.
Lisa is geen onbekende van WZH
Rustoord. Elke woensdagmiddag
geeft zij schilderles aan de Herensociëteit van WZH Rustoord. “Toen ik
gevraagd werd om de panelen in het
huis te beschilderen hoefde ik niet
lang na te denken. Natuurlijk wilde
ik dat doen!”, vertelt Lisa enthousiast. “Ik heb een aantal voorbeelden
op papier gezet en heb dat aan de
medewerkers en bewoners voorge-

legd. Die waren meteen verkocht.”
Deense inspiratie
Lisa schildert voornamelijk rustige
beelden, zoals wolken, bloemen en
bomen. Op de gesloten afdeling is
gekozen voor Klaprozen. “De bewoners vinden het fantastisch. Ik krijg
hele leuke reacties en heb dan ook
echt eer aan mijn werk”, aldus Lisa.
Lisa van Nispen-Neumann Jensen
is Deense van geboorte, maar woont
al ruim 25 jaar in Leidschendam.
Zij tekent en schildert al zo lang
zij zich kan herinneren. Haar werk,
aquarel en acrylverf, is geïnspireerd
door zowel het impressionisme, als
door de abstracte schilderkunst. Haar
landschappen, in contrastrijke sprankelende kleuren, zijn een weerslag

- Lisa van Nispen-Neumann Jensen aan het werk in WZH Rustoord. -

van haar jeugd in Denemarken. Zij
houdt van rust en ruimte.
Bent u nieuwsgierig geworden naar
de schilderijen van Lisa in WZH
Rustoord? Loop dan gerust eens binnen om een kijkje te nemen.

Het adres is: WZH Rustoord, Raadhuisstraat 2 in Voorburg.
Meer werk zien van Lisa van
Nispen-Neumann Jensen? In
september opent zij een expositie in
WZH Rustoord.
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U heeft behoefte
aan zorg?

Onze Ouderenconsulent
wijst u graag de weg

Bij Centrum Carel van den Oever en Centrum Bezuidenhout zit de
Ouderenconsulent voor u klaar om u snel ‘uit de zorg’ te helpen.
Zij weet uitstekend de weg in de wir-war van mogelijkheden voor zorg,
heeft antwoorden op uw vragen en geeft u advies.
Vraag de ‘raad-en-daad’ brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kop-zorg.
Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150
2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00
E-mail: infobezuidenhout@planet.nl
www.centrumbezuidenhout.nl
Bel 070 - 331 57 00 voor ‘raad en daad’
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Centrum Carel van den Oever

zorg voor zorg

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

Al ruim 14 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen • Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
• Seniorenverhuizingen
• Samenwerking met Goede Doelen
van groot naar klein
• Voor u als executeur optreden

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..
...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

070 306 16 96 (Den Haag)
010 484 09 99 (Rotterdam)
WWW. BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER . NL

Haagse Wijk- en WoonZorg
Een nieuwe stichting. Een nieuwe naam. HWW Zorg
heeft recentelijk de activiteiten en medewerkers van
Meavita overgenomen.
HWW Zorg wil zorg leveren waar de inwoners van
Den Haag behoefte aan hebben. Zorg met een hoofdletter. Wat mag u van ons verwachten?
• Zorgaanbod in heel Den Haag
• Zowel bij u thuis als in verpleegen / 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

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

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

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

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

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl
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Daar komt de gendarmerie!

De Tour de France
in Scheveningen (II)
In 1973 startte de Tour de France in Scheveningen. Het organisatiecomité van initiatiefnemer Cees Kouwenhoven bedacht een bochtig en hobbelig parcours voor de proloog, langs
haven en boulevard. In Den Haag heerste grote opwinding, ook al deed Eddy Merckx niet
mee.
Alle media stonden dagenlang bol van
het wielerspektakel. De Tijd plaatste
een foto van de sympathieke coureur
Raymond Poulidor, poserend naast
een Scheveningse in klederdracht. De
NOS-radio had een ploeg bekende
Nederlanders opgetrommeld om de
uitzendingen te verluchtigen: Willem Duys, Koos Postema, Joost den
Draaijer, Ton van Duinhoven, Henk
Molenberg en Willy Alberti.
Voor het echte reportageteam werd
voorts een 26-jarige freelance journalist benaderd. Deze was zo groen als
gras. Hij vroeg zijn ouders nog advies
over het appetijtelijke NOS-aanbod.
‘Doen,’ zei zijn vader, en zijn moeder
typte een rennerslijst voor zoonlief, die
amper wist wie er in het peloton meereden. Gewapend met deze ouderlijke
steun vertrok hij naar Scheveningen.
Slechts vier dagen voor de Tourstart
was hij gevraagd, zó kort tevoren,
dat op de originele perslijst van het
organisatiecomité de naam
‘Mart Smeets’ niet voorkomt.
Dit werd zijn eerste van 37
Touredities.
Toegang ‘gratis’
Rond de Tourstart vonden in
Den Haag tal van activiteiten
plaats. Buurtschap 2005, bij
de Denneweg, organiseerde
een Franse week. Scheveningen hield een dorpsmarkt
met oude ambachten en een
missverkiezing. Ook op de
zonnige, hete zaterdag 30 juni
was er vóór de proloog een
omvangrijk programma. De
reclamekaravaan reed rond, onder auspiciën van de Leidenaar Joop Rietho-

- De Belgische Watney - Maes ploeg
was in de jaren ‘70 geducht.-

ven. Daarna werden de amateurrenners
voorgesteld die de vijfde etappe van de
Internationale Wieler Avond Zesdaagse
reden. Een Amerikaanse highschoolband, inclusief cheerleaders, verzorgde
een muzikale show. En drie parachutisten losten een symbolisch startschot

door de afwezigheid van Eddy Merckx
en de Italianen, vooral Felice Gimondi.
Naar verluidt ontbraken zij, omdat de
Fransen de Ronde van Italië hadden
gemeden. Alles bij elkaar startten er
slechts 132 renners van twaalf ploegen.
Insiders spraken van een ‘gedevalu-

- Caballero en Hofnar als sponsors, een beetje roken in de sport moest kunnen in ‘73.-

met een sprong in zee. Ondertussen
verstouwden de toeschouwers kilo’s
patat en haring en liters lauw bier. Hoewel
de toegangsprijzen
gepeperd waren (ƒ 25,voor de hoofdtribune,
ƒ 15,- voor andere
tribunes, ƒ 5,- voor
staanplaatsen), was de
publieke belangstelling
enorm.
Slimmeriken hadden
namelijk ontdekt dat
het parcours niet goed
afgesloten was. Er
waren zo veel toevoerwegen, dat sluitende
controle niet mogelijk
bleek. Al snel ging het als een lopend
vuurtje rond hoe je ‘vrij entree’ kreeg;
bijvoorbeeld via een afgemeerd schip
van de Norfolk Line of, nog eenvoudiger, via het strand.
Baud in de massa
Dat muisje kreeg een staart toen om
16.00 uur de eerste renner startte, JeanClaude Baud. Tot verbijstering van de
professionele wielerwereld kwam deze
Fransman na honderd meter in een
achteloos rondlopende mensenmassa
terecht en reed zich vast. Baud werd
teruggeroepen en de start stilgelegd.
Tourdirecteur Lévitan liet ogenblikkelijk de meegereisde Franse politieagenten ingrijpen. 45 gendarmes in hemdsmouwen veegden het parcours kalm en
kordaat schoon. Lévitan, woedend over
de Hollandse anarchie, zette de Nederlandse organisatie gewoon buitenspel.
Lévitan was toch al een geplaagd man

- Vooraan staan bij de start van de tijdrit, betekende gegarandeerd op TV komen. -

Tevreden
Zoetemelk had het parcours ’s ochtends
uitvoerig geïnspecteerd. Die
gedrevenheid leverde hem
uiteindelijk de overwinning op, met 0,8 seconde
voorsprong op Raymond
Poulidor. Zoetemelk boekte
tijdwinst langs de haven. Dat
gedeelte was aartslastig door
klinkers, kasseien en haakse
bochten. De organisatie had
zelfs kikvorsmannen in de
havenkom geposteerd, voor
het geval er renners te water zouden

haring. Daarna waren er bloemen en
kussen van de rondemiss: televisieomroepster Willy Dobbe.
Zo kreeg de roerige eerste Haagse Tourdag toch
een mooi slot. ’s Avonds
bood de Tourorganisatie
een feestprogramma met
variété aan en daverde
boven Scheveningen
een vuurwerk. In het
roemruchte restaurant
Seinpost trakteerde de
burgemeester van Brest,
startplaats in 1974, op een diner voor

eerde’ Tour. Toch bleven er voldoende
favorieten over, zoals de Spanjaarden
José-Manuel Fuente en Luis Ocana
(die de Tourzege in 1971 na een zware
val aan Merckx had moeten laten), de
Fransen Poulidor en Bernard Thévenet,
de Belgische klimmer Lucien van
Impe, de in Afrikaanse koloniale
oorlogen geharde Portugees Joaquim
Agostinho en natuurlijk Joop Zoetemelk, zopas met 7 minuten voorsprong
Nederlands kampioen geworden.
Toen hij aan de start verscheen, schal- Bij de finish was het een drukte van jewelste, van toeschouwers, officials en de pers
die ook vanuit Scheveningen internationaal verslag deed van het Tourspektakel. -

- Hulp om in balans te zijn bij de start
van de tijdrit, waarin elke seconde telt. -

den Nederlandstalige aanmoedigingen
door de lucht. Het enthousiasme van
het publiek viel wat tegen, noteerde
Guido de Vries van NRC Handelsblad
naderhand, maar je vraagt je af waar
die dan heeft gestaan op het parcours.
De toeschouwers juichten Zoetemelk
luidkeels toe. Bizar gezien de tropische
omstandigheden was wel dat ze een
legendarische yell van het schaatsen
gebruikten: ‘Heya Jopie!’

raken…
Zo’n vaart liep het niet, maar hier
werd wel het secondespel van deze
korte tijdrit beslist. Zoetemelk had de
bochten letterlijk uit het hoofd geleerd
en klopte zo de concurrentie. ‘Ik had
vaker het parkoers moeten rijden,’ verzuchtte ‘eeuwige tweede’
Poulidor teleurgesteld.
Zo kreeg Mart Smeets
zijn vuurdoop: hij moest
de winnaar interviewen.
De zenuwen gierden
Smeets door de keel,
en hij stelde Zoetemelk
de onsterfelijke vraag:
‘Bent u tevreden over uw
proloog?’ Tevreden? Stel
je voor! ‘Mijn droom is
werkelijkheid geworden,’ vertelde de
Rijpweteringer aan De Gelderlander.
‘Het kan toch zeker niet mooier? Voor
eigen publiek de gele trui winnen en
ermee door Nederland rijden. Formidabel.’ Burgemeester Marijnen hing Joop
het geel om en schonk hem een vaatje

genodigden. Het menu was zeer Frans:
een halve kreeft, kalfsoesters en parfait
cassis. Kon de ontstemde Félix Lévitan
weer wat tot zichzelf komen... .
Over de foto’s
De oproep voor foto’s aan het slot van
deel 1 was niet vergeefs!
Bert Toet uit Den Haag
herinnerde zich dat hij
destijds in 1973 een serie
dia’s had gemaakt van het
evenement. En na even
zoeken op zolder wist hij
ze voor De Oud-Hagenaar
te vinden. Alle foto’s op
deze pagina zijn van hem.
Veel dank! De oproep blijft
natuurlijk staan, want in
De Oud-Hagenaar van 18 augustus a.s.
volgt nog een a evering.
Slot volgt in nummer 14

Marco Daane
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Schotel gebakken

Scholfilet
met frites en salade

€9,98
Simonis aan de haven//Visafslagweg 20 //7 dagen in de week geopend
www.simonisvis.nl tel:070-3500042

Vakantie in het prachtige Sauerland

Faulebutter
•
•

525 m hoogte

Zeer rustig gelegen
Schitterende gemarkeerde wandelpaden

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

Appartement € 38,- per dag
Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

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

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
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Herinneringen van strandagent Leo van Leeuwen

Badgasten, belhamels
en vondelingetjes
Begin jaren ’60 werkte Leo van Leeuwen als jonge Haagse strandagent op het Posthuis
Noord. “Het was een schitterende tijd,” aldus Leo. “In 1965 ben ik weg gegaan bij de
Haagse politie, maar ik mag er zo nu en dan nog graag over vertellen.”
De dienders van de strandpolitie hadden toen wat effectieve eigen maniertjes, zo blijkt.
Het was in die tijd op het strand wel
niet zo mooi als op de TV Filmserie
van“B Watch”, uit die tijd met de
beeldschone“Pamela Anderson”.Maar
toch, achteraf was het voor mij en
mijn oud collega’s een schitterende
periode op het strand van Scheveningen met vele leuke herinneringen.
Zoals in de beginjaren ’60 waren er
bijvoorbeeld op het Noorderstrand aan
de Boulevard bij de Pier van Scheveningen, nog wel eens kleine relletjes
met de jeugd.
In vergelijking met de huidige grote
voetbalrellen tussen de supporters van
de verschillende voetbalclubs, stelden
die kleine schermutselingen toen op
het strand tussen die jongeren en de
agenten van de Haagse strandpolitie,
achteraf bezien, eigenlijk helemaal
niets voor.

Haagse nozems
De opgeschoten jongenlui hadden
in die tijd in het nette en deftige ‘sGravenhage nog de bekakte bijnaam
gekregen van “Haagse Nozems”. Op
mooie zomerse dagen scheurden deze
jongens met un bromfietsen over de
Boulevard met veel lawaai op weg
naar het strand. Deze zelf opgevoerde
bromfietsen van et merk u met
gaatjes in de knalpot voor een stoer
geluid en met extra verhoogd stuur
waren wel echt hun statussymbool.
Zo onderscheidden zij zich ook soms
weer van een andere groep jeugd
uit die tijd, omdat die soms gekleed
gingen in grote ouderwetse zwarte
katoenen capes met punt capuchon.
Het waren die good looking boys,
met vette gekapte brillantine kuiven
in hun haar die met die aantrekkingskracht bij de uitdagende meiden met
paardenstaart wel in de smaak wilden
vallen. In de regel was het gewoon
de innerlijke natuurlijke strijd van

de hormonen in hun jonge lichamen
waarmee zowel de meiden als de jongens in die tijd mee worstelden.
Het liep wel los
Nee, die relletjes stelden toen eigenlijk
echt helmaal niets voor als je nu kijkt
naar de uitspattingen van de huidige
jeugd met hun extreem gedrag van
sex, drugs en rock ’n roll. Maar als
het toen dan ook weer eens te erg
werd met deze jongelui op het strand
en deze jeugd de andere badgasten
bleven lastig vallen of er ontstonden
kleine vechtpartijtjes, dan belde het
personeel van de strandpaviljoens naar
het Politieposthuis.
Wij keken dan met de verrekijker op
afstand vanuit het Posthuis welke
jongens nu weer welke baldadigheden
uithaalden. Ervaring hadden wij al
genoeg opgedaan met deze jongelui.
Als het dan daar te wild werd gingen
wij dit probleempje op onze eigen
manier even oplossen. Het had dan
geen zin om met de witte politiejeep
over het strand daarheen te rijden;
de jeugd zag ons dan van een grote
afstand al aankomen en ze stoven weg
in alle richtingen tussen het publiek op
het strand en verstopten zich tussen de
badgasten.
Nee, wij gingen daarom dan gewoon
als ieder andere bezoeker op het strand
in zwembroek gekleed, met handdoek
over de schouder en met een krantje
onder de arm, waar de gummiknuppel in verstopt was, al slenterend
in de richting van die jongelui. Wij
verspreidden ons dan in een kring en
sloten die jongeren dan een beetje in.
De collega’s op het Posthuis hielden
ons in de gaten en zodra wij strategisch onze posities hadden ingenomen
tussen de ander badgasten, renden we
plotseling op de jongeren af.
Enkele reis
Wij hadden goed gezien wie wij dan
in de kraag moesten pakken en als het
dan op een klein knokpartijtje uitliep
dachten de jongelui dat ze een tik met
de krant kregen maar dan sloegen wij
er goed op los met de gummiknuppel.
Meestal pikten wij dan vijf of zes van
deze lastige belhamels op en wachten
wij op de politiejeep, die dan snel te
plaatse kwam. We losten de problemen direct en op eigen wijze op, maar
schreven zelden een bon uit. Nee, deze
jongens en meiden kregen ‘een gratis
ritje’ van ons, enkele reis met de jeep
naar het stille strand richting Wassenaarse Slag. Daar mochten ze dan van

ons uitstappen, op een plek waar ze
verder niemand tot last waren.
Later in die middag moesten ze dan
een inke afstand van enkele kilometers terug gaan lopen over het mulle
zand naar Scheveningen. We hadden
dan wel een gedeelte van hun kleding
meegenomen naar het Posthuis en die
konden ze dan na een lange wandeling
’s middags weer komen ophalen. Maar
dan kregen ze ook wel wat te drinken,
want we waren ook de beroerdste niet.
Soms hadden we trouwens wel eens
et idee dat e et er om deden ink
keet schoppen om een ritje met de
jeep te krijgen naar het stille strand.
Collega’s
Tijdens het zomerseizoen deden wij
van de Strandpolitie ook nog extra
dienst op de avonden dat vuurwerk
werd afgestoken op de Boulevard in
Scheveningen. Wij liepen in het donker op het strand, want er waren vaak
wat kleine opstootjes op een dergelijke
avond. Er werd geravot op en rond die
mooie ouderwetse strandstoelen. Als
het te erg werd dan gingen wij er met
een aantal agenten met de gummiknuppel op af. Wij joegen de jongelui
dan in de richting van de trappen van
de boulevard, waar andere agenten
ze opvingen en hen meenamen naar
het oude politiebureau aan het Gevers
Deynootplein. Als het vuurwerk was
afgelopen lieten we ze weer gaan.
Zo loste je de problemen op met de
relschoppers uit die tijd.

Gluurders
Ook keken we uit, als we weer eens
klachten hierover hadden gekregen,
naar de stiekeme gluurders op en langs
het strand. Zeker op het gedeelte van
het strand waar veel badgasten waren
hielden wij deze typische gelukzoekers met extreme belangstelling voor
vrouwelijk schoon extra in de gaten.
Soms gin het wat verder en moesten
we optreden tegen ‘potloodventers’.
Op het stille strand aan de kant van
de Wassenaarse slag werden toen ook
de zonaanbidders “zonder textiel”
door ons al oogluikend toegestaan.
De echte liefhebbers van de ‘Adam
en Eva look’ konden daar verder geen

kwaad doen.
Als je vandaag de dag zomers eens
een strandwandeling maakt en langs
dit gedeelte l van het strand wandelt,
lo en er soms t is e figuren onder
textiel die je aanstaren met een blik
van “kijk mij nou eens”. Maar als je
dan ook nog van die oude uitgezakte
dikke vrouwenlichamen schaamteloos
bloot in de branding ziet springen en
dansen, kijk ik maar eens extra lang
omhoog tegen de zon in tot ik sterretjes zie.
Maar goed alle dames en heren, jong
en oud, en liefhebbers van zonnebaden
zonder textiel mogen tegenwoordig
op het stille strand hun gang gaan. Dat
was vroeger toch nog wel een beetje
anders. Het is van het ene uiterste naar
het andere gegaan. Nu staat Holland
soms op z’n kop met de discussie over
dames die een hoofddoek of een burqa
dragen.
Deftige ruiters
Maar goed lachen, gieren en brullen
was het soms ook met de deftige
Haagse dames en heren, ‘ruiters te
paard’ op het strand van Scheveningen. Bij een manege aan de Harsthoekweg kon je een rijpaard huren
voor een ritje over het strand. De knollen waren wel zo getraind dat ze zeker
met een dergelijke badgast op hun
rug moeilijk in galop of draf waren te
krijgen, ze sloften met hun berijders
een vaste route langs de kust, om via
de duinen van Meijendel weer terug te
keren naar hun stal.
Leuk was het dan voor ons als we
weer een dergelijk deftige aangeklede
ruiter met de kin omhoog op het paard
bezig zagen zich uit te sloven. Hij
wilde dan bijvoorbeeld met het paard
proberen om langs de waterlijn te
galopperen. Het gevolg was dan soms
dat de knol begon te steigeren en de
ruiter met ijn mooie outfit languit de
golven in lanceerde. Het beest keek
dan vaak niet eens meer om naar zijn
berijder en maakte gelijk rechtsomkeert, met een sukkeldrafje op eigen
houtje terug naar de manage.
Nostalgie
Waar zijn ze gebleven op die mooie
zomerse dagen? Zoals toen nog veel
gezien, de echte Italiaanse ijsventers
met hun karretjes en heerlijk schepijs.
Rond het strand hadden ze altijd goede
klandizie. En dan de mannen met een
houten juk op de schouders, daaraan
bengelend twee grote witte emmers
met ‘zoet-zuur’. Ook dat waren

figuren die et strandleven van die
tijd hoorden. Net als de schelpenvissers aan de waterlijn en de man met
de ezels waar de kinderen een ritje op
konden maken.
Bij slecht weer en harde wind dan
kwamen de echte ouwe Scheveningse
vissermannen als strandjutters naar
het strand. Zij liepen dan met de platte
grijze pet op en diep weggedoken in
hun zwarte bonker jassen, als grote
zwarte torren op het strand op zoek
naar hun vondst van de dag. Het was
toen al bekend dat bij de echte offi i le strandvonder de e strandjutters
zeker niet de deur hebben platgelopen
om hun schatten daar aan te geven.

Kwijtgeraakt
Elke dag waren er weer badgasten die
spulletjes kwijtraakten op het strand.
Brillen, geld, trouwringen en andere
sierraden, tot kunstgebitten aan toe
raakten op de warme zomerse dagen
spoorloos in het mulle zand van het
strand. Alle “gevonden en verloren
voorwerpen” werden door ons netjes
wel in ‘het grote boek’ genoteerd.
Soms kwam er een badgast met een
vertwijfelde blik in zijn ogen en de
hand voor de mond het Posthuis binnenwandelen. Dan vertelden wij zonder blikken en blozen dat er verschillende kunsttandjes waren gevonden en
kon de arme badgast gaan uitproberen.
Op de arm van ‘Oom agent’
Veel kindertranen hebben gevloeid op
het strand als weer een peutertje zijn
ouders was kwijtgeraakt. Maar op de
arm van ‘Oom agent’ of met een ritje
in de strandjeep naar de kinderbewaarplaats was het leed vaak al weer gauw
gestild. Op drukke stranddagen had
onze kinderjuf soms een heel klasje
‘vondelingen’, maar we zijn aan het
eind van de dag nooit met een kleine
badgast blijven zitten.

Leo van Leeuwen
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‘Levend Verleden’ in kaart

Beroemde Hagenaars
op begraafplaatsen

70 procent pensioen haalbaar?
Michel van der Steen
geeft al zo’n twintig
jaar advies over geldzaken. Hij is beëdigd
hypotheekmakelaar,
maar houdt zich ook
bezig met pensioenkwesties en vermogenszaken.
Lezers die een
bepaald onderwerp
graag behandeld willen zien, kunnen dat
laten weten:
indeknip@
deoud-hagenaar.nl

Er is maatschappelijk teveel veranderd om nog met gemak
een pensioen te behalen dat inclusief de A.O.W ( Algemene
Ouderdomswet) gelijk is aan 70 procent van het laatstgenoten
inkomen. Vroeger spaarde men dit pensioen bij elkaar omdat
men toen nog wel vaker veertig jaar bij dezelfde werkgever
werkte. Ook waren er niet zoveel scheidingen als tegenwoordig. Dus als je het bij je baas en je partner thuis had uitgehouden kon je ook nog vaak enkele jaren eerder achter de geraniums. Er is dus veel veranderd.
oor de finan i le risis ebben we in
ieder geval geleerd dat we niet meer
ver ekerd ijn van een ensioen. n de
uidige tijd verandert men regelmatig
van werkgever van uwelijks artner en
er wordt langer dan vroeger gestudeerd
waardoor de ensioeno bouw van
veertig jaar in et gedrang komt. et
name een e ts eiding akt er fors
in. et is to ook logis dat men bij
gemeens a van goederen samen
eeft ge orgd voor de o bouw van
dit ensioen en dat bij s eiding de e
ensioenre ten worden gedeeld.
Even puzzelen
ok is men tegenwoordig afgesta t
van et eindloonstelsel en overgesta t
o et middelloonstelsel. l met al een
ink aantal redenen om de eigen situatie

eens tegen et li t te ouden. oe it
met met mijn uidige ensioeno bouw
oeveel bedragen mijn remievrije
ensioenen verdiend bij vorige werk
gevers at eb ik verder aan ges at
vermogen rond de ensioendatum
ierbij kun je denken aan overwaarde
in de eigen woning waarbij je er o
dient te letten dat wanneer je dat ontant
wilt maken je de e woning dus moet
verko en. n wilt u dat dan al oeveel
s aargeld ebben we dan bij elkaar en
wat is mijn eventuele effe ten ortefeuil
le dan ongeveer waard a dat wordt
even u elen.
Crisismoe
k merk wel dat men de laatste tijd
risismoe wordt. et woord risis is
een van de meest gebruikte woorden

van et laatste jaar en dan moet et eens
o ouden. Natuurlijk ijn er s rijnende
gevallen van mensen die lotseling
onder werk komen te itten en ijn er
mensen die fors ebben verloren o de
beurs. ie ad er ge egd dat de beurs
alleen om oog kon aar ik denk dat
wij Nederlanders to nu ter genoeg
ijn om vooruit te kijken. et al nog
wel even duren maar er moet to li t
ijn aan et einde van de tunnel.
o oorde ik van vrienden dat ij twee
dagen adden moeten oeken o et in
ternet voor een leuke last minute reis.
Bijna alles was al vol geboekt of to
nog steeds erg rij ig. elke risis
Nee we ijn et er met n allen over
eens de banken ijn de s uld van alles.
om er dan ook eens vanaf
rettige vakantie.

en uitgebreide inventarisatie bij alle begraaf laat
sen in en aag eeft een gedetailleerd over i t
o geleverd met graven van istoris belangrijke
ersonen. e emeentelijke Begraaf laatsen
afdeling onumenten org en et aags emeen
tear ief ebben de graven in kaart gebra t. e
inventarisatie is uitgevoerd naar aanleiding van et
initiatiefvoorstel Levend erleden van et raadslid
ies mits
.
et ouder Baldewsing van Leefbaar eid si
it over i t neemt je in vogelvlu t mee terug in
de aagse ges iedenis en levert ook een bijdrage
aan de instand ouding van graven van belangrijke
ultuurdragers. k vind dit boekwerk bij onder
waardevol.
161 grafmonumenten
illem rees Louis ou erus mr. . . orbe ke
erard ieret artinus Nij off o ef sra ls Betje
olff en agje eken ijn enkele namen die in et
boekje de revue asseren. n totaal ijn
graven
van istoris belangrijke ersonen met een bekno
te bes rijving van de levensloo in et over i t
o genomen. n de loo van dit jaar worden ook
de graven van istoris e ersonen en belangrijke
kunst istoris e grafmonumenten in aagse kerken
in kaart gebra t.
e inventarisatie van et aags Levend erleden
wordt toege onden aan de istoris e vereniging
ie ag e de rienden van en aag en ge nteres
seerde onderwijsinstellingen.

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

SCHROEDER
KRINGLOOP HOLLAND

Crispijnstraat 74

Den Haag

A. Diepenbrockhof 67

Den Haag

Kerketuinenweg 63

Den Haag

I

Beresteinlaan 2

* Energiebesparing: het E-team geeft gratis advies en een
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 kringloopwinkels terecht.
U kunt ook bellen met (070) 360 14 65 op maandag t/m
donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van
08.00 tot 12.00 uur of een e-mail sturen naar
info@dienstenwinkel.nl.

Rijswijk
Den Haag

Geldig tot 31 augustus 2009

SCHROEDER
DIENSTENWINKEL

Alleen originele kortingsbonnen geldig

KRINGLOOPWINKEL
FRUITWEG

D

e Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende
diensten voor particulieren met een krappe beurs
en voor instellingen of stichtingen. Geschoolde
klussers leveren en garanderen kwaliteit tegen lage prijs. U
weet vooraf wat de kosten zullen zijn. 65-plussers, mensen
met een Ooievaarspas, een vaste klantkaart of een servicepas
Gezondheidsservice Florence krijgen extra korting.

✁

n 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.

Van Ravesteijnplein 84-85

De Dienstenwinkel helpt u bij

“BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

10 % ZOMERKORTING
OP AL UW AANKOPEN ”
Maximaal 1 bon per klant
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“Daar hebben we Miss Delial” sjansten de seizoenskelners

De Pier in de branding van m’n leven
Iedere keer als mijn hersentjes overuren maken overvalt mij
de behoefte te vluchten naar een van de weinige plekken
die mij nog vertrouwd is: de Pier van Scheveningen. Door de
jaren heen veranderde het decor van mijn geboortestad Den
Haag volledig. Zij bleef.
Ofschoon steeds verder ingebouwd
doemt ze, als een trouwe vriendin, telkens weer voor me op. Ik hoop dat ze
nooit verandert. Gezeten op een terras
of leunend over de railing van het later
aangebouwde eilandje hercreëer ik in
gedachten mijn verleden en ga terug
naar onze eerste ontmoeting.
Ondanks dat de Pier in 1961 door
rins Bernard al offi ieel voor geopend was verklaard, maakte ik in de
zomervakantie van 1962 pas kennis
met het bouwwerk dat niet alleen het
Scheveningse weer allure moest geven
maar ook moest zorgen voor een aanmerkelijke bron van inkomsten.
Pierewaaien
In het gezelschap van een groep familieleden die - uitgerust met sigaren,
hoeden, tassen en regenjassen- voor
het aanschouwen van de spiksplinternieuwe attraktie helemaal per trein uit
het verre Utrecht waren overgekomen
schaarde ik me op een zondagmiddag
achter de lange rij wachtende voor
de kassa om voor het bedrag van een
gulden te gaan pierewaaien op het
machtige bouwwerk dat magistraal
opdoemde uit de Noordzee.
Ondanks dat ik op die dag zo mogelijk
nog dwarser was dan anders – je kon
het als dertienjarige gewoon niet meer
maken op stap te gaan met die ouwelui - maakte het krachtige, gracieuze
bouwwerk, dat me deed denken aan
een sterke vrouw op gladde, slanke
benen, een enorme indruk op me.
Vanaf dat moment had de pier een
aanzuigende werking.
Watergolfspeldjes
Een paar weken later al deed ik het
bezoek met mijn vriendin en klasgenootje Liesje, die woonachtig was
naast de waterstokerij in het Rooie
Dorp, nog eens dunnetjes over. Met

hoog opgekamde suikerspinnen met
daaroverheen zijden sjaaltjes vastgezet
met watergolfspeldjes die onze
polyester kapsels voor de hevige wind
en zandstormen moesten behoeden,
liepen we innig gearmd over de
winderige passerelle en keken vanaf
de uitkijktoren vol ontzag uit over de
wild opzwiepende zee die tegen de
gladde betonnen palen omhoog sloeg.
Ondanks het gevoel van vrijheid dat
we ervaarden, was er ook melancholie.
Er hing afscheid in de lucht.
Nieuw leven
Net als de pier stonden ook wij aan het
begin van een nieuw leven.
We hadden die zomer onze lagere
school in de Schilderswijk verlaten.
Liesje ging naar de huishoudschool, ik
naar de Mulo.
In een buurt als de onze, een wereld
van verschil.
Nog zie ik ons staan op die uitkijktoren: twee verwachtingsvolle tieners
gehuld in moderne nylon regenjassen die in een spaarzaam moment
van zwijgzaamheid even bemoedigd
elkanders arm drukten, alsof we
wisten dat onze levens zich voor altijd
zouden scheiden.
Strandhangers
Bij de volgende ontmoeting met de
Pier van Scheveningen was ik een
vijftienjarige Muloklant die samen
met mijn vriendin Inez de school
verzuimde om in het zand bij de pier
tussen andere strandhangers rond te
hangen. Urenlang praatten we over
wilde toekomstplannen, bandjes
en de uitgaansgelegenheden op het
Gevers Deynootplein, waar voor
ons de allereerste keer zo’n heerlijke
spanning hing toen we, gekleed in de
uitgaanskleding van mijn oudere zus
en vergezeld door klasgenoten: Roly

- Hier sta ik als 13-jarige te midden van familieleden, die speciaal voor een
bezoek aan de splinternieuwe Pier uit Utrecht waren overgekomen. -

- Al zal de Pier de komende jaren weer een volgende ingrijpende ‘vernieuwbouw’ ondergaan,
het schitterende wolkenspel aan de Scheveningse kust blijft onveranderlbaar prachtig. -

en Wim, stikkend van de zenuwen
probeerden langs de geuniformde portier te komen die de ingang bewaakte
van de ‘Pam-Pam.’ Een dancing die in
die tijd Big John Russell en Wally Tax
een podium bood.
Geamuseerd hoorde de Pier de verhalen aan.
Net als die keren dat we ons na een
bezoek aan de Bowling, Beatclub of
het schitterende Oberbayern – later
allemaal opgeslokt door Big Brother
– met een groep andere stappers onder
de uwelen sterren emel voor de
pier verzamelden, om ons vervolgens
weer naar een ander feest te begeven.
Gezeten op de bagagedrager van een
zwarte Puch keek ik in aanbidding
naar de donkerblonde krullenbol en
groen loden jagersjas van de bestuurder, en was net als hij, nog onbewust
van het feit dat hij later als zanger van
the Golden Earing grote furore zou
maken.
Q65
Dat de Pier ook een muzikaal gehoor
had bleek uit die keer toen de leden
van de Q65, aangemoedigd door een
massaal over de railing hangende
menigte, in een gammel rubberbootje
over de woelige baren uit de richting
van Engeland kwamen varen om
vervolgens, zeeziek of niet, midden op
de pier een spetterend life concert te
geven dat mede door haar akoestiek,
klonk als een klok.
Als zestien-jarige voortijdig schoolverlaatster werkzaam als uitzendkracht
bij een dodelijk saai pensioenfonds op
de hoek van de Keizerstraat en Zeekant, rende ik tijdens de middagpauze
opgelucht naar haar uitnodigende
armen.
Flink wat feesten, relaties en saaie
kantoorbaantjes later, probeerde ik op
mijn achttiende als seizoenmedewerkster bij Marja souveniers gelegen aan
de Boulevard, de zorgeloze draad van
mijn jeugd weer op te pakken.
Gezeten op een krukje en gehuld in

een hel gele zomerjurk koesterde ik
me ’s ochtends in het zomerzonnetje
naast een levensgroot reclamebord van
Delial zonnebrandolie - dat net als de
emmertjes, scheppen en zonnebrillen
iedere dag weer naar buiten gesleept
moest worden – en staarde vol afgunst
naar de onverstoorbaarheid van de
pier.
“Daar hebben we Miss Delial,”
sjansten de seizoenkelners, wijzend
op mijn vermeende gelijkenis met de
blonde, diepgebronsde juffrouw van
het reclamebord die, slechts gekleed in
een hel gele bikini, jolig met een witte
bal jongleerde. Hevig gekweld door de
naweeën van een stukgelopen relatie,
probeerde ik m’n wanhoop te bestrijden door uitbundig mee te lachen.

sprak er af met mijn moeder.
Na haar dood voerde ik in haar directe omgeving tijdens heldere dagen
waarop je bijna naar Engeland kon
kijken, lange, diepzinnige gesprekken
met mijn vader.
Want de Pier werd voor mij een plek
van bezinning.
Uren kan ik naar haar kijken. Het
was net of ze opging met mijn eigen
leven: ups en downs, eb en vloed. Er
waren tijden dat ze in verval raakte en
jarenlang uit de gratie was.
De kassahokjes waren leeg. Zelfs
gratis had ze geen aantrekkingskracht
meer. Het was een troosteloos gezicht.
Maar na een renovatie was ze weer
helemaal terug.
Nog steeds wat gebutst en gebladderd,

- De Pier in vroeger tijden, een aantal renovaties terug
(Foto-collectie M. Cazemier www.htmfoto.net). -

Waar mama wacht
Een aantal jaren later tijdens lange,
warme zomerdagen sommeerde ik
mijn jonge, ondernemende kroost
zich bij eventuele desoriëntatie te
vervoegen bij de ingang van de pier.
Het oriëntatiepunt waar mama op ze
zou wachten.
Toen mijn kinderen hun eigen weg
gingen en ook ik al jaren elders vertoefde, stelde ik haar tijdens een dagje
uit aan mijn kleinkinderen voor of

als een vrouw met een verleden.
Maar ik vind haar mooi, en hou van
haar trouw.
Want iedere keer, zomers, als duizenden mensen haar weer bezoeken en de
terassen zijn afgeladen, of ’s winters
in stilte en verlatenheid is ze voor mij
de plek waar ik mijn Haagse herinneringen levend hou.

Lucy Naberman
Eschersingel 14, 3544ML Utrecht
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

- Paviljoen 53, onder de rook van het Kurhaus. -

Terug naar… de kust
met Cees Pluimgraaff
In deze speciale zomereditie keer ik niet terug naar een specifieke straat of wijk, maar geheel in het thema gaan we “Terug
naar de Kust!”

Paviljoen 53
Cees groeide op en volgde intern de
opleiding aan de Hogere Hotelschool
aan de Brusselselaan, na carrières
gehad te hebben bij de KLM, Holland
Casino en Sportfondsenbad Nederland kocht hij het Paviljoen 53 onder
de rook van het Kurhaus en kwam
terug op de plek waar hij zich het
meeste thuis voelde, het strand!
“Een droom kwam uit, werken op het
strand, je had in die periode ook nog
van die echte oude strandboeren die
daar hun zaken exploiteerden, kon
je nog gewoon elf je esje bier uit
de koelkast pakken en op een lijst
achter de bar op je naam bijschrijven, dat is nu niet meer mogelijk, de
strandboeren zijn vervangen door
ondernemers.”
Strandmens Cees veert op en draait
warm: “Er gebeurden ook altijd wel
wat op het strand, lag daar ineens het

De Oud-Hagenaar - - Krant voor de 50-plusser
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Beelden van mooie zomers

Terug naar...

Kind van de kust
Het is begin jaren vijftig wanneer
Cees Pluimgraaff wordt geboren aan
de Zuid-Hollandse Kust. Zijn hele
jeugd woonde en leefde hij zowat op
het strand.
“Het was een geweldige tijd, er kon
ook nog van alles op het strand. Na
schooltijd of in de vakantie gingen
we in zee garnalen trekken, die we
dan ‘s avonds pelden en daarna gelijk
opaten, verser kon gewoon niet.” Een
beeld wat ik mijzelf ook nog goed
kan herinneren, mannen en jongens
die langs de vloedlijn hun netten met
garnalen leegden, als jongetje vond
ik dat geweldig al die springende
garnalen.
“Maar er lag ook altijd veel wrakhout
langs de vloedlijn en dat verzamelden
wij om een vuurtje te stoken en daar
weer aardappels op te poffen.”

De Oud-Hagenaar - - Krant voor de 50-plusser

- “Een droom kwam uit: werken
op het strand.” -

schip van Veronica op het zand, wat
een mensen kwamen daar op af. Of
was er weer een dolfijn of bruinvis
aangespoeld.”
Afgelopen week spoelden er ook nog
wat pakjes aan, met een ietwat hogere
straatwaarde dan een potvis, maar dit
terzijde.
Speciaal
Na zoveel jaren op het strand zijn er
anekdotes te over om te vertellen. “Ik
zal nooit vergeten dat er een klant
een broodje frikadel bij me bestelde,

na een kwartier komt’ie helemaal in
paniek naar me toe. Was zijn gebitje
kwijt! Hij had geen trek meer in het
laatste hapje en gooide dat weg in
een vuilniszak, alleen jammer dat z’n
gebitje daaraan was blijven hangen.
Nou waren dat enorme zakken van
vier meter lang, dus hebben we alles
moeten uitpluizen, uiteindelijk vonden we het ding terug, met een klein
stukje frikadel tussen z’n voortanden, was dus echt een frikadelletje
speciaal!”
Bijzondere gasten
Maar het strand kent natuurlijk ook
bijzondere gasten. Ik weet zelf nog
heel goed de pindachinees te herinneren, die altijd riep “Pinda, pinda,
lekka, lekka”. Of de man met de zure
bommen, waarbij het water uit je
mond liep als die langskwam.
“Ja en de Duitsers,” zegt Cees. “Hoewel de meeste strandtenten bedjes
verhuren, zie je nog steeds gebieden
waar het meer lijkt opeen maanlandschap met kraters dan op strand. Dan
weten wij het alweer: Duitsers! Want
om de een of andere reden blijven zij
kuilen graven. Nee, sommige dingen
veranderen nooit!”

Mieke van Es – Groenendijk stuurde vier foto’s op die zijn
genomen op het strand in Kijkduin en het strand ter hoogte
van de Savornin Lohmanlaan. “De eerste is genomen in
1925, en laat
mijn moeder
zien met haar
familie. De
andere drie
zijn wat later
genomen, ik
denk rond
1930. Ook
daar staat
familie op,
onder meer
zie ik mijn
grootouders.
Zij gingen vaak lopend naar het strand en naen dan een kar ee et essen water, eten
en soms een tent. Mijn grootouders woonden
achtereenvolgens aan de Van der Helststraat,
het Moerbeiplein en het Notenplein.”

“Van 1952 tot 1960 hebben
wij op Scheveningen gewoond, aan de Dr. Lelykade,”
laat Ineke de Jong – de
Vroege ons weten. “Mijn inmiddels overleden vader was
een verwoed fotograaf. Er
zijn veel zwartwit-negatieven
bewaard gebleven en die ben
ik nu aan het digitaliseren. De
bijgaande foto’s zullen door
mijn vader op Vlaggetjesdag
zijn genomen, vanaf het balkon van ons woonhuis.”

Mevrouw M.A. Visser - van de Akker stuurde ons de
bijgaande drie foto’s die omstreeks 1930 zijn genomen
op het strand in Scheveningen.

Een kuil had je voor de hele zomer

In dagelijks tenue op het strand
Ik ben geboren in 1920 in het Bezuidenhout. Omdat wij vaak
ziek waren had de dokter zeelucht geadviseerd en daarom
ging onze moeder met mij en mijn twee broers heel vaak naar
het strand. Wij gingen dan met lijn 15, die alleen ‘s zomers van
het Stuyvesantplein naar het Gevers Deynootplein reed.

Langs de Zuid Boulevard (Strandweg) stonden zeskantige groene
tentjes. Zij hadden een houtenvloer
en aan vijf kanten een groengeschilderde houten wand. De voorkant was
open. Zij waren afgedekt met een
tentzeil dat opgehouden werd door
een paal in het midden. Deze werden
door de Mij. Zeebad Scheveningen
verhuurd. Mijn ouders huurden zo’n
tentje. Ons tentje stond ongeveer
tegenover het Paviljoen De Witte. Bij
de trap naar de boulevard stond een
loods, waar wij de grote spullen zoals
strandstoelen en scheppen konden
opbergen. De beheerder heette Toet
– dat is de enige naam die ik mij nog
herinner.
Volks Zeebad
In zee mochten we pootje baden.
Zwemmen was alleen toegestaan in
de ‘bewaakte zeebaden’. Er was het
Volks Zeebad, ongeveer tegenover
Seinpost en het Luxe Zeebad aan het
einde van de Noord boulevard. Wij
hadden een abonnement op het Volks

- Garnalen ‘trekken’ blijft voor elke generatie kinderen fascinerend.- Frivool zonnebadend in 1923. -

Zeebad. Wij mochten dan een uur
zwemmen.
Er waren kleedhokjes, waar men zich
kon verkleden: aan de Noordkant
voor de mannen en aan de Zuidkant
voor de vrouwen. In het water stond
een grote kar waar men zijn handdoek
of badjas kon ophangen. De dames
hoefden dus niet in zwempak over het
strand te lopen. Op het strand was
zonnebaden wel toegestaan.

- Spelend met mijn broertje in het zand; speciale badkleding hadden wij niet. -

Op het strand stonden de bekende
rieten strandstoelen, die men kon
huren. Bij slecht weer stonden zij in
een groep bij elkaar. Wij konden daar
dan heerlijk in spelen.

- Mijn vader, uiterst rechts, verscheen in 3-delig pak met hoed op het strand.-

Tot het middel
Er waren badmeesters die er op
toezagen dat men niet te ver in zee
ging. Meestal was “tot het middel”
het verste dat men in zee mocht. Op
het strand langs de Boulevard stonden
ook enkele eenvoudige consumptietenten, waar wij soms een ijsje
mochten kopen. Frisdranken zoals
tegenwoordig had men niet, want de
kroonkurk bestond nog niet. Er bestonden wel kogel esjes waarvan de
als van de es werd afgesloten door
een glazen kogel. Maar die waren erg
duur. Wij kregen van mijn moeder
ranja, limonadesiroop met water.

Over de foto’s
Twee van de vier fotootjes zijn genomen op een mooie dag in 1923. Op
de één zit mijn moeder, voor die tijd
heel frivool, te zonnebaden met ons
op haar schoot; op de ander speel ik
met mijn broertje in het zand. Zoals
te zien, droegen wij op het strand
onze normale kleren. Badkleding
of vrijetijdskleding was toen een
onbekende luxe, maar wij hadden net
zo veel plezier op het strand als de
kinderen van tegenwoordig.
De andere twee foto’s zijn in 1927
genomen tijdens een strandvakantie

in 1927 in Noordwijk aan Zee. Wij
graven daar een kuil. Wij hadden toen
geen windschermen en dan is een
kuil noodzakelijk om uit de wind te
kunnen liggen, bovendien is het zand
warm. Die kuil was van jouw gedurende de hele vakantie; vreemden
zouden daar niet in gaan liggen. Bij
vertrek gooide je hem dicht of je deed
hem over aan nieuwe gasten. Mijn
vader staat te scheppen in 3-delig
pak met hoed. De dames hebben
een mantel aan en een hoed op. Zo
hoorde dat! Ik vermeld dit omdat
er tegenwoordig veel mensen uit
andere culturen hier wonen waar dat
tegenwoordig nog zo is. In hun ogen
zijn wij onbehoorlijk gekleed. Wij
realiseren ons niet dat 80 jaar geleden
de mensen hier net zo dachten en dat
de oorlog ook in dat opzicht voor een
revolutie heeft gezorgd.

B. van Linge

- Op vakantie in 1927 in Noordwijk. -
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Cliff Richard & The Shadows in K&W
De vroegste jaren zestig in de vorige eeuw. Den Haag was nog géén Beatstad nummer 1 –
The Beatles en The Rolling Stones markeerden de startlijn van hun carrière met een heel
dun krijtje. Cliff Richard & The Shadows waren er wel en zouden een optreden verzorgen in
het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen (K&W) aan de Zwarteweg.
Het bijzondere en een beetje bizarre feit doet zich voor dat de genoemde musici – ver voorbij de pensioengerechtigde leeftijd – binnenkort nog eens ons land aandoen. Vooreerst een
herinnering aan toen… met de aantekening dat na de oorlogsjaren wereldbekende musici
in de Hofstad optraden en dat er binnen de stadsgrenzen heel veel eigen talent tot bloei
kwam. Omdat de grootheden van de rock ’n roll ons land en onze stad in die jaren links lieten liggen, vormden Cliff en zijn Shadows in 1961 een keurig alternatief. De jeugd van toen
was nog niet zo verwend, en zeker niet gewend aan spektakel op het muzikale vlak.
Rel-neef
Met zijn vieren kochten we toegangskaarten bij het bespreekbureau van de
Haagsche Courant; dat hakte er even
in. Toch niet beter een langspeelplaat
gekocht? De bewuste avond op stap
met twee broers en een neef, die zich
eenmaal binnen de muren van K&W
als een echte ‘rel-neef’ ging gedragen.
Voor de gelegenheid droeg hij een
zwart leren jack van zijn oudere

Broer, dat veel te ruim zat, en een
hele donkere zonnebril. Als een blinde
botste hij overal tegenaan. Hij hoefde
niets te zien, als de anderen hem maar
zagen! Zitplaatsen op het zijbalkon,
niet ver van het toneel. Nog tijd om
rond te kijken
Schreeuwen en gillen
Beneden in de zaal zat een ingetogen
publiek, deels aan de hand van een

- Vijf shillings kostte het album met o.a. “A Girl Like You” destijds in Engeland. -

Meneer Bennik

lid van het ouderlijk gezag (vooral
vaders). Eenieder in gespannen verwa ting. e aalli ten oe ten uit
en onder luid gejuich traden de vier
leden van de begeleidingsgroep in de
spotlight. Zij speelden hun hits (Apache, Shadoogie, Nivram, et cetera)
op ingestudeerde danspasjes. Maar
geen Cliff. Telde hij in de kleedkamer
soms het geld?
Het gebouw vormde voor gelouterde operazangers en –zangeressen
een schrikbeeld door de miserabele
akoestiek. Met The Shadows aan de
snaren viel er wel mee te leven. Toen
verscheen opeens vanuit de coulissen idool-in-de-dop Cliff, soepel en
lenig, zoals dat bij die leeftijd hoort.
Hij had er overduidelijk zin in. Op dat
moment kwam er een ‘tegengeluid’
uit de zaal op gang, zodat het leek of
de heren muzikanten waren stilgevallen. Instant opwinding bij instant
rock, het publiek hield niet meer op
te schreeuwen en te gillen. En dat in
zo’n eerbiedwaardige muziektempel,
die enige jaren daarna door een felle
brand zou worden verwoest. De storm
ging pas liggen toen de show voorbij
was. Nou, dat was het dan!
De volgende morgen weer vroeg op,
kranten rondbrengen in mijn vaste
wijk, want de pop werd immers duur
betaald. Niemand van ons kon bevroeden dat dit groepje en zijn zanger
zo lang in de amusementsindustrie
zouden blijven meedraaien. En met
zoveel succes, terecht overigens.
Binnenkort verschijnen ze weer aan
de horizon van onze Noordzee, inmid-

- De bezetting van de band tijdens de buitenlandse tournee in 1961. -

dels gelouterd en geridderd, op een
concert 11 november in het Rotterdamse Ahoy.
Splinters
Een paar jaar na deze eerste popervaring kreeg ik kaarten aangeboden voor
een optreden van de Stones in 1964,
in de Kurzaal. Ruimhartig heb ik die
toegangsbewijzen aan de broers van
mijn geliefde geschonken. Nooit spijt
van gehad. De Kurzaal versplinterde
onder het enthousiasme van de fans.
Toch maar liever van elkaar genieten
onder een prachtige sterrenhemel,
die nog niet was ‘vervuild’ door het
vele licht dat de stad tegenwoordig
uitstraalt.
Bejaardenrock
Bill Haley and His Comets kwamen in

1968 ook nog even langs. Zij speelden
aan de Houtrustweg bij de HOKIJ
(Haagsche Overdekte Kunst IJsbaan)
met geweldig bravoure hun bejaardenrock. De muzikale ontwikkeling had
in ruim tien jaar een enorme vlucht
genomen, zoveel was duidelijk. En
daarbij had Den Haag (inmiddels wel
gekroond tot Beatstad nummer 1)
bepaald niet stilgestaan. En dan te
bedenken, dat menig talent uit die tijd
ook heden ten dage nog volop meedeint op de golven van de muzikale
mode. De Britse popiconen zijn nog
actief en de Haagse evenknieën doen
niet voor ze onder. Waarvan akte!
Oh, oh, Den Haag, prachtige parkpopstad.

Joh. A. Molenaar

- Wat ouder geworden en geridderd, maar de heren zijn weer
bij elkaar voor een Tour die dit jaar o.m. Ahoy in Rotterdam aandoet. -
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Roadie, manager en chauffeur Hans Westerhof (3 slot)

De laatste jaren met Boots
Na het vertrek van Barry Hay uit de Haigs is de band nog even als trio doorgegaan en werd de laatste single “Roly Poly Martha” in 1967 opgenomen met ene
Erik, die leraar was op een school in Den Haag.
Ook is er nog een televisie opname voor
het programma Moef Ga Ga geweest, waar
de band werd aangevuld met organist Hans
Jansen. Met nog een aantal optredens in het
verschiet gingen de zaaleigenaren echter met
The Haigs als trio niet akkoord, wat het einde
van The Haigs betekende.
After Tea
Hans Westerhoff ging na de Haigs veel
mee met After Tea waar Martin Stoelinga
de manager van was. Tijdens een van deze
optredens rond september 1968
liep Hans de zanger Jacques
Eckhardt tegen het lijf die wel een
nieuwe band wilde beginnen. Hij
kende ook nog twee muzikanten
uit Berlijn, eentje uit Hamburg
en eentje uit Zwitserland. Zo
gezegd, zo gedaan. Er werden
afspraken gemaakt en ze zouden
elkaar ontmoeten in Emmerich op
het station.
Dus Hans en Jacques met een busje
op weg naar Emmerich. Eenmaal

daar aangekomen zagen ze de uit Zwitserland
komende gitarist. Jacques had deze gitarist
echter nog nooit ontmoet en alleen maar over
hem gehoord. Hij keek naar zijn handen en
zei: ga jij maar terug, dat wordt niks.
De rest was inmiddels ook aangekomen en
vervolgens gingen ze met z’n vijven met de
spullen in het busje terug naar Den Haag.
Terug op het honk in Den Haag werd Kit van
Ettinger als gitarist gevraagd. Er werd volop
gerepeteerd en de nieuwe band onder de naam
Boots was geboren. Hans werd manager en
roadie tegelijk. Hij maakte een
afspraak met Freddy Haayen,
met wie hij nog steeds contact
had en die inmiddels weg was
bij Polydor en bij Red Bullet zat,
om te komen kijken bij Boots die
intussen Funky muziek van onder
andere James Brown speelde.
Freddy Haayen vond het wel wat
en kwam met een volgens hem
geschikt nummer voor de band.
Ze gingen vervolgens de studio
in en de eerste single “In the

KORTING
OP ALLE MONTUREN
Specsavers biedt serieus voordeel. Tot en met 2 augustus krijgt u 50% korting
op alle monturen! Bij Specsavers nemen wij u en uw portemonnee serieus.
Ga toch meteen naar Specsavers.

UW VESTIGING! Specsavers Den Haag Spuistraat
Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen. Deze
actie is geldig tot en met 2 augustus 2009. Vraag in de winkel naar de
voorwaarden. © 2009 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

www.specsavers.nl

50%

Jaap Schut

Beginning” was gelijk raak. Alarmschijf bij
Radio Veronica met een top 10 hit als gevolg.
Een gelukje
Dat dit relipop nummer als alarmschijf werd
gekozen kwam eigenlijk alleen maar omdat
Lex Harding net die week op vakantie was.
Normaal maakte Lex altijd uit wat de alarmschijf werd, maar dit keer dus niet. Met een
hit op zak kwamen er televisie optredens in
o.a. Nederland en Duitsland. Veel optredens
met een gage van wel 850 gulden per keer. Zo
werd er eindelijk wat geld verdiend. Omdat er
in het begin geen inkomsten waren had Hans
al die maanden uit eigen zak voor de heren
gezorgd.
Maar met het vele optreden kwamen ook de
eerste problemen. Tijdens een zondagmiddag
optreden in Honselersdijk, georganiseerd door
Henk Theunissen, kwam Jacques nog lam van
de avond daarvoor aan, met als gevolg een
slecht optreden waardoor Henk niet betaalde.
Vanuit Honselersdijk gingen ze op weg naar
een optreden in Brabant waar Jacques vlak
voor het optreden zoek bleek te zijn. Hij werd
later gevonden in een kroeg en ook tijdens
dit optreden was het na twee nummers al een
puinhoop op het podium.

Einde met een traan
Twee weken later diende zich het volgende
probleem aan. Vlak voor ze op weg zouden
gaan voor een optreden in Warmond komt
de drummer met het verhaal dat hij wel mee
wilde maar dat hij geen drumstel meer had. Er
werd in allerijl een drumstel geregeld zodat
dit optreden toch door kon gaan. Maar de
problemen gingen Hans inmiddels wel de keel
uit hangen. Toen hij ook nog eens fysiek werd
belaagd is hij naar Freddy Haayen gestapt met
de mededeling dat de band Boots verleden
tijd was.
Hans had echter nog wel een stapel lopende
contracten. Hij regelde een Haagse band die
onder de naam Boots het repertoire instudeerde en daarmee de lopende contracten
afwerkte. Dit werkte wel maar er ontstond
een nieuw probleem toen bleek dat de platenmaatschappij rondom Jacques ook een nieuwe
band Boots had geformeerd en ze tegelijkertijd op het programma stonden van een
festival in Volendam. Dit was aanleiding voor
een proces wat Hans verloor. Hiermee kwam
met een traan een einde aan zijn carrière in de
popmuziek.

Jaap Schut / Museum RockArt
Zekkenstraat 42
3151 XP Hoek van Holland
06-51512885 / info@rockart.nl /
www.rockart.nl
Openingstijden donderdag/vrijdag/
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
Iedere 1ste zondag van de maand
van 13.00 tot 17.00 uur

Opening van expositie 50 jaar Radio Veronica
Zondag 5 juli opende Minister Plasterk van OCW de expositie 50
jaar Radio Veronica in Museum RockArt te Hoek van Holland. De
opening werd bijgewoond door vele oud Veronica medewerkers
onder wie Jan van Veen, Ad Bouman, Juul Geleick, Anuschka, Arthur Endlich, Cees Manintveld en de man van het laatste uur Hans
van Velzen. De minister kreeg het aanwezige publiek op zijn hand
door spontaan diverse Veronica jingles en namen van diskjockeys
- Jaap Schut van Museum RockArt met
voor te dragen. Tevens gaf de minister aan als Radio Veronica
minister Plasterk fan op 18 april 1973 met zijn transistor radiootje aan zijn oor mee
gedemonstreerd te hebben tegen het verdwijnen van de immens
populaire zeezender. Volgens zijn zeggen zijn eerste politieke daad.
De openingshandeling bestond uit het onthullen van de 1ste originele opname-studio uit de jaren zestig
aan de Zeedijk te Hilversum. Tevens werd deze middag de intentieverklaring tussen Museum RockArt en Stichting Norderney
getekend waarmee een verdere samenwerking tussen deze partijen
wordt gewaarborgd. Slotstuk van de middag was de onthulling
van de maquette van de nieuwbouw van de POP Experience in
Scheveningen, het beoogde nationale popmuseum dat daar moet
komen.
De expositie “50 jaar Radio Veronica” is tot 19 december te be- Gezellige openingsdrukte op 5 juli,
zoeken in Museum RockArt in Hoek van Holland.
met veel oud Veronica medewerkers. -
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Een wat ingewikkelder kwestie deze keer. De redelijke of onredelijke belastingdruk in ons land en de verschillen tussen ouderen en jongeren.
Reacties kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Voorkom achterdocht bij de andere kinderen
Voor ouderen met fysieke en geestelijke ongemakken is het
handig als een kind de financiële administratie doet wanneer
ouders daartoe zelf niet meer in staat zijn. In het verleden –
toen bankieren op internet nog niet in was – werd daarvoor
meestal een gezamenlijke betaalrekening geopend (een en/
of-rekening die ook partners vaak gebruiken). In het digitale
tijdperk is het overigens vrij eenvoudig een rekening van een
ouder mee te nemen in het bankieren op internet waarmee
alle benodigde betalingen kunnen worden verricht. Met een
doorlopende machtiging kan voorts eventueel contant geld
gepind worden.

Wij zijn niet zo’n grote voorstander
van een en/of-rekening van een
ouder en een van de kinderen of van
een oudere die uit fysieke overwegingen samen met een ‘goede kennis
of ander familielid’ een gezamenlijke
rekening aanhoudt om hem of haar
te helpen met betalingen en pinnen.
Daarvoor zijn namelijk veel andere
mogelijkheden –zoals een machtiging – waarbij de kans op ‘vrij
gesjoemel’ veel kleiner is.
En/of-rekeningen zijn uiteraard wel
zeer geschikt voor gehuwden (in
gemeenschap van goederen) en mensen die een samenlevingscontract
hebben. We kunnen ons voorstellen
dat kinderen er alle vertrouwen in

ebben dat een van en de finan i le
zaken van ouders eerlijk behandelt.
Maar voorkomen is toch altijd beter
dan genezen. In de praktijk van de
vragenrubriek (Rechten & Plichten)
hieronder is ons soms gebleken dat,
vooral als de ouder is overleden, bij
de andere kinderen ineens het licht
gaat branden en men zich afvraagt
wat het kind dat de gezamenlijke rekening had allemaal heeft
uitgespookt. Vooral als dat kind de
andere kinderen niet regelmatig op
de hoogte heeft gesteld van de betalingen en opnames voor de ouder(s)
kunnen scheve gezichten ontstaan.
Als er slechts één kind is, doet dat
probleem zich uiteraard niet voor.

Als een gezamenlijke rekening of het
beheer van betaal- en spaarrekeningen van een ouder wordt overgelaten
aan het internetbankierende kind is
het naar onze opvatting zaak dat het
betreffende kind regelmatig verantwoording a egt aan ijn broers en
of zussen. Uiteraard ervan uitgaand
dat men in harmonie met elkaar
omgaat. Anders gaan er zich weer
heel andere situaties afspelen. Met
openhartigheid kan onderlinge ruzie
later – bijvoorbeeld als de ouder is
overleden - voorkomen worden. Ga
er niet vanuit dat de andere kinderen
u volkomen vertrouwen en dat u dus
uw gang kan gaan. Breng het liefst
eenmaal per kwartaal schriftelijk
- een e-mail is tegenwoordig heel
makkelijk verstuurd – een verslag
uit van de belangrijke transacties,
zoals het pinnen van bedragen voor
ouders. En geef de andere kinderen
ook inzage in de rekeningafschriften.
Het klinkt misschien allemaal erg
belerend, maar u moest eens weten
hoeveel onderlinge achterdocht en
misverstanden onder naaste familieleden kunnen ontstaan. Bij een
en/of-rekening hebben de houders

dezelfde rechten en plichten. De
voorwaarden kunnen per bank iets
verschillen. Vraag aan uw bank
naar de mogelijkheden. Zeker als
er een gezamenlijke spaarrekening
wordt geopend is het zaak de andere
kinderen van de transacties op de
hoogte te stellen. Het kan ook zijn
dat de ouder dat niet wil, maar dat
zegt dan ook iets over de onderlinge
verhoudingen. Toch zal de ouder nog
regelmatig haar of zijn handtekening
moeten zetten bij bepaalde transacties en overal bij betrokken moeten
worden. Als hij of zij dat helemaal
niet meer kan, is het tijd voor
‘onderbewindstelling’ of, nog verder
gaand, curatele (een vervelende
procedure). Als een van de rekeninghouders (aannemende de ouder)
overlijdt, hangt het van de bank af of
de ander transacties van de gezamenlijke rekening mag voortzetten. Vaak
wordt een zogenoemde verklaring
van erfrecht gevraagd.
Met een verklaring van erfrecht kan
vervolgens een van de erfgenamen
alsnog betalingen doen die verband
houden met bijvoorbeeld de kosten
bij overlijden van de ouder. Na over-

lijden kan een van de erfgenamen
worden aangewezen om de (eenvoudige?) nalatenschap af te wikkelen.
Ook daarvoor is de verklaring van
erfrecht van een notaris benodigd.
Tot slot. In onze vragenrubriek kregen we onlangs een vraag van een
zoon die een en/of-rekening met zijn
moeder had, waarna hij een naheffing van de Belastingdienst kreeg
voor de helft van dat (aanzienlijke?)
bedrag op die rekening vanwege
vermogen in box 3. Hij zat namelijk
boven et effingsvrij vermogen
dat dit jaar € 20.661 per persoon
bedraagt.
De Belastingdienst gaat er kennelijk
vanuit dat de rekeninghouders ieder
voor de helft eigenaar zijn van de
rekening. Het geeft dan weer een
hoop gedoe om duidelijk te maken
dat het saldo op de rekening geheel
toebehoort aan de andere rekeninghouder. Dat alleen al onderschrijft
ons pleidooi om alleen maar met
machtigingen te werken.

Hans Roodenburg

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

Samenlevingskwesties
Slepend gevecht
bij boedelverdeling
In een slepend gevecht in de boedelverdeling bij scheiding wil ik geen
advocaat in de arm nemen, omdat
de ﬁnanciële middelen daarvoor
ontbreken. Met mijn ex-partner
had ik al in brieven vastgelegde en
ondertekende afspraken gemaakt
over de overwaarde van het huis
(€ 58.000) en over de door mij te
betalen alimentatie aan haar. Spijtig
genoeg komt zij nu met een advocaat
op de proppen die onze afspraken
nietig wil verklaren en heel andere
regelingen wil treffen. Hij beweert
ook dat ik haar heb geïntimideerd en
onder druk heb gezet om te tekenen.
We hebben dus een heleboel mot over
de verdeling van de boedel en over
de hoogte van de door mij te betalen
alimentatie. Hoe komen we daar uit?
Bij een boedelscheiding van gehuwden, die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, is het uitgangspunt
dat een ieder recht heeft op de helft
van de gemeenschappelijke waarde
na aftrek van de gemeenschappelijke

schulden. Dat geldt dus ook voor de
overwaarde in het eigen huis. U schat
dat op € 58.000. Dat zou betekenen
dat uw partner alleen maar op grond
daarvan al recht heeft op de helft.
De boedelscheiding, die is gericht
op het gezamenlijk vermogen en
eigendom, staat los van een eventuele alimentatieverplichting. Die
is gebaseerd op de draagkracht van
de te scheiden partners. Er kunnen
in onderling overleg wel andere
afspraken worden gemaakt en verrekeningen worden bepaald. Maar als
een van de twee partijen dat niet wil,
zal elke advocaat toewerken naar het
evenredig verdelen van de boedel en
het eventuele recht op een alimentatie
vaststellen.
In zo’n belangrijke zaak als de boedelverdeling - en zeker als er redelijk
vermogen in het spel is - moeten u en
uw partner niet zelf allerlei stukken
gaan samenstellen met handtekeningen eronder. Die zijn namelijk
juridisch niet zo gauw waterdicht en
kunnen al snel door een partij worden
betwist. Dan komt u in de mallemolen van welles en nietes terecht.
Wij adviseren altijd, als partners er
zelf willen uitkomen, de afspraken

vast te leggen in een notari le akte en
betrek er een mediator (een advocaat
die thuis is in echtscheidingszaken)
bij. Wij vrezen dat inmiddels de
verwijdering tussen u en uw partner
zo groot is, dat beter een ieder met
een eigen advocaat aan de slag kan
gaan. Voordeel van een gezamenlijke
advocaat, die bemiddelt tussen beide
partijen, is dat dit veel goedkoper is
en vaak eel effi i nt werkt.
Als mensen zelf gaan rommelen,
werken ze zich vaak in de nesten!
Helderheid en duidelijkheid naar
beide partners voorkomen een hoop
(juridische!) ellende!
Beiden in vut willen gaan
samenwonen
Ik ga binnenkort op 62 jaar in de vut.
Ik heb al negen jaar een vriendin die
haar eigen woning heeft. Zij zit al in
de vut. Wat zijn de ﬁnanciële gevolgen als wij gaan samenwonen?
Voor de vutuitkering van uw beiden
heeft het geen gevolgen. Pas als de
AOW ingaat wordt het iets anders.
Als u en uw vriendin 65 jaar worden, krijgt u beiden de AOW voor
partners. Als je geheel los van elkaar

woont, en ook geen (deel)huishouden vormt, krijgt een ieder de AOW
voor alleenstaanden. Daar staat weer
tegenover dat voor gehuwden en voor
samenwonenden een toeslag (vervalt
in 2015 voor nieuwe gevallen) wordt
gegeven als de partner jonger dan 65
jaar is. Daarbij speelt het inkomen
van de jongere partner wel een rol.
Het voordeel van samenwonen of
gehuwd zijn, is dat de huishoudlasten
lager zullen zijn, vooral door het
besparen op huur, hypotheekkosten
en andere algemene lasten waarvoor
een ieder nu zelf opdraait. Ook in
andere huishoudelijke uitgaven is het
effi i nter als je met n twee n bent
dan alleen.
Toch menen wij dat bij dit soort
rekensommen de nadelen nooit een
doorslaggevende rol moeten spelen.
Het gaat erom of u bij elkaar wil gaan
wonen. Als beiden denken dat dit
goed zal gaan, is dat de kern van uw
beslissing. Over een heleboel andere
finan i le aken kunnen van tevoren
afspraken worden gemaakt of zelfs in
aktes worden vastgelegd.

Financiële kwesties
Foutjes in boete zijn snel
te herstellen
Ik heb een bekeuring gekregen,
doordat ik uit stilstand te vroeg
ben weggereden door rood licht.
De bekeuring is echter niet juist
uitgeschreven op naam en adres,
namelijk met spellingfouten. Van het
kenteken zijn de streepjes tussen de
cijfers en letters niet vermeld. Zijn dit
aanvechtbare feiten?
Het gaat hier dus om nogal beperkte
foutjes. Het hangt ervan af hoe de
rechter daar tegenaan kijkt. Dus
als u het voor laat komen, dan kunt
u daarop wijzen. Vaak worden bij
boetes deze kleine foutjes echter ter
plaatse hersteld. De rechter wil dan
nog wel eens, voor de moeite die
men doet, de extra ophoging van de
boetes laten vervallen. U kunt de offi ier van ustitie ook al van tevoren
wijzen op de foutjes. Dan zult u
ongetwijfeld een nieuwe (eerste)
boete krijgen met de correcte spelling
en zal de datum voor uiterste betaling
opschuiven.

De Oud-Hagenaar - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 21 juli 2009

pagina 15

www.cipo.org
v o or d e 5 5 -pl u s s er ui t D en H a a g
DE website
CIPO, Postbus 13634, 2501 EP Den Haag, (070) 364 38 18

INFORMATIE:

ACTUEEL

Haagse moppen uit
17de eeuw in boekje

Haagse Taxibus viert koperen jubileum

In de zeventiende eeuw was het
vertellen van moppen en raadsels aan
familie en vrienden een populaire
bezigheid in Holland. Omstreeks 1650
tekende de Hagenaar Samuel van Huls
er honderden op in een zakboekje. Ter
gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het Haags Gemeentearchief
is dit zakboekje bewerkt tot het boek
Ha Ha Den Haag. 125 moppen en
raadsels uit de 17de eeuw. Dat bevat
een selectie van 125 moppen en raadsels uit het boekje van Van Huls. Ze
brengen het alledaagse Haags leven in
de zeventiende eeuw wat dichterbij.
Ook zijn tientallen afbeeldingen van
prenten opgenomen. Ha Ha Den Haag
is voor € 7,95 te koop in de erkende
boekhandel en in de studiezaal van het
Haags Gemeentearchief aan het Spui
70, in het gebouw van het Stadhuis.

- De fabriek van Van der Heem
aan de Maanweg
(foto www.vanderheem.com) -

Website ter ere van
70-jaar radiofabriek
‘Erres geeft u plezier!’ Met die bekende reclameslogan (ooit ook dankbaar
ge ersi eerd door ndr van uin in
de ‘Dik Voor Mekaar Show’) werd
jarenlang de huishoudelijke apparatuur
van Erres aangeprezen. Maar wist u
dat dit merk via Haagse bodem groot
geworden is? Dinsdag 14 juli was het
precies zeventig jaar geleden dat aan
de Maanweg, nu de Binckhorst, de
Erres-radiofabriek werd geopend. De
geestelijk vader ervan, Pieter van der
Heem, begon in 1926 in zijn schuurtje
aan de Joan Maetsuyckerstraat radio’s
te bouwen. In een paar jaar tijd groeide
zijn eenmansbedrijf uit tot een wereldzaak. De in 1939 geopende Erresfabriek aan de Maanweg was de kroon
op zijn werk. Later werd het merk door
Philips overgenomen en uiteindelijk
opgeheven. De kleinzoon van deze
Van der Heem heeft nu als eerbetoon
aan het bedrijf van zijn grootvader een
website opgezet. De volledige historie
van de Erres-radio is er te vinden, inclusief talloze afbeeldingen. Lezers van
De Oud-Hagenaar zijn uiteraard zeer in
dergelijke geschiedenissen geïnteresseerd en surfen dus meteen naar
www.vanderheem.com.

De Haagse Taxibus bestaat
deze maand 12,5 jaar. Het
koperen jubileum werd op
woensdag 15 juli gevierd.
Wethouder Bert van Alphen
(Welzijn, Volksgezondheid en
Emancipatie) bood de chauffeurs van de Taxibus een
feestelijk ontbijt aan.
De Haagse Taxibus rijdt sinds 1997.
Dit vervoermiddel is er speciaal voor
oudere of mindervalide Hagenaars,
die geen gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer. Daarom kan de
Taxibus ook rolstoelen en scootmobielen vervoeren. Gebruik van de Taxibus
kan alleen na een medische keuring;
wie 70 jaar of ouder is, krijgt zonder
keuring een Taxibuspas. Althans, als
het bruto gezinsinkomen niet hoger is
dan € 31.858 per jaar (bij één reiziger)
of € 45.792 (bij meerdere reizigers).
De Taxibus rijdt ook niet overal
naartoe: hij verzorgt alleen vervoer
naar sociale activiteiten, zoals bezoek
aan vrienden, theaters of de markt.
Reizigers worden opgehaald en naar
hun bestemming gebracht, van deur tot
deur. Er reizen bijna altijd meerdere
personen tegelijk mee, naar verschillende bestemmingen.

Groeistuipen
Sinds de start in 1997 heeft deze
a ibus een inke groei doorgemaakt.
In het begin werd met dertien bussen
gereden, nu zijn dat er vijftig. Ze
worden bestuurd door in totaal 120
chauffeurs. Ook het aantal passagiers
blijft groeien. Bij de start waren er
een paar duizend, nu zijn dat er zo’n
negenduizend.
Die groei is echt niet altijd op rolletjes
gegaan. Enkele jaren geleden kwam
et vervoersbedrijf in finan i le moeilijkheden. Dat had ook gevolgen voor

de kwaliteit van het vervoer. De busjes
kwamen vaak te laat en soms zelfs
helemaal niet, en de communicatie
en klachtenafhandeling waren bar en
boos. Begin 2007 greep de gemeente
Den Haag in. HTM Specials nam het
vervoer over. Sindsdien is de dienstverlening ink verbeterd. erd er in
2005 ruim duizend keer geklaagd over
de taxibus, nu is het aantal klachten
gedaald tot zo’n 450 per jaar. Volgens
wethouder Van Alphen is er sprake
van ‘een groeiend vertrouwen van de
Haagse burger in de Taxibus’.
Voorlopig gaat de gemeente ook door
met HTM Specials als vervoerder.
Dit voorjaar werd het vervoer voor de
komende jaren ‘Europees aanbesteed’,
zoals dat heet. Onlangs rondde de
gemeente Den Haag die procedure
af. De opdracht werd opnieuw aan
HTM Specials gegund. Den Haag
heeft daar duidelijk vertrouwen in.
De nieuwe overeenkomst loopt van 1
januari 2010 tot en met 31 december
2012. Daarna kan de gemeente deze

overeenkomst maximaal tweemaal met
één jaar verlengen.

Veiligheid
CIPO reed onlangs ook eens mee met
de a ibus. e legden ons oor daarbij
nieuwsgierig te luisteren. at vinden
chauffeurs en passagiers er eigenlijk
van?
De meeste reizigers gebruiken de
Taxibus zo’n twee tot drie keer per
week. Voor hen is dit vervoermiddel
van levensbelang. ‘Zonder de Taxibus
zouden wij niet kunnen reizen!’ vertelde een van de reizigers. De meeste
Taxibusgebruikers zouden dan een
geïsoleerd bestaan leiden. Ze worden
bij de voordeur gehaald en gebracht,
maar dat is niet het enige pluspunt
voor hen. De Taxibus bezorgt hun ook
een gevoel van veiligheid.
De chauffeur met wie me meereden
werkt al negen jaar bij de Taxibus, en
met veel plezier. Hij bevestigde dat het
te laat aankomen sterk is verminderd:
‘Dat komt vaak ook niet meer door de

Taxibus zelf, maar doordat het druk is
op de weg of door omleidingen als er
bijvoorbeeld een ongeluk is gebeurd.’
En hoe reageren de reizigers dan?
‘O, in het begin mopperen ze best
wel hoor,’ vertelt onze chauffeur
lachend, ‘maar na een paar minuten
doen ze weer gewoon. Het zijn aardige
mensen.’

Behulpzame chauffeurs
De Taxibus is mede door de chauffeurs
een populair vervoermiddel. Ze zijn
geduldig en helpen de reizigers bij
het in- en uitstappen. Onze chauffeur
ondervindt na een rit meestal tevredenheid bij zijn reizigers. ‘Dat kun je zien
hè, als je naar iemand kijkt: aan een
lach op het gezicht!’
Meer informatie, vragen of een brochure over de Taxibus?
Neem contact op met CIPO!
Kom langs in Het Nutshuis,
Riviervismarkt 5 (tegenover de Grote
Kerk) of bel ons op (070) 364 48 18.

Agenda
23 juli en 6 augustus:
‘Rondje cultuur’
Het Haags Historisch Museum en de
Boodschappen Begeleidingsdienst
nodigen u uit, samen met uw eigen
‘topstukken’. In een eerste bijeenkomst legt een educatief medewerkster uit wat de bedoeling is van het
project ‘topstukken’. Naar de tweede
bijeenkomst brengt u uw ‘topstuk’
mee, een object waarover u vertelt
en waarmee u op de foto gaat. Van
deze foto’s wordt een tentoonstelling
gemaakt. Zo voegt u een stukje aan
de Haagse geschiedenis toe! De twee
bijeenkomsten beginnen om 13.00

uur en duren ca. twee uur. U dient
wel op beide dagen aanwezig te zijn.
BBD-prijs € 6,- / Ooievaarspas € 3,-,
vervoer van en naar museum inbegreen. anmelden BB
esteinde
tel. (070) 364 66 61, maandag-vrijdag
9.00-16.00 uur.
Maandag 27 juli:
wandeling Haagse Bos
Met een IVN-gids verkent u de natuur
van dit bos, dat al sinds mensenheugenis verbonden is met de geschiedenis van Den Haag. Verzamelen om
10.00 uur op het Centraal Station
voor Bruna. Vandaar met de bus naar

het Haagse Bos, bij het bruggetje
tegenover de Carel Reinierzkade. Na
de wandeling kunnen de liefhebbers
poffertjes of pannenkoeken eten bij
Paviljoen Malieveld. Terug: circa
14.30 uur. Let op: voor deelname
moet u goed ter been zijn en komen
comfortabele (wandel)schoenen goed

van pas. Er wordt ook over onverharde
paden gewandeld. Organisatie: VóóR
Loosduinen, prijs: € 3,- / Ooievaarspas
€ 2,- (poffertjes/pannenkoeken eten
voor eigen rekening). Kaarten voor
deelname zijn te koop bij de receptie
van wijk- en dienstencentrum De
Henneberg, Tramstraat 15, geopend op
werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.
Kijk ook deze zomer op
www.cipo.org
onder de knop AGENDA
wat er voor u te doen is
in de stad!
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Zon, strand, sardientjes & BBQ
Eten en drinken in
een Haagse context
Heeft u een kooktip:
smulpaap@deoud-hagenaar.nl

Schrijven we ‘barbecue’
of ‘barbeque’ ?
De oorsprong van ‘barbecueën’ als
bereidingswijze en van het woord
zijn een beetje obscuur. De meeste
etymologen houden het erop dat
‘barbecue’ wortelt in het woord
‘barbacoa’ uit de taal van de Taíno,
een Caribisch volk. Het zou dan
moeten worden vertaald als ‘heilig
kookvuur’.
Heel vaak wordt ‘barbecue’ geschreven met een ‘q’ als ‘barbeque’. Dat is
etymologisch vrijwel zeker onjuist.
Maar verwarrend is het wel, omdat
de kookwijze ook is ingeburgerd met
afkortingen als Bar-B-Q en BBQ.
Bovendien zijn er incorrecte ‘volksetymologische’ verklaringen in omloop, als dat het begrip ‘barbeque’ zou
voortkomen uit de Franse taal. Het
verhaal is dan dat Franse kolonisten in
het Caribische gebied vroeger zouden
hebben gezien dat de bevolking er hele
varkens grilden boven een vuur, wat ze
zouden hebben benoemd als “barbe à
queue’, oftewel van ‘baard tot staart’.
aar in de offi i le ranse s elling is
het trouwens ook ‘barbecue’ met een
‘c’ in plaats van ‘barbeque’ met een
‘q’. Voor de uitspraak en het gehoor
maakt het natuurlijk niet uit.
En dan is er nog een apart verhaal dat
de ronde doet over de (fonetische)
afkorting BBQ. Dat zou dan z’n
oorsprong vinden in de tijd dat Amerikaanse ‘roadhouses’, wegrestaurants
of herbergen zullen we maar zeggen,
adverteerden met “Bar, Beer and
Cues” – bar, bier en poolbiljarts. In de
loop der tijd zou dat dan van BBCue in
het gebruik zijn veranderd in BBQ.

Hopelijk zomert het nog lang door. In de nacht af en toe een
kleine wolkbreuk, zodat de tuin niet te veel aandacht nodig
heeft, de ochtend fris begint en de avonden zwoel en lang
zijn. Met een ruim gevulde picknickmand aan het begin van
de avond richting strand gaan om nog een duik in de zee te
nemen en dan eindeloos te genieten van een van tevoren
gemaakte tabouleh, wat brood, een glas koele wijn, frisse
tomaten en komkommer, en de avond kan niet stuk. Zeker
niet als de hemel onbewolkt is en je die zon die in extreem
vertraagde beweging langzaam naar de horizon ziet schuiven. Kijk je er lang genoeg naar, besef je misschien opeens
dat niet de zon beweegt maar de draaiende bol waar je op
zit. Geluk schuilt in kleine dingen.
En nu het toch over waarnemen
gaat: terwijl je aan het strand die
zon bekijkt lijkt het wel alsof die
gloeiende schijf naarmate hij dichter
bij de horizon steeds groter wordt.
Goed beschouwd een wonderlijk
fenomeen, want waarom zou een zon
vlak boven de horizon nu groter zijn
of lijken dan een zon die in het middaguur recht boven je staat? Volgens
Marcel Minnaert, de grote sterrenkundige, is de zon natuurlijk niet groter,
maar denken we dat hij groter is. We
hebben dus een idee over de afstand

van de horizon, waardoor we de zon
gewoon groter denken (en kleiner
als hij loodrecht boven je staat in het
midden van de veel verder lijkende
hemelkoepel). Volgens Minnaert is
het een klein kunstje om je hersens
in de maling te nemen en de zon zijn
‘werkelijke’ proportie terug te geven.
Ga met je rug naar de horizon toe
staan, en kijk tussen je benen (dus
ondersteboven) naar de zon. Blijf zo
een tijdje staan, doe af en toe je ogen
even dicht, en je zult zien dat de zon
stukken kleiner wordt. Met de maan
moet het ook lukken, al heb ik dat zelf
nog niet geprobeerd.
Barbecue?
Als het zomert is het ook tijd voor
de barbecue. Op het strand of in het

Zuiderpark of gewoon thuis, op het
balkon of in de tuin. Jammer voor de
buren, maar die moeten er maar mee
leven (en zelf ook aan de slag gaan).
en beetje fikkie stoken is altijd leuk
al is het, gelet op de zomerse warmte,
een enigszins paradoxale bezigheid.
Maar de oermens in ons blijft het nu
eenmaal leuk vinden om het eten op
primitieve wijze te roosteren. En niet
alleen voor de lol, de rokerige smaak
van een op de barbecue gegrilde vis,
vlees of groente is en blijft onovertroffen. Als je er tenminste in slaagt
de zaak niet te laten aanbranden (wat
de ene keer veel sneller gaat dan de
andere keer, wat natuurlijk alles te
maken heeft met de hoeveelheid en de
hitte van de kooltjes).
Sardientjes!
Je kunt een mooie kreeft of een lekker
dik gesneden lendebiefstuk van de
bioslager of lamskoteletjes voorzien
van de juiste kruiden (tijm, oregano of
rozemarijn) en ingemasseerd met
een beetje olie op de barbecue gooien,
goedkope maar heerlijke lamsworstjes
(AH) of merguez, maar het kan ook
nóg eenvoudiger en goedkoper. Met
sardientjes. Leg je die in de keuken
op de grillplaat, grote kans dat je huis
nog dagen ruikt naar de geur van
gegrilde sardientjes, en dat is niet het
allerlekkerste parfum. Vandaar: op
de barbecue, buiten. Heb je nergens
last van.
Bol gezond vet
Bovendien zijn sardientjes juist nu in
de zomer op hun lekkerst (net als de
haring, maar een sardine is dan ook
een Haring-achtige) en vaak schokkend goedkoop. De sardien bereikt

in juli en augustus zijn maximale
gewicht, waardoor ze mooi bol en
gezond vet zijn. De allerlekkerste
zijn misschien wel de grote Bretonse,
die tot 25 centimeter lang kunnen
worden. Zijn ze te klein, doe ze dan
niet op de barbecue, want die vallen
zo naar beneden en zijn ook nog eens
te snel te gaar. Eerlijk gezegd hoef
je met een sardien niet zo heel veel

mes de buik in de lengte open en haal
voorzichtig onder stromend water
de ingewanden eruit. Dep de vissen
droog met keukenpapier, meng met
wat zeezout (waardoor het vlees wat
steviger zal worden) en laat een half
uur afgedekt in een schaal staan.
Meng ondertussen een bos platte
en fijngesneden eterselie met twee
fijngesneden teentjes kno ook de

te doen. Schoonmaken, beetje zout
en peper, op de barbecue, serveren
met wat citroen – lekker is dan een
understatement. Vroeger ging de vis
gewoon aan een stokje dat boven een
houtvuurtje werd gehouden. Nix duur
en ingewikkeld, geen dure stomer of
ingewikkeld fornuis voor nodig, en
ook geen superdeluxe Webber.

geraspte schil van 2 sinaasappels
(eerst goed wassen!) en een ruim ons
ontpitte groene olijven, grof gehakt.
Als de barbecue mooi op temperatuur is de visjes ongeveer 2 tot 3
minuten aan elke kant grillen, tot ze
licht geschroeid zijn, van binnen nog
sappig. Op een mooie schaal leggen
en bestrooien met het mengsel en wat
citroen ernaast.
Serveer er een frisse salade bij en
stokbrood, en je hebt een godenmaal
dat amper iets kost. Wie nog meer
wil spelen met de barbecue: snijd
courgettes in plakken van 2 milimeter,
insmeren met olijfolie en zonder iets
op de barbecue aan beide zijden laten
garen. Pas aan tafel eventueel zout
toevoegen, nodig is het niet, omdat
de pure smaak van courgette dankzij
de barbecue een absoluut bijzonder
fenomeen is.

Moro
In een van de kookboeken van Moro
vond ik een uitgebreidere bereiding
die, eerlijk is eerlijk, van een lekkere sardien een haast goddelijke vis
maakt. Zoek mooie sardienen uit en
vraag de visboer of hij ze schoon wil
maken (wel zo handig). Voor wie het
zelf wil doen: houd de sardien als een
zeepje in de hand onder stromend
koud water en beweeg heen en weer,
en de schubben vallen er zo af. Laat
ze niet de afvoer in gaan, want dat
gaat stinken. Snijd met een scherp

Maarten de Kroon
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Stijlvolle presentatie
in een mondaine sfeer
Din heeft mede met het oog op onze veelvuldige uitstapjes een prachtige scooter aangeschaft. ‘Dan hebben we nooit parkeerproblemen,’ zegt Din blijmoedig en nodigt Dem uit om
achterop te zitten. Vervolgens scheuren we met de tweewielige bandiet door het spitsuur,
voor ons geen files, naar… het Kurhaus.

Verwaaid, maar prachtig op tijd arriveren de dames bij het Kurhaus. Maar
waar stallen we de bolide? Niet tegen
lantaarnpaal hek of muur waarschuwen de borden. Waar dan wel?
In de parkeergarage? De Kurhaus
parkeergarage heeft 250 plaatsen is
24 uur en zeven dagen in de week
geopend . Uurtarief: 2 euro.
Na ijverig speuren ontdekt Din een
in een muur verankerd fietsenrek
met nog net een plaatsje pal naast de
ingang van het Kurhaus.
In de hal wijst een vriendelijke portier
ons de weg. Via een hardstenen trap
(er is ook een lift) bereiken we de
Kurzaal. Een mooie ruime zaal met
een monumentaal beschilderd pla-

fond. In het midden een glazen raamgewelf en daaronder een sprankelende
kroonluchter. Een verdieping hoger
een rondgang vanwaar daglicht naar
binnen valt. ‘Jammer dat daardoor
het plafond een beetje in de schaduw
valt,’ zegt Din die alles van belichting
weet.
Tussen de zaal en de verderop
gelegen bar staat een vleugel met
daarachter een pianist die deze avond
lichte muziek laat horen van onder
meer Gershwin.
De kaart
Een vriendelijke gastvrouw wijst
ons een tafel met makkelijk zittende
stoelen en vertelt dat er een 2 en 3

- De Kurzaal in 1920, gefotografeerd door A.H. Meyer. -

Geschiedenis van het Kurhaus
De eerste contouren van het Kurhaus tekenden zich al in 1818 af aan de
Scheveningse kust, in de vorm van een klein houten paviljoentje. Kuren aan
zee was in de 19de eeuw zeer in trek onder welgestelden. Vooral langs de Belgis e kust oreerden de uroorden die ink wat geld in et laadje bra ten.
Om daar beter mee te concurreren werd besloten de zaken in Scheveningen
ook wat grootschaliger aan te pakken. In 1885 opende het nieuwe Kurhaus,
naar een ontwerp van de Duitse architecten Henkenhaf en Ebert. Maar een jaar
later al brandde het af en moest het worden herbouwd.
Het luxe Kurhaus, met 150 kamers, heet stromend water, een lift, restaurant en
de prachtige Kurzaal, maakte snel naam in Europa als toplocatie. Met de jaren
werd het hotel uitgebreid en verder verfraaid. Rond 1900 werd de wandelpier
in zee toegevoegd en in 1904 bijvoorbeeld werd het plafond van de Kurzaal
monumentaal beschilderd, een zaal waar vrijwel dagelijks muziekuitvoeringen
waren te beluisteren.
In 1979 nam de Steigenbergergroep het management van het Kurhaus over,
een in 1930 opgericht Duits familieconcern met ruim tachtig hotels in Europa
en Egypte. Tussen 1999 en 2001 liet het bedrijf het Kurhaus ingrijpend renoveren. ok de ur aal waar in en em gingen eten werd ink onder anden
genomen. Het gedateerde ‘buffetconcept’ werd vervangen door een ‘à la
Carte restaurant’ en er ontstond een
grote ruimte waar ook de Kurhaus
bar en het café gedeelte in opgaan.
Er is sindsdien ook weer dagelijks
live-muziek.

gangen menu geserveerd wordt voor
respectievelijk 27,50 en 32,50 euro.
We hebben deze avond een vriendin
meegenomen en we bestellen het drie
gangen menu. Als voorgerecht kiezen
Din en de vriendin uit zes verschillende voorgerechten eensgezind de viscake. Voor Dem valt niets te kiezen,
had ze maar geen vegetariër moeten
worden, ze bestelt dus de voorhanden
krokante Hollandse geitenkaas met
spinazie, sherry trostomaatjes en
honingdressing.
De viscake wordt opgediend op een
bedje van groene blaadjes. Ernaast
een stralend rode vru t en een lie ijk
bedeesde ingepakte citroen. De oranje
saus in een bakje ernaast. Een mooie
kleurencombinatie. De viscake heeft
een knapperig korstje (en croûte) en
beide dames roemen de smaak.
Din drinkt bij haar viscake een glas
frisse droge huiswijn Sauvignon
Blanc uit 2007 (€ 4,30) die ze goed
vindt combineren met haar cake. Ook
de vriendin is zeer tevreden.
Dem is wat sikkeneurig over haar
geitenkaas. Drie lomp gefrituurde
bolletjes geitenkaas tussen een paar
sherry tomaatjes en spinazieblaadjes.
Gelukkig maakt de door haar gekozen
rode huiswijn, een Chileense Merlot
Cabernet 2007 (€ 4,30) haar ietsje
vrolijker. Dus maar een extra slok.
Internationaal
De bediening is gastvrij en vriendelijk. ‘Wat willen de dames als hoofdgerecht?’ Afwisselend worden de gangen geserveerd door Nederlands of
Engels sprekende obers. Dat geeft ons
een vakantiegevoel en Din de illusie
dat ze omringd wordt door een kleine
internationale hofhouding. Ze bestelt

als hoofdgerecht de Boerenlandkip
met lauwwarme aardappelsalade en
gevogelte- rode pepersaus. En geheel
in stijl vraagt ze haar hofhouding erop
toe te zien dat ze niet in gevecht komt
met de botten van de boerendeerne.
Dat kan geregeld worden en haar
landkippetje, zacht bleek van onder
en licht gebruind aan de bovenkant
alsof ze zo van de zonnebank komt
gehuppeld wordt binnengedragen liggend tussen witte asperges, zacht gele
aardappelstukjes, oranje worteltjes
en saffraankleurige saus, mild met
pittige kern.
Din is nu ook overgegaan op de rode
Merlot maar dan de Franse variant
en verlangt meteen terug naar de
Sauvignon.
Er zijn twee vegetarische hoofdgerechten en de vriendin kiest voor de
huisgemaakte lasagne met mascarpone saus. De schotel ziet er mooi uit
en smaakt, zegt de vriendin, heerlijk.
Dem kiest de andere schotel de
Risotto van bieslook en peterselie met
gepocheerd biologisch ei en Pecorinocrème
Die valt tegen. Dem heeft vandaag
haar dag niet.
Risotto
Het woord Risotto komt uit Lombardia en betekent droge romige massa
maar deze risotto is klefferig en heeft
weinig smaak moppert ze. De kok
krijgt van haar niet de gouden trofee
van de ook op vegetarisch gebied
meest creatieve kok.
Na het hoofdgerecht kijken we naar
zwart-wit dia’s die op de muur worden geprojecteerd met Scheveningen
als middelpunt. Badgasten die met
koetsjes de zee ingaan. Flanerende

Scheveningers in klederdracht, de
grote rieten badstoelen waarin je je
ongezien in kon verkleedden als je
er twee tegen elkaar zette. We zijn
zo gebiologeerd door de droom van
het verre verleden dat we schrikken
van de vraag van de ober wat we als
dessert wensen.
Meteen weer terug in deze tijd storten
we ons op de kaart.
Din kiest rood fruit met Westlandse
kwark. Het rode fruit bestaat uit aardbeien, frambozen en bosbessen in een
frisse zoete marinade en daarnaast
een dot heerlijke smeuïge romige
kwark. Dem kiest de drie verschillende soorten vruchtensorbetijs met
coulis, een dikkige saus. Het ziet er
mooi uit en is een samenspel van verfijnde smaken een deli atesse vindt
Dem, weer helemaal verzoend. Op
dat moment speelt de pianist happy
birthday en hoewel we niet zelf jarig
zijn komen we toch een beetje in een
feeststemming.
De rekening
e drinken nog koffie en die is
uitstekend. We betaalden ‘all in’ zo’n
45 euro per persoon. Als we de zaal
verlaten kijkt Din nog een keer omhoog en zegt hoofdschuddend zoals
destijds Cato iedere keer als hij in de
Romeinse senaat een redevoering afsloot (Ceterum censeo…) ‘Overigens
ben ik van mening… dat het plafond
een betere belichting verdient.’

‘Vegetarisch’ blijft wat lastig buiten de deur
In de afgelopen weken zijn Din en
Dem ook nog te gast geweest in vier
gerenommeerde restaurants, tijdens
het tiendaagse festijn ‘Den Haag à la
Carte’. Een mooie kans om een snelle
ronde te maken langs de Haagse haute
cuisine.
Voor 29,75 euro per persoon een
drie gangen menu in toprestaurants!
Elke vrije avond gooiden wij ons,
hip gekleed, in het chique en dure
uitgaansleven. Wij hadden helaas
maar vier dagen tot onze beschikking
dus konden we slechts een beperkt
deel van de deelnemende restaurants
bezoeken.

Je moest van te voren digitaal
bestellen en opgeven of er voor een
van de gasten menubeperkingen of
voorkeuren waren. Drie van de vier
door ons bezochte restaurants begonnen echter, nadat we onze naam en
reserveringnummer hadden genoemd
en we een plaats toegewezen hadden
gekregen, na een woord van welkom
hun speciaal voor deze gelegenheid
samengestelde menu op te lepelen en
kwamen pas tot stilstand nadat Dem
duidelijk maakte dat zij toch echt had
opgegeven vegetariër te zijn. ‘Oh,
wel kip?’ ‘Nee geen kip.’ ‘Vis?’ ‘Nee
ook geen vis’ en dan het overbekende:

‘We zullen kijken wat de kok voor u
kan maken.’
Savelberg
Het vierde restaurant, Savelberg,
prachtig in het groen gelegen aan het
Oosteinde in Voorburg, onderscheidde
zich van de drie anderen, door meteen
nadat we een drankje hadden besteld
te vragen wie van ons tweeën de vegetariër was en de gastvrouw vertelde
ons wat de twee verschillende diners
inhielden. Het aangebodene was voortreffelijk en ook de bediening was
erfe t. en aanrader voor een fijne
avond uit of een zomerse lunch.
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Verlengde Pier met hotel in zee, nieuwe attracties en aanlegplaats

Schevenings kustgebied
moet worden opgepept
Voor het Scheveningen van de toekomst zet het college van burgemeester & wethouders in op het
verder ontwikkelen van het zeefront. De zee, het strand, de Pier en de kust zijn de levensaderen van
Scheveningen. In het nieuwe masterplan wil de gemeente dit benadrukken en zoveel mogelijk versterken. Er wordt volop geïnvesteerd in de openbare ruimte, aantrekkelijke pleinen en het aantrekken van voorzieningen met internationale allure en topattracties. Dit staat in het concept masterplan
Scheveningen-kust dat het college op 10 juli heeft vastgesteld.
De Pier van Scheveningen krijgt
een centrale rol in de plannen voor
de toekomst. Voor de Pier moet een
nieuw plein ontstaan met attracties
die zorgen voor levendigheid in het
gebied. Het college zet in op een
verlengde Pier met familie- en avonturenattracties en bijvoorbeeld een
zeezwembad. Daarnaast is het mogelijk op de watertaxi te stappen naar
Scheveningen Haven of in een grote
attractie zoals Londen Eye plaats te
nemen. Rondom het huidige Circus-

de Boulevard moeten een meer open
karakter krijgen en zo uitnodigen
tot een bezoek. Hiervoor worden de
gesloten voorgevels van bijvoorbeeld
het Kurhaus, het Palacecomplex,
Sealife en Vitalizee toegankelijker
gemaakt.
Vanaf het achterland moet de zee
weer zichtbaar zijn door brede
aantrekkelijke doorgangen. De
bezoeker die Scheveningen vanaf de
Zwolsestraat nadert moet de zee weer
zien en letterlijk kunnen opsnuiven.

- Aanzicht naar nieuwe Pier-

theater past een Broadway-achtige
sfeer waar het met de komst van
nieuwe theaters het summum is voor
liefhebbers van musicals en stand up
commedians. In de Palacepromenade
en op het Palaceplein vestigen zich
winkels met allure die zijn aangepast
aan de eisen van de toekomst en
passen bij de gewenste uitstraling van
het gebied.
Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen): “Dat er iets moet
gebeuren is duidelijk, dat bleek ook
tijdens de samenspraak en uit de
stedenbouwkundige visie van het Bewoners Ondernemers en Bezoekers
platform op Scheveningen Bad. De
samenspraak - begin dit jaar - heeft
mij overtuigd dat Bad een impuls kan
krijgen door voort te borduren op de
kwaliteiten die er al zijn en dat de
nadruk bij de aanpak op het zeefront
moet liggen. Scheveningen moet
weer gaan swingen, dé plek worden
om uit te gaan, een paar dagen onder
te dompelen in zee, strand, theater,
shoppen en cultuur.”
Scheveningen Bad
De gebouwen aan de zeezijde van

De woningen voor het Kurhausplein
krijgen andere gevels zodat ze meer
in harmonie zijn met de architectuur
van het Kurhaus. En aan het eind van
de promenade bij het Carlton Beach
Hotel wil het college een nieuwe
attractie voor de dagrecreatie, zodat
de promenade over de volle lengte
wordt benut.
“Het masterplan biedt interessante
aanknopingspunten voor de discussie met andere overheden over het
verleggen van de zeewering, met

- Nieuwe entree naar zee-

huidige en nieuwe ondernemers in
Scheveningen over toekomstige
economische ontwikkelingen en met
bewoners over het woon- en leefklimaat, de verkeersafwikkeling en over
hun betrokkenheid in de toekomst.
De komende jaren moeten we inten-

sief met elkaar optrekken, want de
gemeente kan het niet alleen. En daar
heb ik alle vertrouwen in. De betrokkenheid en het enthousiasme van de
deelnemers aan het samenspraakproces was ongekend. We hebben
meer dan 2.000 ideeën ontvangen en
de bijeenkomsten waren altijd goed
bezocht”, aldus wethouder Marnix
Norder.
Scheveningen Haven
Het Norfolkgebied, de 2de haven én
het Havenkwartier Noord ontwikkelen zich tot een gemengd gebied
met werken, wonen en leisure. Er
is ruimte voor versterking van de
visserij, voor de (internationale)
watersport en alle bedrijvigheid die
daarbij hoort, gecombineerd met
wonen langs de havens. De uitstraling is stoer met forse, herkenbare
gebouwen langs de kades. Daarnaast
is er volop ruimte voor kunst, cultuur,
restaurantjes en terrasjes.
Over het Norfolkterrein, het Noordelijk Havenhoofd, de Boulevard en de
2de haven is al een besluit genomen
in februari 2008. Deze besluiten staan
niet meer ter discussie bij dit masterplan. Wel worden nieuwe voorstellen
gedaan voor onder meer de woonwijk
Kompasbuurt, waar de oude kleine
woningen worden vervangen door
nieuwbouw. Hierbij wordt rekening
gehouden met het dorpse karakter
van dit deel van de haven: ook de
nieuwbouw heeft een dorpse uitstraling door laagbouw en bijvoorbeeld
het gebruik van rode pannendaken
Scheveningen Dorp
Dit is een authentiek gebied met de
Keizerstraat als centrale as. Deze
winkelstraat ligt nu te geïsoleerd
en krijgt een betere aansluiting op
de nieuwe boulevard. Dat stimuleert de economische ontwikkeling.
Daarnaast wordt de openbare ruimte
verbeterd bij de Kalhuisplaats en de
keerlus van lijn 11. De verbinding
met de zee staat hierbij centraal, maar
ook: de versterking van de zeewering
als bescherming tegen de zee door
uitvoering van het plan van de Sola
Morales. De nieuwe zeewering (een
dijk) met daarop de nieuwe Boulevard, slingert langst het strand van de
Scheveningseslag tot aan de haven en
heeft een chique uitstraling.

- Entree naar zee-

Veiligheid
De kustlijn staat centraal in het
Masterplan Scheveningen-kust.
Dit betekent dat de gemeente ook
in gesprek wil met het Rijk en het
oog eemraads a van el and
over het verleggen van de zeewering
van Bad en Haven van de huidige
ligging in het achterland naar de
kustlijn. Dit om te voorkomen dat het

- Vogelvlucht havenmond-

verhogen van de kustveiligheid nodig
is als de vernieuwing van Scheveningen is afgerond.
Samen met het uitvoeren van het plan
De Sola Morales, dat eind dit jaar
start, en de realisering van een brug
over de havenmond, ontstaat dan een
fraaie aneerroute van et uider tot
het noorderstrand waarlangs de verschillende delen van Scheveningen
op een aantrekkelijke wijze gekoppeld zijn.
Verkeer
Wethouder Peter Smit (Verkeer):
“Er ligt een belangrijke opgave om
Scheveningen bereikbaar te houden,
tijdens de bouwwerkzaamheden
en ver daarna. Het instellen van
eenrichtingsverkeer op de Boulevard
is daarbij beeldpalend, want daardoor
is het niet meer mogelijk om via de
Boulevard van Scheveningen Haven
naar Scheveningen Bad te rijden met

de auto. Dit verkeer moet een andere
route kiezen, die grotendeels loopt
via de Duinstraat. Om te zorgen
dat de Duinstraat doorstroomt,
gaan we deze straat en het kruispunt Duinstraat-Scheveningseweg
opnieuw inrichten vóórdat de bouw- van de Boulevard start.”
Om meer bezoekers en dagjesmensen te verleiden om gebruik te
maken van alternatief vervoer, wordt
extra ingezet op het verbeteren van
het openbaar vervoer, P+R-voorzieningen buiten Scheveningen (zoals
de trand ress en meer fietsenstallingen. Er komt een informatieen parkeerverwijssysteem met actuele informatie over routes, reistijden
en parkeren. De tramlijnen 11, 9 en
1 worden op het kwaliteitsniveau
van RandstadRail gebracht qua
capaciteit, frequentie en comfort. In
2012 rijden er nieuwe, brede trams
op lijn 11, vanaf 2016 rijdt nieuw
materieel op lijn 9 en na 2020 op
lijn 11. Tram 9 zal ook sneller van
Den Haag Centraal naar Scheveningen gaan door ondertunneling van
de Koninginnegracht. Onderzocht
wordt of lijn 11 doorgetrokken kan
worden naar het Norfolkterrein.
Vervolgproces
Na de zomervakantie ligt het
Masterplan samen met het plan
MER (Milieu Effect Rapportage) ter
inzage. Op basis van reacties wordt
het Masterplan al dan niet aangepast.
Vervolgens worden de plannen in
november 2009 voorgelegd aan de
gemeenteraad. Na vaststelling door
de gemeenteraad zal het Masterplan
voor de verschillende deelgebieden
verder worden uitgewerkt.
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Wordoku mee deze zomer en win!
We hebben u in De Oud-Hagenaar al verschillende keren Sudoku’s opgegeven als prijsvraag. Maar op die populaire
puzzelsoort bestaan nog tal van variaties, waarvan we u er deze keer eentje voorleggen. Een superformaat, waarin met
letters wordt gewerkt in plaats van met cijfers, door de Britten ook wel een Wordoku genoemd.

Het principe
Het principe van de puzzel is praktisch gelijk aan die met cijfers. Het
diagram van de onderstaande puzzel
bestaat uit 5 x 5 segmenten van 25
vakjes elk.
In elk segment, respectievelijk op
elke horizontale rij en elke verticale
kolom moet u 25 letters van het
(Nederlandse) alfabet kwijt zien te
raken, zonder dat daarbij ‘dubbelen’
voorkomen.

uit 26 letters, dus hebben we er een
letter uit moeten halen om de puzzel
kloppend te maken. Dat is de letter
‘Q’. Die letter komt dus niet voor in
de puzzel en moet u niet gebruiken!
Alle andere letters van het alfabet
wel.
Oplossing zoeken
De oplossing die we zoeken is een
woord van vijf letters. Dat vindt u
door van links naar rechts, respectievelijk van boven naar beneden,
de letters te nemen die tevoorschijn
komen in de grijs gekleurde vakjes

De ‘Q’ mist
Nu bestaat het alfabet natuurlijk

K
N
G
V
R T D
I
Y
J
I
U
M
L
Y
C
A

Z
R
U
G Y

H
Y
U
G
K E
T
A W V
M B H
R
U P
V
J I
K

M L
T
A
J
S
O
Z J F D N
O
P
W G I R C
M S
K
K
D
M U N F
E C
X
X
L S Z
A
L K
C M
P H
Y
B
I
R L X
D
Y R P J
A D W
O K
F Z
C A M U H

A
S P
Z
X W
U
T
L
O

S
I
G
V
W

H
P V
T
E
J
T
D
S K
W X M
E

V
Z Y
R S
U
X
K
P
W
F
O
V
A
O
D
N

G
F

H
Z
W
U

G
I

F

O

van de puzzel.
Inzenden
U heeft ruim de tijd om de slag van
het Wordoku-en te pakken te krijgen
en het goede antwoord te vinden.
We verloten dit keer maar liefst 10
prijzen onder de goede inzenders!
We moeten uw inzending uiterlijk
binnen hebben op:
Woensdag 26 augustus
Stuur naar:
Puzzel De Oud-Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

Prijswinnaars
De goede oplossingenreeks van de
drie Sudoku’s in De Oud-Hagenaar
nr. 11 van 23 juni moest luiden:
6-2-1

Y E B X J
F
P H
T
S U
K
G R A
R
H C
U
S
V O
K B
W D
G
R
Y J W
F
O
D
A B E
Z
P
O
V G
M S U D
P B
H
X I T Y
U T
C H
P
N
B L
K
D V

G V
Y U W
B
D P O
A
E
I C N
C L O
V N
Y K
H
P
T
M
L
B S D
Z A
U F
C
W X
N
H
D
T Y
U
P
M
A
O
V
T Z L
R
X
E

De dubbel cd’s van Sjaak Bral zijn
gewonnen door:
Ruud en Gerda Steenvoorden,
te Rijswijk
P. Bal, te Zoetermeer
H. Hermans, te Den Haag
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Enthousiasme over Humanitas Herinneringsmuseum
Humanitas Woonzorgplus Den Haag heeft lezers van De Oud Hagenaar
uitgenodigd voor een excursie naar het Humanitas Herinneringsmuseum
in Rotterdam. De belangstelling was overweldigend. Helaas moesten
daarom nogal wat belangstellenden teleurgesteld worden, omdat er
maar plaats was voor 80 mensen. De gelukkigen werden op 9 juli jl.
onthaald in de woonzorgcentra van Humanitas Woonzorgplus (CoornhertCentrum, Duinhage en Wijndaelercentrum) met kofﬁe, een traktatie en
een Zeker Thuis-tasje met informatiepakket. De Humanitas-bestuurders
Joost Happel en Jelle Los waren ieder tourleider in een van de twee touringcars.
Het Herinneringsmuseum is gevestigd in het spraakmakende Humanitas Akropolis. Een enorm complex
met appartementen, zorg en diensten
binnen handbereik en een groots en
levendig dorpsplein met restaurant,
bar, activiteiten, supermarkt en
voortdurende aanloop. Er is een
prachtige tuin met terrassen, beelden
en (knuffel)dieren. In het souterrain is het Herinneringsmuseum
gevestigd met een vijftiger jaren
winkel, een collectie rolstoelen vanaf
1900, een keuken uit de twintiger
jaren, wastobbes, een werkplaats met
oud gereedschap, …. Dat alles riep
veel herinneringen op, vooral omdat

alle voorwerpen aangeraakt mogen
worden.
Het bleek voor de deelnemers een
praktische kennismaking met zorg en
diensten bij Humanitas, die in Den
Haag geleverd worden door Humanitas Woonzorgplus. De fotoreportage
van Henk Visser op deze pagina laat
dat zien! Het enthousiasme van de
deelnemers na a oo was groot en er
werd gevraagd naar een vervolg. Het
was echter een eenmalige actie! Wilt
u ook kennismaken met Humanitas
Woonzorgplus Den Haag? Neem dan
contact op met onze wijkservicepunten (zie informatie onderaan deze
pagina)!

Lezers van De Oud Hage

naar met hun lijfblad in
de bus op
weg naar Rotterdam

Inschrijving van de deelnemers aan de excursie
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Dit is de laatste keer dat Humanitas Woonzorgplus Den Haag de achterpagina van De Oud Hagenaar verzorgt. Vanaf nu zijn regelmatig redactionele bijdragen elders in de krant te lezen en natuurlijk blijft de adresinformatie van Humanitas Woonzorgplus Den Haag tweewekelijks
terugkeren. Bedankt lezers van De Oud Hagenaar voor de enthousiaste reacties!

Loosduinen

Wijndaelercentrum

Loosduinen/
Segbroek

Duinhage

Escamp

CoornhertCentrum

De entree van Hum

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

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

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

Bij Humanitas Woonzorgplus
bieden 525 medewerkers:
o
o
o
o
o

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

o
o
o
o
o

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

