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Mooie vondst antieke Baedeker-kaart bij warenhuis Harrods

Haagse vriendinnen op stap in Londen
Wie verre reizen doet, 

kan veel verhalen. In een 

uitzonderlijk geval kun je 

zelfs op de reisbestem-

ming de geschiedenis 

ontdekken van je geboor-

testad: ‘s Gravenhage! Dit 

overkwam twee dames 

uit de regio: al zo’n zestig 

jaar met elkaar bevriend. 

Ze bezochten dit jaar de 

hoofdstad van Engeland: 

Londen. Al eerder maak-

ten ze uitstapjes naar 

Berlijn en Rome.

Paula Oostergetel en Reiny Belderok 
woonden allebei in de Archipelbuurt 
– daar raakten zij bevriend, inmiddels 
zo’n zestig jaar terug. Actieve, jonge 
meiden! Tijdens de schoolvakanties 
verkenden zij ons land op de fiets en 
sliepen in jeugdherbergen. De jaren 
verstreken. Er kwamen, zo gaat dat, 
mannen in hun leven. Ze trouwden, 
vertrokken allebei uit Den Haag. 
Kortom: de kompasnaald van hun leven 
verschoof, en al helemaal toen er kinde-
ren werden geboren. Het contact bleef, 
zij het dat de frequentie daalde door het 

hectische gezinsleven.
Het leven gaat door. Dat geldt voor ons 
allemaal. Paula en Reiny zijn inmiddels 
gepensioneerd en trotse oma’s. Ze heb-

ben de oude vriendschap 
al geruime tijd weer 
nieuw leven ingeblazen. 
Als zij een dagje op stap 
gaan, bezoeken zij ook 
de Hofstad – Den Haag 
blijft trekken. Een beetje 
weemoedig wandelen ze 
dan rond en zijn trots op 
hun oude stad.

De verleiding

Dit jaar reisden ze samen 
naar het immer bruisende 
Londen: een hernieuwde 
kennismaking. Het was 
weer een feestje! Paula 
en Reiny, hoe kan het 
ook anders, konden de 
verleiding niet weerstaan 
het chique warenhuis 
Harrods met een bezoek 
te vereren. Ze keken, 
vooralsnog, hun ogen uit. 

De prijzen in dat fameuze warenhuis 
liegen er niet om. Dus handjes op de 
knip. Met de roltrap naar boven. Een 
rustige afdeling; helemaal aan de Kunst 
gewijd. Er stond – warempel – een 
mooie bak met het opschrift SALE 
middenin de ruimte. Even kijken! 
Interessant! De opwinding neemt toe 
als tussen verschillende in cellofaan 
verpakte plattegronden van Europese 
steden het vertrouwde ’s Gravenhage 
onder hun vingers opdoemt. O, wat een 
verrassing! Op de oude kaart staan pro-
minent de Javastraat en Sumatratstraat 
aangegeven. De locatie waar ooit hun 
vriendschap begon.

Mr. Humphreys

De dames zijn meteen verdiept en 
ontdekken vele bijzonderheden. Zo zien 
zij, dat waar nu het Vredespaleis staat 
vroeger een stoomtram reed met als 
eindpunt de Anna Paulownastraat. Het 
‘Alexanders Veld’ is nog niet bebouwd. 
Daarachter bevindt zich de ‘Kazerne der 
Kavallerie’ aan de toen nog genoemde 
Laan Copes van Cattenburch.
De verkoper met een verse rode 

anjer op de revers van zijn gestreepte 
kostuum, een levende kopie van mister 
Humphreys uit de serie ‘Are you being 
served’, glimlacht ingetogen om de 
uitroepen van herkenning. Hij pakt, als 
het zover is, de dunne kaart zorgvuldig 
in en voegt er formeel een bewijs van 
echtheid aan toe met de aantekening 
dat dit een kaart is uit de Baedeker 
van 1905. Bij het afrekenen vraagt hij 
beleefd, maar overbodig natuurlijk, naar 
de klantenkaart.

Even later lopen Paula en Reiny trots 
met hun aankoop in het chique groene 
Harrodstasje stijf gearmd over straat. 
Voor de helft van de prijs, mind you! 
Het is gelukt er een mooie kopie van 
te maken, zodat de ingelijste contouren 
van hun jeugd in de Archipelbuurt bij 
beiden thuis aan de wand hangt.

Reiny Belderok &
Joh. A. Molenaar

- SALE! De transactie wordt gesloten, Paula en Reiny zijn voor de helft van de prijs een antieke kaart rijker van de plaats waar zij bevriend raakten.  -

Deze week o.a.:
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 over van pa
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  Nieuw: Julius Pasgeld 

over ‘kleine nostagie’
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 RockArt: over 
 hèt Haagse 
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LENING OF HYPOTHEEK
www.hcbgroep.nl

070-3352027

HCB GROEPruim 70 jaar actief voor een 
waardige en betaalbare uitvaart 

wordt lid: 070 346 95 71

Adverteren in 

De Oud-Hagenaar
Bel met Irene Schaddelee

06 – 23700323

Kijk op www.deoud-hagenaar.nl

- De Baedeker-kaart uit 1905, gedrukt in Leipzig met oranje-rode 

steunkleur en zwart schrift. - - Links Paula, rechts Reiny, al zo’n zestig jaar bevriend. -
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De naam Loosduinen

In uw blad van 7 juli j.l. wordt he-
laas een verkeerde verklaring gege-
ven over de oorsprong van de naam 
Loosduinen. Het boek ‘Geschiedenis 
van Holland, deel 1’ (2002) geeft op 
bladzijde 47 een duidelijke uitleg 
over de naam Loosduinen. Ondanks 
de grote veranderingen in het land-
schap en in de bevolking zijn in het 
kustgebied verschillende namen uit 
de Romeinse tijd en/of uit de periode 
daarvoor behouden gebleven. Loos-
duinen is zo een naam. Met duinen 
in welke toestand ook heeft de naam 
Loosduinen niets te maken.

(Bijschrift redactie: op pagina 14 

van deze krant meer over dit on-

derwerp in een brief van historicus 

Ronald van der Spiegel.)

Arie Hartman
hartman12@planet.nl

’s-Gravenhaagsch 

Ziekenfonds

Mijn grootvader Christiaan Baronner 
heeft op 25 mei 1886 het ’s-Gra-
venhaagsch Ziekenfonds opgericht. 
Ik zou graag voor de geschiedenis 
van de Baronners in het bezit willen 
komen van een (mogelijke) oprich-
tingsacte. Ondanks veel speurwerk 
bij diverse instanties is mij dat nog 
steeds niet gelukt. Ik hoop dat er 
onder de lezers iemand is die mij 
verder kan helpen.

H.W. Baronner
Koninginnelaan 6
4335 BC  Middelburg

Van Heyst in de oorlog 

Ik ben in 1922 in Den Haag geboren 

en heb er ruim 71 jaren gewoond, 
gewerkt en een fijne jeugd gehad. In 
de oorlogsjaren ben ik ondergedo-
ken geweest in de Vermeerstraat en 
ben via ‘de ondergrondse’ te werk 
gesteld bij de firma J.B. van Heyst 
& Zn. aan de Cruquiuskade, een 
destijds bekende machinefabriek van 
onder meer verwarmingsketels. De 
fabriek stond tijdens de oorlog onder 
Duits beheer. Graag zou ik willen 
weten wie er in die jaren de leiding 
had bij de fabriek. Ik moest mij mel-
den via het arbeidsbureau trouwens 
melden bij ‘Herr von Leven’. Mis-
schien is er meer informatie bekend 
bij de lezers over het wel en wee van 
de fabriek in die tijd.

J. Verstrael
Camee 236

2719 RL  Zoetermeer
Tel.: 079 - 3616518

Waterreus Noordeinde

In 1861 opent Leonardus Water-
reus de deuren aan het Noordeinde 
62. Vanaf dat moment mag hij zich 
noemen ’Importeur des comesti-
bles’. Op 21 februari 1870 verleent 
Koning Willem de III ‘De zaak’ het 
predicaat: Hofleverancier! Vijf jaar 
later (1875) verrijst aan de Molen-
straat (25F) een pakhuis voor ‘De 
Waterreus’. Aan de geschiedenis van 
de koopmansfamilie -handelaren in 
koffie thee en Indische waar- komt 
in 1946 o.a. als gevolg van de oorlog 
een einde. In 2011 is het 150 jaar 
geleden dat het verhaal van ‘De Wa-
terreus’ begon. Het verhaal is nooit 
opgeschreven, bij flarden doorver-
teld, soms ook verzwegen. Als u een 
stukje van dat verhaal bent, of kent 
dan hoor ik dat graag. Zelf ben ik 
een kleinzoon van Henricus en Mien 
Waterreus. Natuurlijk zijn ook foto’s 
van onschatbare waarde!

Rob Lijesen
r.lijesen@hetnet.nl

Kikkergroep De Wildhoef 

In de jaren 60 van de vorige eeuw 

waren er ruim twintig ‘Jeugdben-
des’ actief in Den Haag. Eén van de 
grootste was de Kikkergroep ‘De 
Wildhoef’. Deze Wildhoef houdt 
nog elke paar jaar een zeer druk 
bezochte reünie. We missen echter 
nog enkele personen. Wie kan ons 
helpen? De vermiste personen zijn: 
Nico van Aesch, Rob v.d. Akker, 
Anja de Boer, Claartje Dirksmeijer, 
Anita van Driel, Bobs Polak, Rob 
Ernst (destijds Veenendaalkade), 
Marian Janse, Jean Paul Knaap, Vera 
Knook, Loek Kortekaas, Frits Loch-
mans (destijds Aardbeistraat), Pien 
Meelker (destijds Thorbeckelaan), 
Arthur Methöfer, Rob Mooiman, 
Dick Pieneman, Sonja v.d. Poel 
(destijds Veenendaalkade), Annie v. 
Rossum, Ellen Roukens, Guillaume 
Sparenberg, Hans Spruyt of Spruit 
(destijds Thorbeckelaan), Don v.d. 
Veen, Marja Verheul, Dick Andela 
en Dick v. Straalen. De meisjes/
dames staan vermeld onder hun 
meisjesnaam.

Rob Mindé
Denijsstraat 89
2551 HE Den Haag
Tel.: 070-3257998 / 06-
21801730
romin@ziggo.nl

Zuidlarenstraat

Momenteel vindt sloop plaats van 
de Zuidlarenstraat en de voormalige 
winkels. Omdat ik hier mijn jeugd 
heb doorgebracht (vanaf 1955), 
fotografeer ik de sloop en heb 
geprobeerd in kaart te brengen welke 
winkels er gevestigd waren. Ik kom 
er niet helemaal uit. De straat begon 
op nummer 12 met slagerij Ensing. 
Daarnaast op 24 zat eerst Elvira 
mode maar al snel een kantoorboek-
handel waar ik als puber de Muziek 
Expres en Popfoto kocht. Wie weet 
de naam nog van deze zaak? En er 
waren twee broodzaken, Hus op 
nummer 24 en aan de overkant ook 
een bakker op 205. Maar welke was 
dit? Ben benieuwd naar reacties, en 
misschien krijg ik nog meer tips over 
welke winkeliers er gezeten hebben, 
zoals drogisterij Fijlstra, bakker 
Moore en juwelier Vuyk.

Ruurd Berendes
r.berendes@ziggo.nl

Van der Heem

Met veel plezier uw artikel gelezen 
in De Oud Hagenaar van 21 juli over 
Van der Heem.
Waarom mijn interesse? In de 
jaren 1959 tot 1966 werkte ik bij 
R.S.Stokvis & Zn. aan de Heren-
gracht 9 (kantoor en showroom), 
een bijkantoor van de Stokvis Groep 
in Nederland met Rotterdam als 
hoofdkantoor met magazijnen. In 
Den Haag hadden wij een magazijn 
en expeditie aan de Muzenstraat. 
Tussen Van der Heem en Stokvis 
bestonden samenwerkingsverbanden 
op technisch en commercieel vlak 
(distributie). Ik werkte niet op de 
afdeling EHT (Electrisch Huishou-
delijke Toestellen), maar van dichtbij 
leefde je mee met de afdeling. Intro-
ducties van nieuwe radio modellen  
en televisie, wachtorders en de vele 
andere producten van Van der Heem. 
De naam Erres is afgeleid van R.S.
Stokvis had een gigantisch produc-
tenpakket. Ik was verantwoordelijk 
voor de verkoop van Gereedschap-
pen (Bahco), Technische producten, 
Ijzer & Staal, Non-Ferro enz.. Ik heb 
kunnen bemachtigen het Stokvis Ge-
reedschappen boek van 1953; boek 
over Metalen van 1951. Er valt veel 
te vertellen over eens dit prachtige 
groothandelsbedrijf. Het toeval wil, 
dat wij in september een beperkte 
reunie hebben met oud-collega’s 
van Stokvis den Haag, waarbij ook 
aanwezig is de verkoopleider van de 
Erres radio en televisie in de jaren 
50 en 60. Ik heb hem en andere 
oud-collega’s de website van Van der 
Heem gemeld en ook zeer enthou-
siast. Wij zijn de kleinzoon van Van 
der Heem bijzonder dankbaar voor 
de ontwikkelde website met zeer 
interessante gegevens en feiten.

Wim P.M. van Wezel
Stevinstraat 99 P
2587 EC  Den Haag
Tel.: 070-3501238
GSM: 06 22051239
wimvanwezel@casema.nl 

Op de bijgaande foto uit 1959 
ben ik met een jonge rob te 
zien, samen met mijn col-
lega’s van de strandpolitie in 
Scheveningen, waarbij ik in 
de zomermaanden dienst deed. 
Tijdens een dienst werd ik door 
badgasten gewaarschuwd dat 
een jonge rob over een strek-
dam kroop. Ik heb dat beestje 
van de strekdam gehaald en 
overgebracht naar het bureau 
aan de Gevers Deynootweg. 
Vandaar is het, na het nuttigen 
van een haring (!), naar de Wassenaarse Dierentuin. Voor zover ik weet 
was de opvang in Pietersburen er toen nog niet.

Jan Draaijer, Marterrade 226, 2544 ME  Den Haag 

jan.draaier@telfort.nl

Strandpolitie

- Op de foto is te zien hoe arbeiders bij Van Heyst in 1942 worden gefouilleerd 
door Duitse soldaten (Foto: Haags Gemeentearchief). -



Voor 2009 en 2010 is 11,6 miljoen 
euro versneld beschikbaar gesteld 
voor het vernieuwen en opknappen 
van straatverlichting. Het geld gaat 
voornamelijk naar het plaatsen van 
historische verlichting in wijken 
waar dit gepast is en het vervangen 
van oude verlichting door witte en 
energiezuinige verlichting. Hiermee 
verbetert de gemeente de kwaliteit 
van de straatverlichting.  

Ook in andere wijken

Naast de vijftien straten in het Sta-
tenkwartier, krijgen ook straten in de 
wijken Marlot, Regentes-Valkenbos, 
Duinoord, Oud-Scheveningen, 
Benoordenhout en Wittebrugkwartier 
binnen nu en maart 2010 historische 
verlichting.

Straten die in aanmerking komen 
voor historische verlichting moeten 
aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Ze moeten voorkomen in de nota 
‘Op straat gezet 1997-2011’ over het 
terugbrengen van de sfeervolle histo-
rische verlichting in Den Haag. Hierin 
staat een aantal specifi ek benoemde 
buurten met vroeg 20ste eeuwse 
architectuur en een beschermd stads-
gezicht.
Winkelstraten, brede straten en 
doorgaande wegen komen niet in aan-

merking voor historische verlichting. 
Historische lantaarnpalen zijn gemid-
deld twee meter lager dan gewone 
masten, waardoor de spreiding van 
het licht minder is. Winkelstraten 
en doorgaande wegen moeten uit 
veiligheidsoverweging goed verlicht 
zijn. Teveel dicht op elkaar geplaatste 
lantaarnpalen maken een straat er niet 
mooier op. 

Kredietcrisisplan

Het versneld vervangen en opknap-

pen van de straatverlichting is 
onderdeel van een integraal plan 
van de gemeente Den Haag tegen de 
gevolgen van de recessie. In totaal is 
94 miljoen euro vrijgemaakt, onder 
andere voor projecten en onder-
houdswerkzaamheden die voor later 
gepland stonden maar al in 2009 
worden uitgevoerd. Op deze manier 
stimuleert de gemeente de lokale 
economie en is de achterstand in het 
onderhoud van de stad sneller weg-
gewerkt.
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Haagse straatverlichting als vanouds

Naar ADO gaan is weer leuk

Neem het voetbal. Sta eens stil bij 
de vragen hoe het begonnen is, hoe 
het zich ontwikkeld heeft, hoezeer 
het gekoppeld was aan bepaalde 
stadswijken of dorpen en aan het 
geloof. Denk aan de verzuiling. 
Toen speelden de katholieken 
in katholieke verengingen en de 
protestanten in protestantse. 

Betere milieus

In het begin van de vorige eeuw 
werd voetbal vooral beoefende 
door jonge mannen uit de betere 
milieus. Volkssport werd het pas 
toen tijdens de industriële revolutie 
de werkende klasse, de arbeiders, 
ook gingen voetballen. ADO ( Al-
les Door Oefening ) werd opgericht 
op 1 februari 1905. Dat gebeurde 
in het café, ‘Het Hof van Berlijn’ 
in de Papestraat, door een groepje 
mannen onder leiding van de Heer 
van Gulik, vader van een voetbal-
lende zoon, Jan.
ADO kreeg in 1925 zijn eerste 

stadion in het Zuiderpark, gelegen 
aan de rand van Den Haag in een 
geheel ander deel dan bijvoorbeeld 
HVV, HBS of  Quick.
Vanaf die tijd betekent nationale 
volkssport dat zoontjes op voetbal 
willen en dat vaders zondags met 
hun zoontjes naar het voetbal 
willen gaan kijken. De verenigin-
gen ontstonden in alle delen van 
de stad, meestal met een eigen 
sociale structuur en eigen ‘cultu-
rele’ aspecten. Zo werd voetbal 
aanzienlijk meer dan één keer in de 
week trainen en één keer spelen. 
Zo groeide ook de rivaliteit tussen 
de verenigingen.

Ontwikkeling ADO

ADO was intussen aan een indruk-
wekkende levensloop begonnen 
met vele hoogtepunten en enkele 
dieptepunten. In ooievaarsvlucht: 
in 1927 kwam ADO in de hoogste 
klasse (toen nog eerste klasse ge-
noemd). In 1954 werd het een prof-

club. In 1971 vond de fusie tussen 
ADO en Holland Sport plaats: FC 
Den Haag was geboren.
In de jaren’80 kwam het voetbal-
vandalisme op, met een belangrijke 
negatieve rol van bepaalde Haagse 
supporters. Meer wetenschappelijk 
onderzoek naar de sociaal-culturele 
aspecten van het clubvoetbal zou 
weleens heel interessant en relevant 
kunnen zijn. In ieder geval was 
duidelijk dat de clubbesturen en de 
gemeentebesturen hun handen vol 
hadden aan het voetbalvandalisme. 
Veelal was men vrij onmachtig. 
Misschien kwam dat wel doordat 
men zich onvoldoende bewust was 
van de dieperliggende, sociaal-
culturele factoren. 
Uiteindelijk zijn het dan bijzondere 
persoonlijkheden die een club 
als FC Den Haag uit het moeras 
omhoog weten te trekken. Voetbal-
lers/trainers als Aad Mansveld of 
bestuurders als
John van Ringelenstein of recen-

telijk Mark van Kallen. In 1996 
wordt de naam gewijzigd in ADO 
Den Haag.

Moeilijke jaren

Door de jaren heen speelde ADO 
een rol aan de top van de eerste di-
visie (tweede klasse) of in de staart 
van de eredivisie (eerste klasse) 
met jaren van uitschieters naar de 
onderste regionen van de tweede 
klasse of naar de top van de eredi-
visie, inclusief Europees voetbal.
Daarbij spotte ADO Den Haag 
soms met de voetbalwetten. In 
2007, aan de vooravond van de 
ingebruikneming van het  nieuwe 
stadion, degradeerde de club. Dat 
pakte fi nancieel slecht uit.
Alle inventiviteit van de bestuur-
ders was nodig om het hoofd boven 
water en koel te houden. Aanvan-
kelijk stuitte men op onwil van de 
Haagse gemeenteraad, die geen 
geld meer in de club wilde steken. 
Uiteindelijk keerde men op die 

schreden terug. Je bouwt toch 
geen schitterend nieuw stadion 
als je geen club meer hebt die 
betaald voetbal kan spelen?
ADO Den Haag kreeg de steun 
die het nodig had. Dat was gezien 
de grote sociaal-culturele beteke-
nis van de club ook terecht. 
Dan pakt opeens de grilligheid 
van het voetbal, die voor zoveel 
spanning en sensatie kan zorgen, 
positief uit. Op miraculeuze wijze 
promoveert de club in 2008 naar 
de eredivisie. Daar maakt ze een 
fl itsende start. Daarna vallen de 
sportieve prestaties wat tegen. 
Opeens dreigt weer het degrada-
tiespook. Uiteindelijk handhaaft 
de ploeg zich in de eredivisie en 
is inmiddels de nieuwe competitie 
van start gegaan. Het wordt weer 
leuk voor de vaders met zoontjes 
(en voor de moeders met dochter-
tjes) om naar het voetbal van ADO 
Den Haag te gaan.

Sport is goed voor de lichamelijke ontwikkeling, maar ook voor de geestelijke gezondheid en de sociale vaardigheden. Dat is 

allemaal waar, daar is geen speld tussen te krijgen. Dus moeten de mensen meer sporten. Bij nationale volkssporten speelt 

er nog iets anders. Dikwijls wordt de sociaal-culturele betekenis van de sport niet gezien dan wel onvoldoende erkend.

De straatverlichting in de Van 

Weede van Dijkveldstraat in 

het Statenkwartier straalt 

sinds vorige week weer als 

‘vanouds’. De straat heeft 

als eerste in rij historische 

lantaarnverlichting gekregen, 

mogelijk gemaakt met geld uit 

het gemeentelijk kredietcri-

sisplan. Nog veertien andere 

straten in deze wijk krijgen 

de komende maanden histori-

sche verlichting.

- Behalve in de Van Weede van Dijkveldstraat komen ook andere straten in het Statenkwartier en in andere wijken aan de beurt voor plaatsing van 

‘nieuwe ouderwetse’ lantaarnverlichting. -

Gepensioneerde 
Voorburger wint 
Porsche

Een gepensioneerd schilder uit 
Voorburg heeft met een van de za-
terdagtrekkingen van de Lotto, eind 
juli, een Porsche Cayman gewon-
nen. Het is een jongensdroom die 
uitkomt, zo laat de winnaar weten. 
“Vroeger had ik een vriend met een 
Porsche, met wie  ik vaak rond-
toerde, geweldig was dat. Nu kan ik 
zelf gaan rondtoeren en binnenkort 
misschien zelfs met mijn kleinkind, 
want ik word opa,” aldus de geluk-
kige winnaar.                   
De Lotto-organisatie  kwam de 
winnaar gisteren geheel in stijl het 
goede nieuws brengen, namelijk in 
een gloednieuwe knalgele Porsche 
Cayman. De Porsche werd tijdelijk, 
als troffee, voor het huis van de win-
naar geparkeerd. In augustus mag 
de winnaar zelf zijn eigen Porsche 
uitzoeken bij de Porsche dealer.

- De winnaar van een Porsche Cayman 

(Foto: Tycho Müller) -

DIJKSTAL

H
A
N



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

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

• Zorgaanbod in heel Den Haag

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

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

• Samenwerking met ziekenhuizen, 
gemeente en woningcorporaties

• Goed geschoold en gemotiveerd 
personeel

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

HWW Zorg. Echt Haags!

Meer informatie? 
Kijk op www.hwwzorg.nl of bel (070) 379 50 00
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Onze Ouderenconsulent weet hoe zij u kan helpen met uw 
‘zorg’problemen en dat doet zij graag. Zij heeft antwoorden op 

uw vragen, geeft advies en weet u de snelste weg naar oplossingen.
Vraag de raad-en-daad brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kopzorg. 

Hoe moet het
met mijn zorg?

Vraag dat maar aan
Centrum Bezuidenhout of

Centrum Carel van den Oever 

zorg voor zorg

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

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

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

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

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

Al ruim 14 jaar helpen wij met:

• Discrete boedelruimingen

• Seniorenverhuizingen

   van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen

• Samenwerking met Goede Doelen

• Voor u als executeur optreden

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

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

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

010 484 09 99 (Rotterdam)

070 306 16 96 (Den Haag)

Een boekje open in Parijs, 
vanaf € 545,- p.p. 

Altijd al eens lekker op reis willen gaan met andere
dames? Pharos Reizen van ANWB organiseert sinds 
dit jaar speciale reizen uitsluitend voor dames. 
Speciaal voor de nazomer en herfst hebben wij 2 extra 
reizen ingekocht naar Parijs. Prachtige inspirerende
reizen, voor dames met belangstelling voor lezen. 

U reist, onder begeleiding van een Nederlandse reis-
begeleider/gids, met de Thalys naar Parijs. Ter plekke 
wandelt u met uw gids door de kunstenaarswijken 
van Parijs. Van het Quartier Latin tot Montmartre. 
U volgt het spoor van de Da Vinci Code, maar ook 
van de boeken van bijvoorbeeld Remco Campert en 
Philip Freriks. 

Onderweg ziet u ook tal van leuke boetiekjes en 
delicatessenzaakjes, en hoort u vele verrassende 
anekdotes. Een prachtige reis voor dames met 
belangstelling voor lezen! Laat u inspireren door 
Parijs! 

Sophia is een initiatief van:

Reismagazine aanvragen & Reserveringen: sophia.pharosreizen.nl, 
of bel 071-365 00 65 (ma.-vr. 10-13 uur) of bezoek een ANWB reiswinkel

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

       Prijs     Prijs
Vertrek       ANWB-leden    niet-leden

25 oktober
8 november

Korting indien u uw kamer deelt met een 
reisgenote: € 120,00 p.p.
Nog geen ANWB-lid? Het lidmaatschap van 
de ANWB kost slechts € 16,00 per jaar.
De reis gaat door bij min. 20 deelneemsters. 
Er kunnen max. 25 dames mee op deze reis.

Inbegrepen:
• vervoer per Thalys vanuit Rotterdam of Den  
   Haag (indien gewenst ook mogelijk vanuit 
   Schiphol en Amsterdam)
• ANWB-reisbegeleiding c.q. Nederlandse 
   gidsen 
• 3x overnachting in tweepersoonskamer voor 
   alleengebruik, met ontbijt 
• 3x driegangendiner in Parijse restaurants 
• 1x entree en rondleiding Louvre 
   alle metrokaartjes 
• 4x stadswandeling met Nederlandse gids, 
   incl. o.a. bezoek Notre Dame, begraafplaats 
   Montparnasse en Jardin de Luxembourg 
• het boek ‘Meridiaan van Parijs’, door Philip 
   Freriks 

Prijzen in €, per persoon per arrangement, 
o.b.v. hetgeen beschreven staat onder inbe-
grepen. Pharos Reizen publiceert conform de 
code Reisaanbiedingen.

Meer Sophia-reizen? Kijk op sophia.pharos-
reizen.nl

Uw verblijf
U verblijft in All Seasons Gare de l’Est Château 
Landon, in het centrum van Parijs. U verblijft in een 
nette kamer, met o.a. badkamer met bad of douche 
en toilet, föhn. In de omgeving zijn veel winkels en 
de metrohalte is op 50 m. 

Kort dagprogramma 

Dag 1
Om ca. 13.35 arriveren we met de Thalys in Parijs. 
We gaan met de metro naar ons hotel, waar we 
ons kunnen opfrissen. Daarna bezoeken we met 
onze reisbegeleider/gids de beroemde ateliers van 
Montmartre. De wandeling eindigt in stijl, met een 
diner in een bistro.

Dag 2
Na het ontbijt bezoeken we samen met onze gids 
het Louvre. We bewonderen de Mona Lisa en andere
 plekken uit de Da Vinci Code. Na de lunch kunt u 
zelf op pad gaan of met de gids wandelen langs 
o.a. het Palais Royal en andere plekken uit het boek 
De nulmeridiaan van Parijs, door Philip Freriks. 

Dag 3
Na het ontbijt wandelen we met onze gids door het 
Quartier Latin en Saint Germain, in het spoor van 
beroemde schrijvers en hun boeken. Na de lunch bij 
Jardin du Luxembourg, toont onze gids ons andere 
‘petits secrets’ van Saint-Germain en Montparnasse, 
en bezoeken we de laatste rustplaats van o.a. Sartre 
en De Beauvoir. 

Dag 4
’s Ochtends hebt u tijd voor een bezoekje aan de 
warenhuizen van Parijs. We arriveren rond 18.43 in 
Amsterdam. 

Wie is Sophia? 
Sophia is een assortiment begeleide groepsreizen 
voor dames. Voor vitale, actieve, geïnteresseerde 
dames. Dames kunnen op deze reizen doen wat ze 
écht leuk vinden. De reizen zijn primair ontwikkeld 
voor alleenreizende dames. Maar een vriendin, zus 
of buurvrouw mag altijd mee!

Kerst met Sophia! 
Een prachtige kerstreis maken met Sophia? Vraag 
de Sophia-kerstfolder aan op: pharosreizen.nl 

• 545,00
• 545,00

• 595,00
• 595,00

Sophia
Op reis met

Chocola en Straffe Madammen: drie dagen Gent

High tea voor het kasteel: tuinreis Cornwall

Boeken komen tot leven: drie dagen Parijs 

En nog 3 groepsreizen voor dames!

Op reis met

Alphons

Uit de fabriek het circuit op: vier dagen Duitsland

De weg naar vrede: Ieper, de Somme en Normandië 

Het erfgoed van België: treinen en mijnen

Whisky, kilt en stoere mannen: zes dagen Schotland

Vraag het magazine gratis aan
op sophia.pharosreizen.nl/brochure

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Eén indrukwekkende sprint van de rechtsbuiten voor de Aad Mansveld-

tribune in het nieuwe stadion van ADO Den Haag was goed voor een 

sprong van 30 jaar terug in de tijd. Even leek het alsof Harry Melis 

terug was bij FC Den Haag en de Haagse fans elk moment het ‘Harry, 

Harry’ weer konden laten klinken. Geen toeval, want de speler die vorig 

seizoen in de interland Nederland-Zwitserland voor de lange zijde langs 

snelde was  Manon Melis. Harry’s dochter is profvoetballer in Zweden 

en treedt met het Nederlands vrouwenelftal deze zomer voor het eerst 

aan op de eindronde van een Europees Kampioenschap.

Harry Melis (nu 52 jaar) speelde vanaf 
de zomer van 1979 drie seizoenen voor 
FC Den Haag. Met zijn snelle rushes 
langs de lijn, zijn doelpunten en voor-
zetten (34 goals en 13 assists in 105 
wedstrijden) wist de van Feyenoord 
afkomstige rechtsbuiten het Haagse 
publiek al snel voor zich te winnen. Net 
als zijn voorgangers Harrie Heijnen en 
Harry Hestad hoorde Melis zijn voor-
naam regelmatig van de later naar Aad 
Mansveld genoemde Noord-tribune rol-
len. Hij kijkt nog steeds met veel plezier 
op zijn Haagse jaren terug. 
“Ik heb er een heel leuke tijd gehad, ook 
al waren het laatste half jaar de resulta-
ten niet goed en waren er problemen met 
de supporters.  Ik vond het vooral een 
warme club met fi jne mensen en ik hield 
zelf ook van de Haagse humor.” Melis 
vervolgde zijn voetballoopbaan bij 
Germinal Ekeren en DS’79, maar vindt 
achteraf dat hij beter langer bij FC Den 
Haag had kunnen blijven. “Ik had ook 
een goede band met het publiek, was op 
Noord vrij populair. De meeste collega’s 
van andere clubs speelden juist liever 
niet aan die kant. Ik weet nog dat Pierre 
Vermeulen van Feyenoord expres aan 
de overkant ging lopen, omdat hij voor 
Noord van alles naar zijn hoofd kreeg.”

Graag in Den Haag

In de vrouweninterland Nederland-Zwit-
serland speelde Harry’s dochter Manon 

vorig seizoen voor het eerst in het 
nieuwe stadion van ADO Den Haag. Als 
gevaarlijkste aanvaller bracht zij Oranje 
in die wedstrijd aan de leiding, maar de 
Zwitserse gelijkmaker in de laatste mi-
nuut bezorgde haar een rotgevoel. “Het 
stadion vond ik wel heel mooi. Daarom 
zou ik het best leuk vinden om er vaker 
te spelen. Het zou ook goed zijn als 
wij met het Nederlands elftal een vast 
stadion zouden hebben, want daardoor 
krijg je een echt thuisgevoel.”            
Als voetballer heeft de nu 22-jarige Ma-
non het nodige met haar vader gemeen. 
“Ik hoor van anderen dat ik hetzelfde 
loopje heb. Verder ben ik ook snel en 
heb een aardige voorzet.” “Een speler 
die snel is en op snelheid een actie kan 
maken, is altijd gevaarlijk”, weet Harry 
uit eigen ervaring. “Zeker als je van 
eigen helft kan komen en een goede 
dieptepass krijgt, zoals Aad Mansveld en 
Lex Schoenmaker die konden geven.” 

Gedreven

Toen Manon met voetballen begon 
bij het Ridderkerkse RVVH (waar 
haar vader nog steeds bij de veteranen 
speelt), zag Harry al snel dat zij het ver 
kon schoppen. “Van belang is wel hoe 
je je verder ontwikkelt, zeker als je ook 
andere interesses krijgt. Manon is altijd 
heel gedreven geweest en daarom was ik 
ervan overtuigd dat zij het Nederlands 
elftal ging halen.” “Ik vind het gewoon 

leuk om te voetballen, vind het elke dag 
weer fi jn om te trainen , zegt Manon. 
“Dat plezier is belangrijk, want als je het 
naar je zin hebt, dan gaat het ook goed.”
Manon sprak al als kind de ambitie uit 
om eens in het buitenland te voetballen. 
Die wens ging begin 2007 in vervulling 
toen het Zweedse LdB FC Malmö haar 
een profcontract aanbood. De Zweedse 
vrouwencompetitie staat bekend als de 
sterkste in de wereld. Zo heeft Malmö 
spelers uit  zeven verschillende landen 
en neemt Manon het er ook op tegen 
veel andere buitenlandse internationals. 
Zij krijgt bij Malmö als aanvaller extra 
aandacht van een speciale spitsentrainer, 
de oud-international Jan Mattsson. “Je 
kan goed zien dat ze in Zweden enorm 
veel heeft geleerd en  dat ze daar elke 
dag op een heel professionele manier 
met voetbal bezig zijn”, stelt haar trotse 
vader vast.

Topscorer

Op de vraag of de vrouwen in Zweden 
nu zwaarder worden belast dan de 
voetballers in Harry’s tijd, antwoordt 
Manon: “Wel in de voorbereiding.” “Die 
was bij ons toch ook heel intensief’, 
werpt Harry tegen. “Zo trainden wij 
twee keer op een dag en speelden daarna 
’s avonds nog een wedstrijd.” “Maar een 
verschil is wel dat wij dat voor de start 
van de competitie in april drie maanden 
lang doen”, heeft Manon het laatste 
woord.
Zij plukt nu de vruchten van al haar 
inspanningen. Zo heeft zij bij Malmö 
inmiddels bijgetekend tot 2011 en werd 
zij eind vorig jaar op het Zweedse prof-
voetbalgala gelauwerd als topscorer van 
2008 (met 23 treffers in 20 wedstrijden). 
Met de Braziliaanse wereldster Marta 

was zij tevens genomineerd voor de 
verkiezing van de beste speler van het 
jaar. 

Grootste fan

Met 13 doelpunten in haar laatste 13 
interlands had Manon een belangrijk 
aandeel in de allereerste kwalifi catie 
van de Nederlandse voetbalvrouwen 
voor een groot eindtoernooi. “Daar-
bij speelt ook een rol dat het team nu 
beter draait en ik wat centraler speel”, 
vindt Manon. Zij staat met in totaal 20 
treffers in 54 interlands nu tweede op 
de eeuwige topscorerslijst van Oranje. 
Harry, sinds zijn voetballoopbaan als 
koerier werkzaam bij DHL, is op de ko-
mende EK-eindronde als supporter van 
de partij bij de poulewedstrijden van 
Nederland tegen  de Oekraïne (23 au-
gustus), gastland Finland (26 augustus) 
en Denemarken (29 augustus). Manon 
geeft Nederland in ieder geval kans om 
de eerste ronde door te komen. “En zo’n 
wedstrijd tegen het thuisland voor veel 
publiek in Helsinki is echt iets om naar 
uit te kijken.”           

Opa Melis

De grootste fan van Manon is Harry’s 
vader Frans. “Die volgt op een Zweedse 
site ook haar competitiewedstrijden van 
minuut tot minuut”, aldus Harry. “Ik 
heb hem bij wedstrijden van mij nog 
nooit zo zien juichen als voor haar. Met 
uitzondering van een thuiswedstrijd 
met FC Den Haag tegen Feyenoord. Ik 
scoorde de winnende goal en toen ik 
daarna naar de oude eretribune rende, 
liep ik recht op mijn juichende vader 
af.”

Roeland Gelink- Manon Melis, voor LdB Malmö in vliegende actie tegen de dames van Göteborg. Ze wonnen deze game met 4 - 0. -

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

Waar zijn ze gebleven?

Manon Melis 
in voetspoor van d’r vader

- Zaterdag 25 april 1981: Harry Melis scoort het winnende doelpunt voor FC Den Haag tegen Feyenoord 

(Foto Kees Rutten). -

- Spelersportret van Harry Melis, ‘de favoriet van 

Noord’ in het seizoen 1980 – 1981. -

-- Dochter Manon Melis, sinds 2007 op 

profcontract bij LdB Malmö in Zweden. -
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Faulebutter 525 m hoogte

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

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

Appartement € 38,- per dag

• Zeer rustig gelegen

• Schitterende gemarkeerde wandelpaden 

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

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher

Faulebutter 2

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

De beste Oesters 

  vind u bij....

www.simonisvis.nl



Aan de orde komen kwesties als; is 
Den Haag een dorp of een stad? Wat 
was de rol van de Oranjestadhouders? 
En wat gebeurde er op het Binnenhof? 
Tijdens de wandeling wordt deze 
geschiedenis belicht door de profes-
sionele rondleiders van het Gilde Den 
Haag.

Stad of dorp

Rondleider Albert Andriessen: ‘Je 
constateert dan hoe weinig mensen 
eigenlijk over Den Haag weten. De 
centrale rol van Den Haag in de 
Nederlandse geschiedenis is voor 
velen een eyeopener.  Een heer zei me 
toen ik over de Oranjestadhouders aan 
het vertellen was: het zou toch over 
Den Haag gaan? De relatie tussen 
beide was voor hem volledig nieuw. 
Ook de vraag is Den Haag een dorp 
of een stad komt steeds weer aan de 
orde. Niemand weet eigenlijk dat op 5 

februari 1795 Den Haag stadsrechten 
verwierf toen het toegelaten werd tot 
de Staten van Holland.’ 
In het Haags Historisch Museum 
wordt aandacht geschonken aan Haag-
se stadsgezichten aan de Hofvijver en 
omgeving, aan het oude centrum rond 
de Grote Kerk en Nieuwe Kerk, aan 
de randen van de stad en tenslotte ook 
aan de omstreken.

Schilderij Van Goyen

Spectaculair is het bijna vijf meter 
brede gezicht op Den Haag dat Jan 
van Goyen rond 1651 maakte in op-
dracht van het stadsbestuur. Het toont 
de stadsrand, gezien vanuit de weilan-
den ter hoogte van het tegenwoordige 
industrie- en kantorengebied De 
Binckhorst. Diverse bekende gebou-
wen zoals de Grote Kerk, het stadhuis 
aan de Groenmarkt en de Ridderzaal 
zijn op het schilderij te herkennen. 

Panorama Mesdag

Na de rondleiding in het Haags 
Historisch Museum vertrekt de 
wandeling door de stad, naar het 
Binnenhof met het grafelijke kasteel 
en de Ridderzaal en via het Buitenhof 
langs het standbeeld van Willem II, de 
Gevangenpoort, Galerij Willem V en 
het standbeeld van Johan de Witt. 
We bekijken de prachtige stadspa-
leizen op het Lange Voorhout, het 
Paleis Noordeinde, het standbeeld van 
koningin Wilhelmina en wandelen via 
het Noordeinde met haar vele mooie 
Jugendstil gevels naar Panorama 
Mesdag. 
Panorama Mesdag is het oudste 
panorama ter wereld dat op zijn 
oorspronkelijke plaats bewaard is 
gebleven en is een uniek cultuurhisto-
risch monument. Omdat het doek rond 
is, staat u niet vóór, maar middenín het 
schilderij. Door de zinsbegoocheling 

die zich van u meester maakt, waant u 
uzelf direct in het Scheveningen van 
1881. Wist u overigens dat het woord 
‘panorama’ uit het Grieks komt en 
‘alles (pan) zicht (horama)’ betekent? 
Hendrik Willem Mesdag, één van de 
bekendste kunstenaars van de Haagse 
School, legde dit vergezicht op de 
zee, de duinen en het dorp Scheve-
ningen vast op een panoramisch doek 
en creëerde daarmee het grootste 
schilderij van Nederland; niet minder 
dan 120 meter lang en maar liefst 14 
meter hoog.
Hester van der Jagt (rondleidster): 
‘Het Verhaal van Den Haag is een 
prachtige formule, na het bezoek 
aan het Haags Historisch Museum 
zie je met hoeveel interesse mensen 
meewandelen en grote belangstelling 
tonen voor de gebouwen. Een groep 
Zuidafrikanen was verrast over het 
verhaal van Paul Kruger op het balkon 

van hotel Des Indes. in Panorama 
Mesdag pinkten zij een traantje 
weg, zo gegrepen waren zij door het 
Panorama.’

a afl oop wordt de deelnemers een 
consumptie aangeboden in Panorama 
Mesdag. 

Voor meer informatie over dit arran-
gement zie
www.hetverhaalvandenhaag.nl
of in het Engels
www.thestoryofthehague.nl
De wandeling is iedere zondag (tot 
eind september) om 13.30 uur en het 
programma duurt ongeveer 2 ½ uur. 
Reserveren van dit arrangement kan 
via de VVV: 070-3385800. De prijs is 
€ 17,50 per persoon. De rondleiding 
wordt ook in het Engels, Duits en 
Frans gegeven (op aanvraag).
Groepen vanaf 5 personen, met 
korting.
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Het Verhaal van Den Haag
Het Verhaal van Den Haag is een prachtige stadswandeling met bezoek aan en een rond-

leiding met een gids van het Gilde Den haag in het Haags Historisch Museum en Pano-

rama Mesdag. De wandelaar wordt meegenomen door Den Haag tot in de vroegste tijden; 

van het ontstaan van Den Haag als dorp tot de huidige rol die de stad speelt in Nederland.

Historische stadswandeling van musea en Gilde:

Mijmeringen

Bij uitgeverij Van Wonsdorp is vorig jaar een boekje verschenen onder de titel Oma Waait Uit en andere Haagse verhalen met columns en gedichten van een aantal meer 

of minder bekende Haagse schrijvers en dichters, onder wie O.J. Vaar, Karel Kanits, Victor Meijer, Boozy, Jille van der Veen, Fred Zuiderwijk, Frans de Leef en Adriaan 

Bontebal. Het voorwoord is van Jeffrey Huf. In dit boekje staan verhalen van voor iedere smaak, van rauwe Haagse humor tot bijna Carmiggeliaanse observaties.

Laatst reed ik over de Mauritskade 
en kwam ik langs het punt waar altijd 
het zwembad had gestaan. Tot mijn 
verbazing, was van dat hele zwembad 
niets meer te vinden. Op de loca-
tie naast het zwembad, op de hoek 
Zeestraat/Mauritskade stond vroeger 
een PTT-gebouw, waar nu nog alleen 
het skelet van staat. Volgens de borden 
tovert projectontwikkelaar Hillgate 
daar nu een nieuw Hilton hotel uit de 
grond, met een riante parkeergarage 
en superdeluxe penthouses. Ik moet 
toegeven, een prima locatie, recht 
tegenover het Noordeinde. Van die 
parkeergarage had ik al iets gehoord 
via de kranten. Het belendende perceel 
van Panorama Mesdag schijnt door 
de aanleg van die parkeergarage door 
het verwoed gravende bouwbedrijf 
BAM enigszins te verzakken. Maar 
dat schijnt ook al weer opgelost te 
zijn. Zo zie je maar dat heden en 
verleden naast elkaar altijd problemen 
geven, maar dat het uiteindelijk toch 
mooi samengaat. Over dat verleden 
zat ik wat door te mijmeren en werd 
gaandeweg steeds triester. Iedere keer 
als ik iets uit mijn verleden opdiepte, 
bleek het gesloopt te zijn ofwel niet 
meer in die hoedanigheid te bestaan. 
Zo kregen wij vroeger vanuit de lagere 
school klassikaal zwemonderwijs in de 
Mauritskade. Dan liepen wij vanaf de 

school aan de Prinsengracht, de Prof. 
Gunningschool, naar het zwembad 
(lopen he... niks fi etsen, niks auto s, 
gewoon lopen. In die tijd liepen wij 
overal heen). Na de zwemles in het 
galmende bad, was het zaak om je zo 
snel mogelijk aan te kleden, want dan 
was er nog tijd om een zakje chips te 
kopen aan het loket en op te eten op 
het terras, dat uitkeek over het zwem-
bad. Voor een kwartje kocht je dan een 
zakje van deze Amerikaanse nieuwig-
heid, die ze chips noemden. Pas veel 
later kwam het tot mij dat deze heer-
lijkheid gewoon gefrituurde aardappe-
len waren. Ik vond ze toen alleen maar 
heel erg lekker, vooral omdat er los 
in het zakje een blauw papiertje zat, 
waarin een kleine hoeveelheid zout zat 
verpakt, dat je los over de chips diende 
te strooien. Deze handeling was voor 
mij en mijn vriendjes van toen een 
bijna religieuze ervaring. Het smaakte 
dan ook goddelijk lekker! 
Nu is deze plek van religie dus ge-
sloopt. Ook mijn Prof. Gunningschool 
is er niet meer. En het Schoolmuseum 
in de Hemsterhuisstraat, met zijn grote 
treinbaan, is er ook niet meer. Als 
klein jongetje zat ik op de padvinderij, 
de 7e Haagse. Het clubgebouw was 
in een school in de van Dijckstraat in 
het Schilderswijk, ook allemaal weg. 
De hele padvinderij is dan wel niet 

helemaal weg, maar gereduceerd tot 
een onzichtbaar instituut. In de jaren 
vijftig struikelde je constant over 
padvindertjes, zeker ieder weekend. 
Er moesten goede daden worden ver-
richt, heitjes voor karweitjes worden 
verdiend, in uniform moesten kinder-
zegels deur aan deur worden verkocht, 
eens per jaar was er St. Jorisdag, dan 
verzamelden alle padvindertjes zich 
’s ochtendsvroeg op het Binnenhof 
en deden daar padvindersrituelen, we 
zworen eeuwige trouw aan de Akela 
of zoiets, maar hoogtepunt was dat je 
de hele dag in je welpenuniformpje 
mocht lopen, dus ook naar school. 
Meer dan de helft van de klas was dan 
in uniform, allemaal welpjes, kabou-
tertjes en verkenners. Het schoolplein 
leek dan wel een Jamboree. Triest 
hoor...school weg, zwembad weg, pad-
vinders weg...mijn hele jeugd weg!
Na de lagere school ben ik een tijdje 
ziek geweest, TBC gehad, gekuurd in 
het Juliana Kinderziekenhuis aan de 
Laan van Poot...weg! 
Toen ik genezen was ging ik naar de 
HBS op de Beeklaan; een prachtig 
houten gebouw aan het eind van de 
Beeklaan, bij de Ieplaan...weg!
HBS afgetrapt, verder op de Zonne-
bloem Mulo aan de Daal en Bergsel-
aan...weg!
Eigenlijk zat ik meer op de depen-

dance van de school, op het Stokroos-
veld...weg!
’s Winters schaatsten we op de onder-
gespoten tennisbanen Hanenburg en 
Berg en Dal....is niet meer!
De jaren zestig waren volop bezig, 
dus dansen in de Marathon aan de 
Savornin Lohmanlaan...weg!
Houtrust, Club 192 aan de Boulevard, 
Pam Pam onder de bowling... allemaal 
weg!
Alle bioscopen, waaraan ik regelma-
tige een bezoek bracht...allemaal ge-
sloten, gesloopt of omgebouwd! Roxy, 
Hollywood en Thalia in de Boekhorst-
straat, waar ze van die mooie fi lms 
draaiden over Griekse mythologische 
fi guren als Hercules en dysseus, 
Rex in de Lange Poten, Apollo in de 
Spuistraat tegenover Rutecks, later 
Wimpy’s, Passage en Asta aan het 
Spui, Studio in de Kettingstraat, waar 
ik nog de premiere heb beleefd van 
‘Easy Rider’, Flora in de Wagenstraat, 
Odeon aan de Herengracht, Olym-
pia, Metropole, Du Midi, Amicitia, 
Capitol, West End, Euro Cinema, 
allemaal ten onder gegaan in de vaart 
der volkeren.
Mijn hele jeugd, van kleuter tot 
getrouwde vent is helemaal gesloopt, 
bestaat niet meer. Vermorzeld en ver-
kwanseld door projectontwikkelaars, 
grootgrutters, grootwinkelbedrijven en 

andere groot...groter...grootst-idioten. 
Dat betekent, dat als ik iets vertel 
over die periode, toehoorders met een 
aanmaakdatum van na pakweg 1965 
mij zitten aan te staren met een blik 
van ‘Waar heeft die vent het over?’. 
Als je wat ouder wordt, word je dus 
gedwongen herinneringen op te halen 
met andere mensen die ‘wat ouder 
worden’.
Zo word je dus ongewild toch weer in 
een hokje geplaatst, verbannen naar 
de rand van de samenleving. Ik vecht 
hiertegen. Alles wat in mij zit wil 
nog steeds midden in die maatschap-
pij staan, maar vergeefs, het wordt 
niet begrepen. Ik word geacht rustig 
aan die zijlijn te gaan zitten en ‘over 
vroeger’ te gaan praten met mijn tijd-
genoten. Zij, de jongere garde, regelen 
het wel voor mij. 
En langzaam maar gestaag slopen ze 
de rest van mijn leven... .

O.J. Vaar

Uit: Oma Waait Uit en andere Haagse 

verhalen

Prijs € 12,95

 ISBN 978-90-888-2007-6

www.uitgeverijvanwonsdorp.nl

- Jan van Goyen, Gezicht op ’s Gravenhage vanuit het Zuid Oosten, 1650, Den Haag. 

Collectie Haags Historisch Museum. -
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Naarmate mensen ouder worden hebben ze op een gegeven moment hulp, verzorging of zelfs verpleging nodig. Mede daardoor is de zorgsector de grootste ‘industrie’ van Nederland geworden. Met als 
gevolg nogal veel bureaucratie. Vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Hans 
Roodenburg

?
&Opinie     Informatie

Weg vinden in bureaucratie van zorg en verpleging

Het regeringsbeleid is helemaal erop 
gericht mensen zoveel mogelijk 
thuis persoonlijk te helpen met 
huishoudelijke hulp, verzorgenden 
of verpleegkundigen. De afgelopen 
jaren is daarom het aantal speciale 
zorgwoningen (levensbestendig, 
aanleunhuizen, zorgappartementen, 
enz.) met effi ci nte voorzieningen 
sterk gegroeid. Er zijn in Rotterdam 
en Den Haag grote instellingen 
die dergelijke ouderenhuisvesting 
bieden. Ook op de luxe – wat klein-
schaliger - particulierenmarkt zijn er 
mogelijkheden.
Voor al deze functies is echter eerst 
een indicatiestelling nodig als men 
gebruik wil maken van de gesubsidi-
eerde hulp. De huishoudelijke hulp 
valt onder de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) die door de 
gemeenten wordt uitgevoerd. Alle 
overige verzorging en verpleging 
vallen onder de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Overigens de kosten hiervan en de 
premies daarvoor lopen al jaren – 
mede door de vergrijzing – behoor-

lijk uit de pas. Maar dit terzijde.
We hebben al eens eerder gepro-
beerd deze ‘ouderenbegeleiding’ in 
hoofdlijnen in kaart te brengen. Dat 
is ons nauwelijks gelukt door de 
ingewikkeldheid van de materie en 
de bureaucratie in de zorg. Ouderen 
die een beroep willen doen op een 
van de voorzieningen zien vaak door 
de bomen het bos niet meer en laten 
alles maar over zich heen komen.

Wachttijden
Hoewel sommige instellingen bezig 
zijn precies aan te geven hoeveel 
wachtenden er voor elk onderdeel 
van hun diensten zijn, is er geen 
algemeen beeld te geven van de 
situatie in de regio’s Rotterdam en 
Den Haag.
Gesteld kan worden dat, als er een 
actuele slechte toestand voor iemand 
bestaat, er met kunst en vliegwerk 
wel ergens een plaatsje in een 
verzorgings- of verpleeghuis is te 
vinden. De wens van een betrok-
kene (of van familie) om opgenomen 
te worden in een voorziening in 

de nabije buurt is vaak niet snel te 
realiseren.
Flinke wachttijden zijn er zeker voor 
mensen die langzaamaan minder 
worden en die zelf graag in een zorg-
centrum mét verblijf willen opgeno-
men worden. In de regio Rotterdam 
zijn ons voor deze ‘lichte gevallen’ 
inschrijvingen bekend van meer dan 
een jaar. Het probleem is namelijk 
dat slechtere gevallen (mensen 
met een duidelijke somatische of 
psychogerontologische aandoening) 
een hogere indicatie krijgen. Mensen 
die nog enigszins in goede doen 
zijn, moeten zoveel mogelijk thuis 
worden opgevangen.
In de gemeente Rotterdam zijn er 
(cijfers 2008) volgens het Centrum 
voor Onderzoek en Statistiek vijftig 
verzorgings- en bejaardenhuizen 
(alle dus mét verblijf!) en dertig 
verpleeghuizen. In de omliggende  
gemeenten zijn er waarschijnlijk ook 
nog enkele tientallen instellingen 
met verblijf. In de hele regio Den 
Haag gaat het ook om meer dan 
honderd vestigingen voor verzorging 

en verpleging. In beide gemeenten 
neemt het aantal ‘servicewoningen’ 
zeer snel toe. 

Industrie
De ouderdomsbegeleiding – die ver-
schillende fases kent – is eigenlijk de 
grootste ‘industrietak’ van Nederland 
geworden en zeker ook de banenmo-
tor van deze en toekomstige tijden. 
In heel Nederland bedraagt het aan-
tal mensen dat werkt in de thuishulp 
en totale gezondheidszorg (inclusief 
artsen en ziekenhuizen) 1,2 miljoen.
Het aantal verblijfplaatsen in verzor-
gings- en verpleeghuizen, die onder 
de AWBZ vallen, is ruim 161.000 
(cijfers CBS over 2007) waarvan het 
overgrote deel betreft 65-plussers. In 
de regio’s Rotterdam en Den Haag 
zijn er naar schatting tienduizenden 
plaatsen. De zorg bij mensen thuis 
(huishoudelijke hulp, persoonlijke 
verzorging en verpleging) betrof in 
2006 overigens al 600.000 personen.
Deze cijfers overziend zou je dus 
zeggen dat er ‘keus genoeg’ is bij 
de toenemende vergrijzing en bij 
behoefte aan zorg mét verblijf. 
Maar dát is juist het probleem. Of 
de instellingen zitten overvol, óf de 
indicatie is niet in overeenstemming 
met de vrijkomende plaatsen (vaak 
door overlijden).
Het is voor u als lezer van De Oud-

Rotterdammer te hopen dat u niet 
terechtkomt in deze mallemolen van 
de laatste fases in uw leven. Je krijgt 
dan namelijk te maken, afhankelijk 
van de fase waarin u verkeert, met 
de huisarts, zorgverzekeraar, indica-
tieorgaan, zorgadviseur, zorginstel-
ling, soms ook gemeenteambtena-
ren, zorgregelaars en in sommige 
gevallen ook nog met specialisten, 
psychologen of psychiaters en 
ziekenhuizen.
Probeer hierin maar eens een dui-
delijke weg te vinden. Soms moet 
je je maar helemaal overgeven en je 
erbij neerleggen dat anderen over je 
beslissen.
Wie zich daarin toch verder wil ver-
diepen, raden we aan te beginnen op 
de site van het Centrum Indicatie-
stelling Zorg (CIZ) te kijken. Want 
dat is bij vrijwel alle procedures de 
eerste stap waarmee men te maken 
krijgt. Op deze site (www.ciz.nl) zijn 
ook de beleidsregels indicatiestel-
ling AWBZ in te zien die voor de 
beroepswereld zijn bedoeld. Het is 
een meer dan 200 pagina’s tellend 
rapport dat een ontstellend beeld 
geeft van wat er allemaal aan te pas 
komt als u in een verzorgingshuis 
of verpleeginrichting moet worden 
geplaatst.
   

Vroeger konden ouderen, die nog enigszins behoorlijk ter been waren, na een eenvoudig ad-

vies van de huisarts in een zogenoemd ‘bejaardentehuis’ worden geplaatst. Of als ze er min-

der goed aan toe waren in verzorgings- en/of verpleeginstellingen. Tegenwoordig is er voor 

deze AWBZ-voorzieningen een ingewikkelde en speciale procedure waarbij in eerste instan-

tie een indicatiestelling door het regionale indicatieorgaan wordt gesteld. Jaarlijks worden 

in Rotterdam en Den Haag daarvoor tienduizenden mensen, voornamelijk ouderen, ‘getest’.

Erf- en schenkingsrecht

Alles naar dochter,

zoon uitsluiten

Ik heb een zoon van 50 jaar, met wie 

ik al jaren geen contact heb. Hij is 

getrouwd en heeft  twee kinderen. 

Ook met hen heb ik nooit contact. Als 

mij wat overkomt (ik ben 80 jaar), 

wil ik mijn zoon en die kinderen 

niets nalaten. Ik heb ook een dochter 

van 45 jaar die kinderen heeft en 

waarmee ik heel goed contact heb. 

Hoe moet ik regelen dat alleen mijn 

dochter en kleinzoon recht hebben op 

mijn erfenis?

U kunt dat in een testament bepalen. 
De zoon met wie u geen contact meer 
hebt, kan na uw overlijden nog een 
beroep doen op zijn legitieme portie 
(een minimaal erfdeel), maar het kan 
ook zijn dat hij zich bij uw uiterste 
wilsbeschikking neerlegt. Wilt u het 
naadje van de kous weten, laat u deze 
zaak dan uitleggen door een notaris 
die toch al nodig is om uw testament 
op te stellen dat overigens alleen 
maar zin heeft als u wat na te laten 
hebt.

Executeur wil bijna

alles zelf regelen

Ben ik als executeur en mede-erfge-

naam handelend in volledige 

overeenstemming met de andere 

erven (alle handelingsbekwaam) 

bevoegd om de afhandeling van de 

nalatenschap zelf te regelen zonder 

de hulp van een (dure) notaris? Er 

moet ook een huis worden verkocht.

U mag natuurlijk bij afhandelingen 
van nalatenschappen en de verkoop 
van een huis als executeur zoveel 
mogelijk zelf doen. Echter, u moet er 
wel rekening mee houden dat u voor 
sommige onderdelen - het maken van 
aktes en voor verkrijging van een 
verklaring van erfrecht - een notaris 
nodig heeft. In bijzondere situaties 
(zoals bij curatele) is een notaris ook 
verplicht. Vooral bij (verwachte) 
onenigheid tussen de erfgenamen valt 
aan te bevelen een notaris heel nauw 
bij de zaak (kan ook als adviseur) te 
betrekken.
U als executeur moet er ook rekening 
mee houden dat u al uw handelen 
schriftelijk moet kunnen verantwoor-
den aan de andere erfgenamen. Het 

regelen van de successierechten (bij 
bezittingen geen eenvoudige zaak) 
is eigenlijk het beste centraal door 
de executeur te regelen. Maar ook 
hierover kan bij anderen confl ictstof 
doen ontstaan. Daarom is het ook 
goed hierover van tevoren duidelijke 
afspraken te maken. Het kan ook dat 
een ieder zelf opgave van successie 
doet.  

Financiële kwesties

En/of-rekening met verre 

buitenstaander

Mijn zus van 82 jaar - al enige jaren 

weduwe - heeft aardig wat geld. Een 

neef van een vriendin van haar staat 

haar in administratie, belastingen 

en fi nanciën bij. Deze man heeft 
samen met haar geld op drie en/of-

rekeningen geplaatst omdat per bank 

maximaal een ton wordt gegaran-

deerd per rekeninghouder. Ik denk 

dat hij wel te vertrouwen is, maar ik  

vind het een vreemde constructie. Wat 

is uw mening?

Is bij de drie en/of-rekeningen goed 
geregeld wie eigenaar van het geld 

is? Wij zijn niet zo’n grote voor-
stander van een en/of-rekening als 
het niet om eigen kinderen of de 
(huwelijks-)partner gaat. Dat maakt 
het allemaal wat lastig en zal bij  (an-
dere) wettelijke erfgenamen achter-
docht kunnen opwekken. Terwijl als 
iemand een ander wil inschakelen om 
betalingen te doen of om geld op te 
nemen, een machtiging ook kan vol-
staan. Dan is ook wat gemakkelijker 
te achterhalen waarom de gemach-
tigde bedragen heeft opgenomen. 
Bovendien zijn drie en/of-rekeningen 
volstrekt overbodig. Als er genoeg 
kapitaal is, kan dat handiger en voor-
deliger op een spaarrekening worden 
gezet van de eigenaar zelf!

Ex stopt met 

de pensioenverdeling

Na een scheiding in 1988 is overeen-

gekomen dat mijn ex een deel van 

zijn pensioen aan mij zou afstaan 

toen hij 65 jaar werd. Dat is met veel 
pijn en moeite een paar jaar gelukt.  

Hij weigert echter sinds zeven maan-

den de betalingen te doen. Bovendien 

is hij verhuisd naar Indonesië. Kan ik 
bij zijn pensioenfonds in Nederland 

beslag laten leggen op het deel van 

het pensioen dat mij toekomt?

U schetst inderdaad de enige 
juiste weg om uw ex aan te pakken. 
Namelijk een incassoprocedure. 
Neem daarover contact op met een 
incassobureau, maar misschien ook 
met een echtscheidingsadvocaat die 
u kan adviseren hoe u het beste te 
werk kunt gaan. U zult wel bewijzen 
moeten kunnen overhandigen dat 
uw ex verplicht is een deel van zijn 
pensioen aan u af te staan. Het zijn 
geen gemakkelijke kwesties; daarom 
adviseren we u in zee te gaan met 
deskundigen. Wellicht kan het pen-
sioenfonds hierbij ook een rol spelen 
voor u. Informeer daar als eerste.
U kunt ook contact opnemen met 
bureaus die zich hebben gespeci-
aliseerd in incassoprocedures bij 
alimentaties en pensioenverevenin-
gen. Er zijn er meerdere. Wij wijzen 
op het Landelijk Bureau Alimentatie 
Incasso (CBAI). Vraag eerst advies 
op tel. 088 007 1500. 

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’.



Drie keer in de zomer zet Culturalis, de 
organisatie die zich inzet voor Haagse 
artiesten en kunstenaars, de Walther 
Boerweide in het Haagse Bos op zijn 
kop met een feestelijk en gevarieerd 
muziekprogramma. Het evenement is 
letterlijk voor jong en oud – de oudjes 
voelen zich er net zo lekker bij als de 
jonkies en omgekeerd. Ga maar na: 
Indische gamelanmuziek, Caribbean 
brass en ten slotte een echte bigband 
– wie lust dat nou niet? Nog niet 
overtuigd? Wat dacht u dan hiervan: 
de concerten bieden vier uur (ja, 4!) 
Haagse muziekpret en zijn geheel gra-
tis. Op zondag 30 augustus is de laatste 
aflevering van dit seizoen.

Bigband

De Haagsche Boschconcerten zijn 
bij Culturalis het ‘kindje’ van Danny 
Nooteboom, projectleider muziek. Ze 
zijn begonnen als een programma van 
traditionele blaas- en harmoniemuziek. 
‘In 1982, en toen al in het Haagse 
Bos,’ vertelt Danny, ‘maar de traditie 
bestaat al van voor de oorlog.’ Hoe dat 
zo? ‘Destijds waren de muziekgezel-
schappen van militaire en marinekorp-
sen populair. Die traden ook geregeld 
op voor de bevolking. Dat is door ons 

eigenlijk voortgezet, maar dan met 
burgergezelschappen.’
Vorig jaar is daar weer een nieuwe 
‘swing’ aan gegeven. Culturalis wilde 
méér: meer genres, meer optredens en 
meer publiek. Er wordt immers nog 
wel wat anders gemaakt in Den Haag 
dan alleen blaasmuziek. Vandaar de 
introductie van een gevarieerder pro-
gramma met onder meer een bigband.
Het programma duurt nu bovendien 
twee uur langer dan voorheen. Daarbij 
is ook aan de ‘kleintjes’ gedacht die 
ouders of grootouders kunnen meene-
men (schminken! kinderspelen!), en 
aan de catering. ‘We hebben een heel 
fijne cateraar,  aldus Danny. Die staat 
er met lekkere biologische en vegetari-

sche hapjes, frisdranken en koffie.  en 
en ander heeft zijn effect niet gemist. 
Het vorige Haagse Boschconcert trok 
tussen de zeshonderd en achthonderd 
bezoekers.

Programma

Toen stond Andy Tielman op het 
podium, een van de godfathers van de 
Haagse pop en ‘indorock’. En ook op 
30 augustus knipoogt het programma 
naar het tempo doeloe dat in onze stad 
zo’n begrip is, met gamelanmuziek 
van het Javaans-Surinaamse gezel-
schap Manggar Megar (13.30-14.30 
uur, mét wajangpoppen). Daarvandaan 
gaat het naar de Antillen met de swin-
gende Caribean brass (steeldrums!) 

van The Legendairs (15.00-16.00 
uur). De afsluiting is weer in Noord-
Amerikaanse stijl met de SwingTime 
Bigband (16.30-17.30 uur), die muziek 
brengt ‘waarbij niemand stil kan 
blijven zitten’, aldus de organisatie. 
Tussen de programma’s door is er dan 
ook nog eens akoestische muziek door 
het in Nepal gevestigde trio Ramailo. 
De presentatie is in handen van RTV 
West-coryfee Agnes Kamstra.
En waar moet u wezen voor die 
gratis toffe middag? Op de Walther 
Boerweide in het Haagse Bos. Die 
vindt u via de ingang bij de Bezuiden-
houtseweg nr. 74-78, te bereiken met 
de bussen 23 en 24 (en de trams 2 en 6 
iets verderop).

ACTUEEL

Nog één keer deze zomer: 

Culturalis Haagsche Boschconcert

DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

Agenda

Donderdag 27 augustus:

Fit en Vitaal

Fit en Vitaal Informatiemarkt van de 
tichting affier in samenwerking 

met MOOI Escamp, Staedion, Haag 
Wonen en Vestia. Met een gratis 
workshop FysioFitness, koersbal 
of een heerlijke stoelmassage. Laat 
uw bloedsuiker prikken, bloeddruk 
opmeten en uw gehoor testen door een 
deskundige audicien. affier en tae-
dion geven een presentatie over het 
inschrijven voor een aanleunwoning 

of een woning in het verzorgingshuis. 
Alles onder het genot van een lekker 
en gezond hapje en drankje. Woon-
ZorgPark Swaenesteyn, Nieuwendam-
laan 1, 14.00-16.00 uur, aanmelden is 
niet nodig.

Donderdag 27 augustus:

Voetjes van de vloer

Goed blijven bewegen en daardoor 
voorkomen dat de ledematen stijf 
worden is belangrijk. Daarom biedt 
Wijk- en Dienstencentrum Henri 

Couvéehuis een nieuwe activiteit aan. 
‘Voetjes van de vloer’ is speciaal voor 
de wat ouderen met een niet meer zo 
goede conditie of die niet al te goed 
ter been zijn. U doet onder deskun-
dige begeleiding tal van oefeningen 
en krijgt persoonlijke instructies. 
Wijk- en Dienstencentrum Henri 
Couvéehuis, Prins Mauritslaan 49, 
13.30-14.45 uur. Bevalt het, dan kunt 
u wekelijks deelnemen aan ‘Voetjes 
van de vloer’. De activiteit gaat van 
start op 3 september a.s. en de kosten 
bedragen € 10,- per maand. Voor 
meer informatie of aanmelden kunt u 
contact opnemen met Marja Verhoeve, 
tel. 350 06 94. 

Zaterdag 29 augustus:

Cultuur zonder drempel

Probeer gratis verschillende creatieve 
activiteiten uit. Op deze drempelvrije 

middag voor iedereen, zeker voor 
mensen met een beperking of ouderen, 
kunt u meedoen aan diverse creatieve 
workshops, zoals tekenen en schil-
deren, linedancing, groepszangles en 
stemvorming, toneelspelen/cabaret en 
fotograferen. U kunt ook rondkijken 
en informatie verzamelen bij verschil-
lende informatiestands. LabS 55, Lu-
lofsstraat 55, Den Haag, 12.00-16.00 
uur, gratis toegang en deelname.

Kijk ook deze zomer op 

www.cipo.org

onder de knop AGENDA

wat er voor u te doen is

in de stad!

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

INFORMATIE:

Mevrouw, ontdek 

uw talenten in een

Toekomstwerkplaats

Haagse vrouwen van boven de 50 
krijgen binnenkort de gelegenheid 
zichzelf en hun mogelijkheden opnieuw 
te ontdekken. Komend najaar worden 
namelijk op tien locaties in Nederland, 
waaronder Den Haag, zogenoemde Toe-
komstwerkplaatsen georganiseerd.
In zo’n Toekomstwerkplaats kunt u 
ontdekken wat u belangrijk vindt voor 
uzelf en de samenleving, waar u goed in 
bent en van welke activiteiten u geniet. 
Tijdens de bijeenkomsten kunt u zich 
oriënteren op maatschappelijke activitei-
ten die daarbij passen – en dus bij u. Dat 
kan vrijwilligerswerk in de zorg zijn, 
een bestuursfunctie bij een organisatie 
of betaald werk via een uitzendbureau. 
Het doel is dat u op uw eigen manier 
actief blijft, uw netwerk uitbreidt en 
uzelf kunt blijven ontwikkelen.

Dit klinkt duur, maar dat is nu eens niet 
het geval. Dankzij sponsoring kunt u 
voor slechts € 15,- deelnemen aan de 
Toekomstwerkplaatsen. Deze worden 
georganiseerd door de Nederlandse 
Vrouwen Raad en de ANBO. Ze maken 
deel uit van het programma ‘Uw talent 
gaat NIET met pensioen’.
Een Toekomstwerkplaats bestaat uit drie 
bijeenkomsten. Deze worden opgezet 
door ervaren trainers van Circle Consul-
tancy. Mentoren of coaches ondersteu-
nen de deelneemsters bij het zetten van 
verdere stappen na de Toekomstwerk-
plaats.
De drie bijeenkomsten vinden op ver-
schillende locaties plaats. In Den Haag 
is er op woensdag 23 september, don-
derdag 22 oktober en dinsdag 24 no-
vember een Toekomstwerkplaats in de 
Christus Triumphatorkerk aan de Juliana 
van Stolberglaan 154, steeds van 14.00 
tot 17.00 uur.
Belangstelling? Neem dan contact op 
met de Nederlandse Vrouwen Raad, 
Benoordenhoutseweg 23, 2596 BA Den 
Haag, tel. (070) 346 93 04. Of kijk op 
de website van CIPO www.cipo.org
Op de startpagina vindt u de weg naar 
het aanmeldingsformulier dat u kunt 
downloaden, printen, invullen en op-
sturen.

Ze zijn oer-Haags, maar eigen-

lijk nog te onbekend. En dat 

voor zoiets gezelligs. Gelukkig 

maakt onbekend niet helemaal 

onbemind. Onder de trouwe 

bezoekers zijn de Culturalis 

Haagsche Boschconcerten 

inmiddels een begrip. 

www.cipo.org
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-  Andy Tielman rockt het Haagse Bos -

-  Blijven doen wat bij je past, ook na de 

50 is dat belangrijk. -
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

Vader Tiessens startte in die jaren een 
verlichtingszaak. “Als jongen moest ik 
altijd mee naar de klanten om assistentie 
te verlenen bij het monteren en afleveren 
van verlichtingsartikelen. Het was een 
echte buurtwinkel en iedereen had wel 
iets van ons in huis hangen of branden”.  

Nare broeders

Voordat Hans assistent bij zijn vader 
werd had hij eerst de Bonifatiusschool 
in Rijswijk doorlopen. Na deze lagere 
school werd hij geplaatst op de Carolus-
school aan het Westeinde. “Mijn vader 
leek dat wel een goede school voor mij, 
het onderwijs werd gegeven door broe-
ders. Verschrikkelijk, het was eigenlijk 
heel dictatoriaal.” 

Hans vertelt dat er werd gestraft door 
middel van slaan, iets wat hem uiteinde-
lijk teveel werd. “In de laatste klas kreeg 
ik onenigheid met zo’n broeder, die gaf 
me daar een draai op mijn hersens. Toen 
was het genoeg, ik gaf hem een klap 
terug. Dat betekende echter wel het einde 
voor mij op die school, maar eerlijk 
gezegd was dat een hele verlichting.”
Dat laatste gold dus zowel figuurlijk 
als letterlijk, want Hans werd zoals 
eerder vermeld direct daarna assistent-
verlichting!

Drukke winkelbuurt

De Jan van der Heijdenstraat was in die 
periode een gerenommeerde winkel-
straat. “Het was een fantastische straat, 
alle soorten winkels had je daar toen, op 
zaterdagen leek het net de Spuistraat, 
zoveel volk, de hele buurt kwam daar de 
boodschappen en andere inkopen doen!”
Uiteindelijk pakte Hans de draad weer 
op en haalde zijn MULO B diploma in 
de Elboogstraat.Het was ook in de tijd 
dat vele Indische Nederlanders vanuit 
de voormalige kolonie Nederlands Indië 
naar Nederland kwamen, met als aanlei-
ding de onafhankelijkheidsverklaring van 
Indonesië. Voor Hans betekende dit een 
grote verandering in zijn leven. “Op een 
zaterdagavond stond ik met een vriend 
wat te kletsen voor de winkel, totdat er 
ineens twee exotische dames kwamen 
aangewandeld. Op één daarvan was ik 
bij de eerste blik meteen verkocht, we 
raakten aan de praat en een week daarna 
hadden we onze eerste afspraak in de 
bioscoop!” 

Opa en oma

Nu meer dan 50 jaar is hij nog steeds 
samen met zijn exotische dame Ruby. Ze 
kregen twee kinderen en zijn inmiddels 
al opa en oma van een kleindochter. 
Zo heeft de Jan van der Heijdenstraat 
een groot stempel gedrukt op het verdere 
verloop van zijn leven; een straat van 
‘verlichting’, waarbij geheel in het teken 
van dit verhaal zelfs de naamdrager 
van deze straat al drie eeuwen hiervoor 
bekend werd als verbeteraar van de 
straatlantaarn.

De eerste had ik in de eerste en de tweede klas, de 
huidige groepen 3 en 4 dus, en juffrouw Kerkhof 
herinner ik mij als een warme juf: streng maar 
rechtvaardig en ook wel gezellig. Op dat moment 
had ik geen enge associaties bij haar naam, als kind 
van 6 en 7 jaar dacht je immers nooit zoveel over 
kerkhoven, je werd er ook niet zo vaak of zelfs 
helemaal niet mee geconfronteerd. Samengevat: juf-
frouw Kerkhof was een warme, lieve juf en ik mocht 
haar zeer.
Na een overgangsjaar met een juf met een normale 
naam, juffrouw de Graaf, kwam juffrouw Graf in 
mijn leven. In de vierde klas dus. Ik had haar uiter-
aard wel eens zien rondlopen in het schoolgebouw 
en er gingen ook wel verhalen over haar. Dat ze 
streng was en zo. Vanwege dat knotje in d’r haar en 
die hoge rijgschoenen. Dat knotje stond immers in 
die tijd symbool voor streng, hard en gelovig. Die 
rijgschoenen waren de oplossing voor ongelukkige 
voeten of zo. En of ze gelovig was weet ik tot op de 
dag van vandaag nog steeds niet, als hard heb ik haar 
zeker niet ervaren en streng was ze wel. Maar tegen 
mij nooit, eerlijk gezegd.

Lievelingetje

O ja, ik weet het, er waren wel klasgenoten en vooral 
klasgenootjes, die beweerden, dat ik het lievelingetje 
van juffrouw Graf was. Die beweerden, dat ze mij 
altijd als een van de eersten complimenteerde met 
een prestatie of mij het mooiste stempeltje onder 
een werkje gaf. Zal wel zo zijn, ik ben nooit met die 
klasgenoten in discussie gegaan, werd er hooguit een 
beetje rood van en ging door. Voor mijn volgende 
stempeltje waarschijnlijk.
Eén ding was zeker: de waardering, die juffrouw 
Graf voor mij leek te hebben, kon niet gebaseerd zijn 
op een positieve beoordeling van mijn zangkwalitei-
ten, want die waren abominabel, terwijl deze juf toch 
wel van zingen hield. Want in haar tijd zongen we 
tot vervelens toe een scheepje in de haven landt of 
een karretje over de zandweg reed. Ze dacht, dat ik 
meezong, want ik was in die tijd al voortreffelijk in 
het mimen, doen alsof. Gelukkig heeft ze nooit een 
solopartij voor me geschreven.
Na meester Peddemors, eigenlijk geen naam om iets 
bijzonders aan te associëren, en meester Hamer, een 
geweldige verteller met name over de Birma-spoor-
weg waar hij aan had moeten werken, kwam meester 
van der Horst als invalpaus, nadat meester Hamer 
onverwacht van school verdwenen was. Meester van 
der Horst woonde in de Francois Maelsonstraat, toen 
een deftige straat achter ‘de Fred’. Alleen de straat 
aan hem was deftig, want verder was meester van der 
Horst behalve een begenadigd verteller een beetje 
shabby qua uiterlijke verzorging.

Grotius lyceum

En daarna dus de middelbare school, een enorme 
overgang, van de Nijkerklaan naar het Grotius 
Lyceum in de Klaverstraat. We hadden geen meesters 

en juffen meer, maar èchte leraren en lerares-
sen. Docenten zogezegd. Markante figuren zoals 
mevrouw Mes, lerares Nederlands, die later met 
een leraar wiskunde aan de haal ging. Meneer Dek, 
leraar geschiedenis, die niet alleen met geweld kon 
dreigen (“als je nog een keer je mond opentrekt, sla 
ik je dwars door die deur heen”), maar soms ook de 
daad bij het woord voegde door in woede een tas 
van een leerling uit het raam ondersteboven leeg te 
kieperen op het schoolplein. Meneer de Klein, leraar 
aardrijkskunde, toen al geografie genoemd, die de 
pech had een volledig kale kop te hebben (vandaag-
de-dag om onbegrijpelijke redenen voor velen een 
schoonheidsideaal) en dus hardnekkig door veel 
leerlingen “globus” werd genoemd. Of onze Engelse 
leraar, waarvan ik de naam even kwijt ben, die door 
vele meiden aanbeden werd en ook later met zo’n 
jonge blom aan de haal ging.

Dreigen met excercities

Markant was onze Franse leraar Van der Laan, die 
behalve meester in de rechten ook nog eens e -offi-
cier was en uit dien hoofde ook voortdurend dreigde 
met het geven van exercities op het schoolplein 
als wij het in de klas uit de hand dreigden te laten 
lopen. Een man ook, die er enig plezier in had je ter 
verantwoording te roepen voor het front van de klas. 
Ik moest bijvoorbeeld een keer komen uitleggen 
voor de klas, waarom ik in godsnaam durfde rond te 
lopen met zo’n maf Dorushemd, dé grote mode in 
die dagen en zo’n nog maffere lichtblauwe spijker-
broek. Die niet alleen belachelijk qua kleur was, zo 
debiteerde hij dan, maar ook nog eens veel te strak. 
Maar dat was dus mode, met die witte schoenen 
eronder! Een echt goede reactie had ik er niet op. Dat 
had Van der Laan ook niet graag gehad, hij wilde zijn 
geestelijke suprematie te etaleren.

Excuses

Tja, we hadden ook nog mevrouw Klink, een andere 
Franse lerares. Die maar geen orde kon houden in 
de klas, ik geloof dat het de 2de van de HBS was. 
De sport van de klas was: mevrouw Klink van 
streek maken. En dat lukte moeiteloos, ik was zelf 
één van de aanvoerders daarbij. Juffrouw Graf zou 
zich in haar graf omgedraaid hebben als ze mij zo 
bezig had gezien! En als het mevrouw Klink teveel 
werd, barstte ze in snikken uit en rende volkomen 
overstuur de klas uit. Dan kwam de conrector, de 
heer Hiemstra, leraar natuurkunde, ons de les lezen. 
Hetgeen niet echt beklijfde, want bij de volgende 
gelegenheid pakten we haar weer. Als ze nog leeft, 
wil ik mevrouw Klink, namens alle treiterkoppen 
en in naam van juffrouw Graf, alsnog mijn oprechte 
excuses aanbieden. Wat we toen deden was respect-
loos! Hadden we toen maar een minister-president 
gehad, die het begrip respect tot regeringsbeleid had 
verheven.

Ton van Rijswijk

In deze aflevering keer ik met 

Hans Tiessens terug naar de 

Jan van der Heijdenstraat. Het 

is eind jaren dertig wanneer 

Hans, gepensioneerd kwaliteits-

manager en adjunct-vestigings-

directeur bij een groot Zweeds 

automerk, wordt geboren in de 

Smitsstraat. Het uit vier leden 

tellende gezin Tiessens verhuis-

de uiteindelijk via de Laakkade  

naar de  Jan van der Heijdens-

traat. Een straat vernoemd naar 

de Nederlandse schilder (1637-

1712), graveur en uitvinder van 

de brandspuit. Ook verbeterde 

hij de straatlantaarn. 

Ik heb nooit de èchte symboliek erachter kunnen ontdekken of verzinnen, maar hoe 

dan ook was het een feit, dat ik op de lagere school, de fantastische Theo Thijssen-

school aan de Nijkerklaan, twee juffrouwen had met een merkwaardige en overeen-

komstige naam: de juffrouwen Kerkhof en Graf. En dat terwijl je eigenlijk verzorging 

van de wieg tot het graf zou ambiëren!Terug naar… de Jan 
van der Heijdenstraat

Herinneringen 
aan meesters, juffen 
en later de docenten

Terug naar...

- Ansichtkaart uit 1934 van het Rembrandt 

Theater aan het Lorentzplein, op de kop van 

de Jan van der Heijdenstraat (rechts).-

- Jan van der Heijdenstraat hoek 

Pasteurstraat, verkeersbrigade bij de 

Bilderdijkschool in 1954 

(Foto: Van Heemskerk Düker).-



In de hotels Bel Air en Promenade wa-
ren ze waarschijnlijk wel blij toen het 
Tourcircus vertrok. De bedrijfsleiding 
was niet zo te spreken over de coureurs 
die er verbleven. Massaal bevolkten zij 
m t hun fietsen de hotellobby s. Luis 
Ocana nam zijn stalen ros zelfs stiekem 
mee naar zijn kamer. Er mócht eens 
een saboteur rondlopen…
Rond half elf op zondag knipte burge-
meester Marijnen onder toeziend oog 
van geletruidrager Joop Zoetemelk 
en sportwethouder Piet Vink een lint 
door, waarna het peloton zich op gang 
trok. De rit verliep geneutraliseerd tot 
de Zwolsestraat/Van Alkemadelaan. 
Het volk stond daar rijen dik om de 
coureurs uit te zwaaien.

Twintig renners onderuit

Tien kilometer verder was er alweer 
tumult. De inwoners van Wassenaar 
hadden met het oog op de Tourpassage 
een circulaire in de bus gekregen met 
de boodschap Honden aan de lijn . n 
uitgerekend daar vloog zo n viervoeter 
de straat op toen het peloton voorbij-
reed. Twintig renners gingen onderuit. 
Topfavoriet Ocana was het voornaam-
ste slachtoffer met een pijnlijke elle-

boog, een fikse bloeduitstorting tussen 
zijn ribben en ademhalingsmoeilijk-
heden. Er was meer malheur in Was-
senaar: bij het Wilhelminaplein reed de 
28-jarige motoragent J. Smit tegen een 
boom. Hij werd met ernstig beenletsel 
naar het ziekenhuis gebracht.

Stilte

Verderop kruiste het parcours enkele 
spoorwegovergangen. Er was toege-
zegd dat die bij het passeren van de 

karavaan geopend zouden blijven. 
oen het peloton in de buurt van Lei-

derdorp een overweg naderde, kwam er 
juist ook een trein aan. En zowaar: de 
spoorbomen bleven omhoog. Het was 
een unicum: het treinverkeer stilgelegd 
voor een wielerevenement.
Een veel groter probleem was dat het 
een zondag was. Een deel van de be-
volking wenste niet in de zondagsrust 
te worden gestoord. SGP-Kamerlid 
Abma en gereformeerde kerken had-
den zelfs protest aangetekend tegen 
de zondagse doortocht. De overheden 
oordeelden echter dat dit een openbare 
vermakelijkheid was en er dus een uit-
zondering moest worden gemaakt. Wel 
zou de reclamekaravaan tot 13.00 uur 
slechts minimaal geluid voortbrengen. 
Vijfhonderd meter voor het passeren 
van een kerk zou men volledige stilte 
in acht nemen en Voorschoten zou 
zelfs helemaal geluidloos worden aan-
gedaan. De chauffeurs moesten daartoe 
een verklaring ondertekenen, op straffe 
van een geldboete. In het Westland 
werden ook stilte -borden geplaatst. 

een geluid, wat een onzin,  scham-
perde commentator Theo Koomen, van 
katholieken huize, in een column: ‘In 
de hemel schettert toch ook de fanfare.  
Koomen zal hebben gegrijnslacht toen 
de karavaan alsnog met oorverdovend 
lawaai door het Westland reed.

Verlies

De beelden van onderweg waren 
evengoed pittoresk: het Tourpeloton 
in de oer-Hollandse dorpsstraten en op 
de Delftse Markt, met Joop Zoetemelk 
in de gele trui. Midden in Schipluiden 
demarreerde zelfs een groep renners. 
Uiteindelijk draaide het bij Sportpaleis 

hoy toch uit op een massasprint. De 
rappe Belg Willy eirlinck won en 
pakte ook het geel. Later die dag ein-
digde het tweede deel van deze etappe 
over de grens, in Sint-Niklaas. Het 
Nederlandse Toursprookje was toen 
helemaal voorbij.
Ook het Scheveningse secondespel en 
de Wassenaarse hond verdwenen later 
snel in de vergetelheid. Luis cana 
reed zijn concurrenten enkele malen op 
minuten achterstand. Hij won de Tour 
van 1973 met grote voorsprong.

Het grote terugblikken

Daarna kon het grote terugblikken 
beginnen. Volgens ploegleider Ton 
Vissers van de Nederlandse Canada 
Dry-ploeg was de proloog vrij slecht 
georganiseerd  en zelfs een zooitje  

geweest: ‘Op een gegeven moment 
reden de ploegleiders vlak voor hun 
renners, zodat die konden stayeren. 
Daar hebben de Fransen toen een einde 
aan gemaakt.  Vissers mopperde ook 
over een gebrek aan publiciteit: ‘Den 
Haag is nooit een wielerstad geweest.  
Het talrijke opgekomen publiek zag 
hij gemakshalve maar over het hoofd. 
Wel sloot de organisatie af met verlies. 
Tienduizenden bezoekers hadden zich 
immers gratis toegang verschaft en 
er waren slechts vijf- à zesduizend 

kaartjes verkocht. Dus vloeiden er 
geen middelen naar de wielersport en 
de bouw van een Haagse wielerbaan, 
zoals velen in de sportwereld wensten.

Wanneer weer?

Toch hadden de organisatoren de 
smaak te pakken; vooral Joop Rietho-
ven. In 1978 haalde hij de Tourstart 
naar Leiden. Dat evenement werd pas 
echt geteisterd: Riethoven zelf die 
een beroerte kreeg, conflicten over 
reclameborden en voortdurende regen-
val. De jury schrapte daarom zelfs de 

eindtijden van de proloog. Daags erna, 
tijdens de eerste etappe naar Sint-Wil-
lebrord, deed de Tour wederom Den 
Haag aan: over de Waalsdorperweg, 
de boulevard (waar een premiesprint 
plaatsvond), de Segbroeklaan en de 
Groen van Prinstererlaan en ten slotte 
via de Leyweg de stad weer uit.
In oktober 1994 presenteerde Den 
Haag zich andermaal als kandidaat-
startplaats, voor 1996. De totale kosten 
daarvan bedroegen inmiddels ongeveer 
drie miljoen gulden. Daarvoor wilde 
het initiatiefcomité met oud-wethouder 
Constant Martini (tegenwoordig 
uitgever van de krant die u nu leest) en 
verslaggever Fred Racké de Tour twee 
dagen door het Westland en Den Haag 
laten rijden. Uiteindelijk koos de Tour-
directie echter voor s-Hertogenbosch.
Dit jaar was er weer even sprake 
van een mogelijke Haagse Tourstart, 
maar dan negatief: Den Haag ziet er 
voorlopig van af. De gemeente aast op 
het W  hockey . och kunnen we 
volgend jaar vlakbij gaan kijken: in 
Rotterdam. Op de tweede dag, onder-
weg naar Vlaanderen, zal Den Haag 
ook dan helaas niet aangedaan worden.

Over de foto’s

De familie van Joop de Haas uit Rid-
derkerk, abonnee op De Oud-Hagenaar 
vanaf de start van de uitgave, toog 
destijds naar Scheveningen om het al-
lemaal mee te maken. En Joop had ge-
lukkig z n camera geladen met een dia-
rolletje bij zich. Hij zocht de geschoten 
platen op en stelde ze ter beschikking 
voor deze laatste aflevering. Veel dank, 
want een beetje tot verbazing van de 
redactie blijkt het beeldmateriaal van 
het evenement zeldzaam te zijn. 

Marco Daane
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De Tour de France 
in Scheveningen (slot)
Na de rumoerige proloog op 30 juni en de bijbehorende feestelijkheden omvatte de Tour-

start van 1973 nog één onderdeel: het vertrek van de eerste halve etappe. Op zondag 

1 juli voerde die van de Scheveningse boulevard via Wassenaar, Leiden, Voorschoten, Leid-

schendam, Voorburg, Rijswijk, Delft, Den Hoorn, Schipluiden, Maasland, Vlaardingen en de 

Beneluxtunnel naar Rotterdam.

Honden aan de lijn!

- Mooi de bocht om, bij het rechter havenhoofd, het stuk strand dat thans bij woelig 

weer domein van planksurfers is.-

- Van werken en het huishouden doen kwam die dag weinig terecht in Scheveningen, 

men ging de straat op om de renners te zien. -

- Op de brede boulevard onderaan 

de Scheveningse vuurtoren was het 

allemaal prima te volgen. -

- De ‘de Haasjes’ trokken er op uit om 

het allemaal mee te maken. -
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SCHROEDER 
KRINGLOOP HOLLAND

I
n vijftien winkels van Kringloop Holland verkoopt 

Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs! 

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

koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 200 

mensen van Kringloop Holland zijn actief in het ophalen, 

repareren en verkopen ervan. 

Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een 

woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende 

verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel 

gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.

Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de 

winkels van Kringloop Holland. 

Adressen Kringloop Holland 
Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 14 Den Haag

Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Beresteinlaan 2 Den Haag 

SCHROEDER 
DIENSTENWINKEL 

D
e Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende 

diensten voor particulieren met een krappe beurs 

en voor instellingen of stichtingen.  Geschoolde 

klussers leveren en garanderen kwaliteit tegen lage prijs. U 

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

met een Ooievaarspas, een vaste klantkaart of een servicepas 

Gezondheidsservice Florence krijgen extra korting.

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

gratis energiebespaarbox aan Haagse inwoners met een 

Ooievaarspas.

*   Witten, schilderen en behangen: handige klussers geven 

uw kamer(s) graag een mooie opknapbeurt.

*   Kleine klussen zoals het repareren van een lekkende 

kraan, een deur die klemt of een lamp die stuk is. 

*  schoonmaakwerk. 

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

winkels terecht. 

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

donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 

08.00 tot 12.00 uur of een e-mail sturen naar 

info@dienstenwinkel.nl.

Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 14 Prins Willemstraat 14 Den Haag

Weimarstraat 364 Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 

Beresteinlaan 2 Den Haag 

Mensontwikkelbedrijf

✁

NU IN ALLE WINKELS 

EEN ORIGINELE 
HALLELUJA-FIETS 

VOOR SLECHTS €129

Geldig tot 30 september 2009  Alleen originele kortingsbonnen geldig

Maximaal 1 bon per klant

Zingen bij HagaSonare
Gemengd Koor HagaSonare is een vocaal ensemble voor 
50-plussers en bestaat reeds 15 jaar. Het uit circa 80 leden 
bestaande koor repeteert op dinsdagmiddag.
Bij HagaSonare zingen vooral mensen, die niet meer 
volledig in het arbeidsproces zijn opgenomen en daarom 
over veel vrije tijd beschikken. Plezier in zingen staat 
bovenaan. 
Na een 
welverdiende 
zomervakantie  
is op 18 augustus 
weer begonnen 
met het instu-
deren van het 
repertoire voor 
de a capella uitvoering in de Marthakerk begin november 
en het kerstconcert in de Agneskerk in Den Haag op 12 
december.
Verder worden er besprekingen gevoerd over een even-
tueel te organiseren adventsconcert Oudenbosch  op 19 
december samen met het West Brabants Gemengd koor uit 
Oudenbosch.
Het koor zoekt dames en heren die dit willen meebeleven. 
De meeste mensen denken dat zij niet kunnen zingen. 
Maar veruit de meesten leren het vanzelf met goede bege-
leiding van een vakkundig dirigent.
De repetities zijn altijd openbaar en u bent van harte wel-
kom eens een repetitie vrijblijvend mee te maken.
Het koor repeteert  op dinsdagmiddag van 13.30 – 15.30 
uur in de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat 
199, makkelijk bereikbaar met Randstadrail 3, bus 31 en 
bus 26.Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen 
bij het secretariaat, tel. 070-3237329 / 0623028152 of 
op de website www.hagasonare.nl.

Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

En hoe moest een meisje zich voelen als 
ze werd nageroepen met: ‘Hé zus, je melkt 
kookt over!’ Hetgeen zoveel betekende dat 
haar onderjurk onder haar bovenjurk uit was 
gezakt. (Wellicht ten overvloede: onderjurken 
waren tot 1960 altijd wit. Althans, voor zover 
de jongetjes die dat toen riepen, wisten)
Over zusters gesproken. Niet zelden bleek je 
zus van mica te zijn, getuige de straatkreet: 
‘Hé baberiba, je zuster is van mica’. Dat 
sloeg natuurlijk nergens op maar het was een 
variatie op het meer bekende: ‘Hé baberiba, 
zand, zeep en soda’ dat zijn oorsprong vond 
in de roep van een straathandelaar die daar-
mee in de jaren vijftig zijn reinigingsmidde-
len placht aan te bevelen.
Er was nogal wat van mica vroeger. In mijn 
herinnering was zo’n beetje alles wat nu van 
plastic is vroeger van mica. Of van eboniet. 
Mica? Ik zal het even uitleggen voor de tie-
ner, die misschien toevallig in deze rubriek is 

verdwaald. Mica is een al dan niet doorzich-
tig mineraal dat vroeger werd gebruikt bij de 
isolatie van electriciteit en voor vensters in 
kolenkachels (ja hallo, ik ga niet uitleggen 
wat een kolenkachel is hoor). Maar soms 
zat mica ook op het stuur van je fi ets. lfred 
Kruis zat in 1953 bij mij in de vierde klas op 
de Montessorischool in de Abeelstraat. En 
zijn stuur was helemaal bedekt met geribbeld 
mica. Op een dag ontdekte hij, dat hij dat 
mica aan kon steken met een vergrootglas. Ik 
zie hem nog voor me: triomfantelijk fi etsend 
met een brandend stuur. Ja moderne tiener: 
dat was toen leuk. Tegenwoordig vind jij 
dingen leuk die wij weer niet leuk vinden. 
Nou, en?
Wat wij vroeger trouwens ook niet leuk 
vonden waren de kleedkamers in het zwem-
bad De Regentes in de Weimarstraat. Nu is 
dat een schouwburg. Maar vroeger gingen 
we er vanuit school op de fi ets naar toe om 

te zwemmen. Om voor de hand liggende 
redenen werden de algemene kleedkamers 
daar ‘de Algemene Jatkamers’ genoemd. 
Soms moest je je echter verkleden in een 
van de  individuele, eenpersoonskleedka-
mers rondom het zwembad. Die hadden een 
voor- en een achterdeur. Je ging er gekleed 
in door de voordeur die je dan met een soort 
klapbankje kon afsluiten. Door de achterdeur 
ging je er in je zwempak of zwembroek 
weer uit, gewapend met een buitengewoon 
ingewikkeld ijzeren knaapje waarop je kleren 
in een bepaalde volgorde opgehangen waren. 
Die kerstboom met kleren diende je dan 
ergens achter in het zwembad in te leveren. 
Na het zwemmen ging het andersom. Omdat 
we ons nooit goed afdroogden duurde het 
aantrekken van de kleding nogal lang. Ik 
herinner me nog wanhopig gedoe met sok-
ken over natte voeten en knoopjes door de 
verkeerde knoopsgaten van mijn overhemd. 
Hetgeen je pas merkt als je tevergeefs een 
knoopje zoekt voor je laatste knoopsgat (wat 
me tegenwoordig trouwens ook weer steeds 
meer gebeurt). 

Ook last van Kleine Nostalgie? Meld het aan 
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl

Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak 

versleten en vergeten. Wat overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

Linkshandigen, mica en de
kleedkamers in De Regentes

Is dat zo? Koesteren we alleen de leuke herinneringen uit het verle-

den? Welnee. Sommigen vertellen op verjaardagspartijtjes dat links-

handig zijn. En dat dat in de jaren 50 van de vorige eeuw betekende, 

dat je dan wekelijks moest nablijven om het rechtshandig schrijven 

onder de knie te krijgen. Achteraf leuk om te vertellen natuurlijk. Maar 

op het moment zelf echt heel vervelend.
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DE SPECSAVERSOPT CIEN

STANDAARD

I

   complete 
bril vanaf

€29
incl. gratis 

PENTAX glazen

Bij Specsavers worden oogmetingen uitgevoerd door MBO-opgeleide 
opticiens of HBO-opgeleide optometristen. Daarnaast heeft u bij ons 
al een complete bril vanaf €29. Bij Specsavers nemen wij u en uw 
portemonnee serieus. Ga toch meteen naar Specsavers.

SPECSAVERS IS EEN 

           SERIEUZE ZAAK
TOPKWALITEIT GECOMBINEERD MET 
PROFESSIONELE SERVICE TEGEN EEN EERLIJKE PRIJS

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

Gratis standaard enkelvoudige glazen bij aankoop van een montuur. 

Vraag naar de voorwaarden in de winkel. 

© 2009 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Levenswerk van ambachtsman Bram de Hooge 

Legendarisch Haags drumstel 

Jaap Schut

55 Jaar geleden stond het eerste exemplaar van het legendarische Haagse drumstel ‘Westend’ in de winkel te koop. 

De familie De Hooge verhuist vlak na de Tweede wereldoorlog van Rotterdam naar Den Haag en vestigt zich aan het 

Westeinde 176. In 1948 nemen de zonen Bram en Just de zaak over van hun vader Justus. Hiermee ontstaat tevens 

de nieuwe naam Fa. J. de Hooge & Zn. Bram en Just specialiseren zich, naast de verkoop van reguliere muziekin-

strumenten, in de verkoop en reparatie van slagwerk.

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

- Drumstel Nico Schutte gekocht in Den Haag in 1962 -

Door hun specialisatie in slagwerk trekken ze 
klanten aan voor reparaties van Engelse en 
Amerikaanse merken zoals Premier, Olympic, 
Beverley, Gretsch, Ludwig, Slingerland en 
Rogers. Bram besluit in 
1953 naar eigen inzicht 
een drumstel te produ-
ceren en op de markt 
te zetten. Zo ontstaat 
in 1954 een legendarisch 
merk, met een naam die 

verwijst naar de straat het Westeinde, waar de 
winkel is gevestigd.

Acht per jaar

De eerste jaren worden er niet meer dan acht 
drumstellen per jaar verkocht en hoofdzake-
lijk aan Jazzdrummers. Bram is echter altijd 
op zoek naar verbeteringen, hij voert elke 

keer weer detailwijzigingen door 
op de drumstellen om zo te 

komen tot het perfecte 
drumstel. Omdat Bram 
veel zelf maakt hebben 
de drums een lange 

productietijd.
Eind jaren ’50 begin 
jaren ’60 is, met de 

opkomst van beatgroepen in Den Haag en 
omstreken, voor de fi rma De Hooge ook niet 
ongemerkt gebleven. Veel drummers wisten 
inmiddels de weg naar het Westeinde wel te 
vinden. Mede doordat het merk uitsluitend te 
koop was aan het Westeinde vinden de meeste 

Westend drumstellen hun weg in Den Haag en 
het Westland.

Op bestelling

Westend drums werden vrijwel alleen op 
bestelling gemaakt en Bram heeft nooit meer 
dan één of twee sets in productie. Vanaf 
eind jaren ’60 daalt de afzet van de Westend 
drumstellen. De relatief hoge prijs van dit, 
met de hand vervaardigde, merk tegenover 
de massale industriële geproduceerde merken 
zorgt voor een afnemende omzet.
Als de Fa. De Hooge meerdere malen bena-
derd wordt door o.a. Ludwig en Premier om 
het merk Westend in grote aantallen op de 
markt te brengen slaat Bram de Hooge dit 
aanbod steevast af. Hij wil geen massapro-
ductie; hij is immers een echte ambachtsman 
met liefde en toewijding voor zijn vak en 
blijft liever eigen baas.
Als Bram 72 is, in het 
najaar van 1972, komt 
er defi nitief een einde 
aan de productie van 
dit merk. Er zijn dan 
vanaf 1954 totaal zo´n 
300 tot 400 drumsets ge-
bouwd. De fi rma wordt in 

 offi cieel ontbonden.

Geen drummer

Het pand aan het Westeinde is door de (her)
bouw van het nieuwe Westeinde ziekenhuis 
dusdanig verzakt dat het gesloopt moet wor-
den. Het merk Westend van Fa. J. De Hooge 
& Zn is dan geschiedenis. Bram de Hooge 
bouwde drumstellen en stemde ze zonder enig 
ander hulpmiddel. Opmerkelijk genoeg kon 
hij zelf niet drummen. Bram de Hooge, een 
unieke ambachtsman, overlijdt in 1994.

Westend Story

In 2007 schrijven Andy Portasse en Rob van 

der Werf het boekwerkje: The Westend Story 
Het verhaal achter de legendarische Haagse 
drums waarvan nog enkele exemplaren te 
koop zijn in de RockArt Shop.
Museum RockArt ‘Schatkamer van de Ne-
derlandse Popmuziek’ heeft in 2006 besloten 
het merk Westend op te nemen in de collectie 
en het doel gesteld dit cultureel erfgoed te 
verzamelen en te behouden. Inmiddels heeft 

het museum 6 verschillende Westend 
drumstellen en diverse bongo’s in 
bezit.

Mocht u nog informatie en/of materiaal 
hebben dan willen wij graag met u in 

contact komen.

- Slagstempel Westend -

Jaap Schut / Museum RockArt

- stempel Westend -

- Asbakje met 

Westend-logo -

- Westend  drumstel op single Jumping Jewels -
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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.

Wat is de betekenis van de namen Kijk-
duin en Loosduinen? Ton van Rijswijk 
stelde in De Oud-Hagenaar van 9 juni 
deze vraag en kreeg in de aflevering van 
7 juli van amateur-historicus Paul Cref-
coeur antwoord. Kijkduin zou zijn naam 
te danken hebben aan de hoge duintoppen 
waarvan men ver kijken bij de jacht. Ook 
kon je er over een imposante, nu verdwe-
nen, duinenrij heen kijken, die in de 13e-
15e eeuw voor Kijkduin lag. Het dorp
Loosduinen, nog steeds volgens Cref-
coeur, kreeg zijn naam na 1732. Tussen 
Loosduinen en Monster lagen de Ka-
pittelduinen, die toebehoorden aan het 
Kapittel van Loosduinen. Dit Kapittel 
onderhield zijn duinen slecht, waardoor 
het losse, verstuivende duinen werden, 
oftewel loosduinen. Nadat 
het onderhoud van de 
Kapittelduinen in 1732 aan 
het hoogheemraadschap 
Delfland was overgedragen, 
werden deze ‘loosduinen’ 
verstevigd. Maar de naam 
Loosduinen bleef sedert-
dien aan het kapitteldorp 
kleven, aldus Crefcoeur.

Kritiek
Hoewel ik mijzelf geen 
amateur-historicus noem, 
durf ik toch te stellen dat de 
verklaringen van Crefcoeur 
onjuist zijn. Een Kapit-
tel van Loosduinen heeft 
nooit bestaan. Er stond een 
circa 1229 gestichte abdij 
in Loosduinen. Wel was er een kapittel 
verbonden aan de grafelijke kapel op het 
Binnenhof. Dit kapittel werd in 1367 op-
gericht door hertog Albrecht van Beieren, 
de toenmalige heerser over Holland. Hij 
schonk dit kapittel duinen, die later kapit-
telduinen werden genoemd. Deze duinen 
lagen niet tussen Loosduinen en Monster 
maar ten zuiden van Ter Heijde. De naam 
Loosduinen komt in de vorm Losdun al 
in 1186 voor. De Hollandse graaf Dirk 
VII trouwde toen in de villa Losdun. Vol-

gens sommige naamkundigen is de naam 
Losdun heel oud en kan tot in de Romein-
se tijd terug gaan. Een verklaring van de 
naam gebaseerd op Nederlandse woorden 
los, loos en duinen is dan onmogelijk, in 
de Romeinse tijd bestond de Nederlandse 
taal nog niet. Andere naamkundigen 
leiden de naam af van een combinatie 
van ‘loos’, waterafvoer, en duinen, een 
zandige hoogte. Als niet-naamkundige ga 
ik mij niet mengen in een naamkundig 
debat. De naam lijkt niets te maken te 
hebben met losse of verstuivende duinen.

Nieuwe duinenrij
De naam Kijkduin raakte pas in de 
tweede helft van de 19de eeuw in 
gebruik, daarvoor ontbreekt deze naam 

op de oude kaarten. Het 
ontgaat mij hoe een in de 
19de eeuw gegeven naam 
iets te maken kan hebben 
met het uitkijken over een 
duinenrij die in de 13de 
– 15de eeuw bij Kijkduin 
voor de kust lag. Fysisch-
geografen zullen waar-
schijnlijk blij verrassend 
zijn om te vernemen dat 
er in de 13de eeuw nog 
een duinenrij voor de kust 
werd gevormd, die twee 
eeuwen later verdween. 
Tot nu wisten de fysisch-
geografen niet beter dan 
dat de duinenvorming 
voor de kust van Holland 
al in de Romeinse tijd was 

gestopt en dat vanaf de 10e eeuw kustaf-
slag plaats vond. Of zou Crefcoeur zich 
vergissen met zijn 13de – 15de  eeuwse 
duinenrij? Hoe en waarom Kijkduin in de 
loop van de 19de eeuw zijn naam kreeg, 
daar weet ik niets van. Mijn expertise 
heeft betrekking op de Middeleeuwen. 
“Wovon man nicht reden kann, darüber 
muss man schweigen.”

Ronald van der Spiegel
ronaldvanderspiegel@murphycat.nl

Meneer Bennik

Ik zou graag eerst een aanvulling willen 
geven op de brief van de heer Woortman 
in De Oud-Hagenaar van 7 juli 2009.
Op de hoeken van Valkenboskade en 
de Weimarstraat waren ooit een melk-
boer zuivelhandel en daartegenover een 
tabakszaak. Vooral maandagochtend 
werd daar aandachtig de tegen het raam 
geplaatste sportpagina van de Telegraaf 
gelezen. De banketbakker op de hoek van 
Valkenboskade en Mient had de originele 
naam van G.Bak. In de vijftiger jaren 
begon de automatiek aan populariteit te 
winnen en kon Bak natuurlijk niet achter-
blijven. Hij brak aan de Mientzijde een 
deur of was het een raam uit en instal-
leerde een automatiek voor zijn in huis 
gemaakte croquetten, nier- en ragout-
broodjes, slaatjes en zelfs op z’n Hol-
lands gevulde loempia s in een flensje-
achtig jasje. In die tijd reden nog tram 2 
en 5 over de Mient met een halte op de 
hoek van Valkenboskade-Mient. 

Flitsen WK 1954
Verder op de evenzijde van de Mient 
waren naast kruidenier Pas een groente-
winkel, een bloemist en een schoenmaker 
waarin later van Nieuwpoort electronica 
kwam. Aan onevenzijde had Nietzman 
een winkel met kleine huishoudelijke ap-
paratuur, verlichting en lampen. De heer 
Nietzman had al vroeg een televisie en 
heb daar in  flitsen van het wereld-
kampioenschap voetbal in Zwitserland 
gezien. Daarna kwam in hetzelfde pand 
‘Jan’ met tweedehands spullen en gram-
mofoonplaten. Verderop was Flinterman, 
een kruidenier en daarnaast de in de 
wijk zeer bekende leesbibliotheek annex 
kantoorboekhandel De Mient waar later 
‘Jan’ met zijn grammofoonplaten en cd’s 
is ingetrokken.
Richting Boksdoornstraat ligt sedert 1945 
Maison Lucien Coiffures en op de hoek 
was ooit een banketbakker van Driel en 
later een Wasserette van Westreenen, 
daartegenover lag Drogisterij van Houten 
waar alle foto’s met de hand van een kar-
telrandje werden voorzien. Op kappers-
zaak Maison Lucien na, zijn alle winkels 
verdwenen en werden tot huiskamers 

omgebouwd. Even om de hoek had Storm 
zijn groentehal.
 
Zweeds brood
Veel mensen onthouden een bepaalde 
smaak. Zo ligt bij mij, en ik weet zeker 
bij vele andere Oud-Hagenaars, de smaak 
van het ‘Zweedse’ brood nog in de mond. 
Of dat brood nu echt uit Zweden kwam 
maakte niet uit, het was gewoon lekker. 
Een paar Haagse smaken die ik nooit 
meer ben tegengekomen, staan me bij. 
Wat dacht u van een puddingstukje bij 
Hus. Deze lekkernij, in feite gemaakt van 
bakkerij-afval werd maar een paar keer 
per week voor een habbekrats verkocht. 
Wat dacht u van de gebakjes van Krul. 
In de Weimarstraat vlak bij de Valkenbo-
slaan was een Chinees, Shanghai (?) die 
heerlijke sate met een originele pindasaus 
verkocht. Ook de snackbar op het Gevers 
Deynootplein verkocht lekkere sate’s. 
Van de smaken van Automatiek Rene op 
de Laan van Meerdervoort zijn die van 
de loempia en nierbroodje blijven han-
gen. De grote zak patat van de Gouden 
Paraplu in de Goudenregenstraat was de 
lekkerste patat in Den Haag. In de laat 
vijftiger en zestiger jaren bestelden we 
vaak ‘indisch’ bij van Pamelen in de van 
Loostraat. Nooit meer een lekkere babi 
ketjap en droge bami tegengekomen en 
wat zou ik graag het familie-recept willen 
ontvangen. 
Maar ik weet ‘smaken verschillen’ en 
iedere buurt zal wel z’n smaakje hebben 
gehad.

Harry J. Simons
hjsimons@zeelandnet.nl

Nogmaals over de 
namen Loosduinen en Kijkduin

Met smaak voor de buurt

- Najaarsdrukte in 1959 bij Krul aan het 
Noordeinde, waar chocoladeletters, speculaas 

en marsepein worden ingepakt 
(Foto: Simon E. Smit). -

- Albrecht van Beieren, werd 
op zi jn 22ste in 1358 Graaf van 
Holland en Zeeland en bleef dat 
tot aan zi jn dood in Den Haag in 

1404. -
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Sudoku mee en win!
De ‘Mega-Wordoku’ uit het zomernummer 13 van De Oud-Hagenaar wordt heel erg moeilijk gevonden, 

op dit moment zijn er nog geen tien goede oplossingen binnen gekomen! Wel veel verzuchtingen; maar 

u heeft nog tot 26 augustus de tijd om u onder de prijswinnaars te scharen.

Ter verluchting van het gemoed in 
dit nummer dan weer zes exempla-
ren van de standaard sudoku, zoals 
ze al vele malen in grote getale 
heeft opgelost. De procedure mag 
inmiddels bekend heten, maar we 
herhalen het nog even.
Zes Sudoku’s hier & twaalf dubbel-
cd’s van Sjaak Bral die we aan 
de goede oplossers ter beschik-
king stellen. De Sudoku’s zijn 
gerangschikt van A t/m F. In elke 
Sudoku is het veld links bovenin 
grijs gekleurd. De cijfers die daarin 
thuishoren zijn de sleutel tot de 
oplossing. Wat we vragen is dus een 
reeks van zes cijfers – ja, u zult ze 
allemaal moeten oplossen!
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A links 
bovenin een ‘5’; in B een ‘7’ in 
C t/m F dito, zodat het gevraagde 
antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 
5-7-4-4-3-6
Maar dat snapt u wel.

We moeten uw inzending binnen 
hebben op uiterlijk:
woensdag 9 september

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-maal 
naar: puzzel@deoud-hagenaar.nl

Prijswinnaars

In De Oud-Hagenaar nr. 12 van 7 
juli hadden we een woordzoeker 
en waren we een Waddeneiland 
kwijt. Dat was Terschelling wisten 

meer dan 200 inzenders ons juist 
te melden. De meest opmerkelijke 
inzending luidde trouwens: Belfast. 
Tsja, wat zullen we daar nou van 
zeggen?

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

9 2 6 3
5 4 3 2

2 9 6
4 1 8 9

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

9 2 6 3
5 4 3 2

2 9 6
4 1 8 9

9 3 7
4 8

8 2 5
3 2 5 9
7 1 8 2

4
3 7

1
9 4 2 8

9 3 7
4 8

8 2 5
3 2 5 9
7 1 8 2

4
3 7

1
9 4 2 8

8
6 7 1 8 3

9 7 2
1 7 8 5

7 8
4 9 1 3

8 1 5
2 3 7 6 8

2

8
6 7 1 8 3

9 7 2
1 7 8 5

7 8
4 9 1 3

8 1 5
2 3 7 6 8

2

Sudoku A                                Sudoku B                                 Sudoku C

Sudoku D                                Sudoku E                                 Sudoku F

De drie prijswinnaars zijn deze keer:

W. Rutgrink, te Voorburg
Tjaaktje van der Velden, te Den Haag
Familie Van Hulsentop. Te Scheveningen

INFORMATIE OVER CURSUSSEN

De Haagse historie start, volgens 
velen,  in de tijd van graaf Willem 
II in 1248 omdat deze graaf zou 
zijn begonnen met de bouw van het 
binnenhof. Vanaf dat moment zijn 
er altijd graven, koningen en edelen 
in Den Haag geweest. Over het al-
gemeen woonden ze op het huidige 
binnenhof.
Naast hofstad staat Den Haag ook 
bekend als hofjesstad. Den Haag 
stond dankzij de aanwezigheid van 
landsregering en hof, vooral bekend 
als ambtenarenstad. De industrie 
was verbannen naar de rand van de 
stad. De arbeiders leefden meren-
deels in hofjes. Deze onderkomens 
gingen schuil achter de gewone hui-
zen in een straat en waren slechts 
bereikbaar door een poort of gang 
of steeg. Arbeidershofjes werden ze 
genoemd.

Halverwege de 13de eeuw, onder 
graaf Floris V, had Die Haghe nog 
geen eigen parochiekerk. Het dorp 
hoorde kerkelijk bij Monster en de 
Hagenaars moesten het stellen met 
een simpele houten kapel zonder 
pastoor.
Door  weer en wind trokken de 
Hagenaars dan ook naar de paro-
chiekerk in Monster, want in een 
kapel mocht niet worden gedoopt, 
gehuwd of begraven. 
De aan St. Jacob gewijde kapel 
werd, door bemiddeling van de 
graaf, in 1276 tot parochiekerk ver-
heven. De pastoor van Die Haghe 
kreeg van Floris een huis met een 
stuk grond, dat de Pastoorswarande 
werd genoemd. Op diezelfde plaats 
is nu de daarnaar vernoemde straat 
die de Geest met de Snoekstraat 
verbindt.

Dit zijn nog maar een paar interes-
sante geschiedenisfeitjes over Den 
Haag. Educatiebureau Curzus heeft 
10 aansprekende onderwerpen uit-
gewerkt tot de cursus “Den Haag, 
Toen en Nu”. Onderwerpen die 
onder meer aan bod komen zijn:

  De Hagenaars en hun kerken;

  Jong zijn in het Den Haag van de 

20e eeuw;

  De geschiedenis van het Haagse 

onderwijs;

  De handel en nijverheid van de 

Hagenaars.

Elf bijeenkomsten

De cursus bestaat uit 11 bijeen-
komsten van ongeveer 2 uur waarin 
telkens 1 onderwerp centraal staat. 
De cursus is zo opgezet dat u als 
deelnemer niet alleen theoretische 
informatie krijgt, maar ook de 
gelegenheid krijgt om uw eigen her-

inneringen over de stad te delen met 
de andere deelnemers. Bij deze 11 
bijeenkomsten is ook een excursie 
met de Ooievaart inbegrepen.

Start op 18 september

De cursus “Den Haag, Toen en Nu” 
start op vrijdag 18 september 2009 
om 14.00 uur en wordt gegeven in 
het Wijndaelercentrum, Catharina 
van Rennessstraat 8.
De cursusprijs bedraagt € 94,00, 
ZekerThuis abonnees € 88,00.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Hans Smit van educa-
tiebureau Curzus op 06-14.36.73.89 
of kijk op onze website www.
curzus.nl

Indien u interesse heeft in de 
cursus “Den Haag, Toen en Nu” 
kunt zich telefonisch of per e-mail 
(06-14.36.73.89 / info@curzus.nl) 
aanmelden.

Creatief met muziek
Als we goed luisteren zit overal 
muziek in. In de cursus Creatief met 
muziek die bij VÓÓR Welzijn gaat 
starten wordt onder begeleiding 
van een ervaren vakkracht kennis 
gemaakt met de vele kanten van 
muziek. 

Verschillende onderdelen zijn 
bijvoorbeeld muziekgeschiedenis, 
herkennen van muziek en diverse 
muziekspelletjes.
De cursus is ook toegankelijk voor 
mensen die weinig ervaring hebben 
met muziek, jong en oud.
De reeks van 11 bijeenkomsten start 
op dinsdag 22 september in buurt-
centrum De Henneberg. De kosten 
bedragen € 55,- en met Ooievaars-
pas € 36,-. 
Meer informatie en aanmelding: De 
Henneberg, Tramstraat 15, telefoon 
3976001.

Wijndaelercentrum: ‘Den Haag Toen en Nu’  
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CoornhertCentrum
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Erasmusplein 87

2532 RG   Den Haag

070 - 330 39 03

info@coornhertcentrum.nl
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De Savornin Lohmanlaan 202

2566 AW   Den Haag

070 - 325 46 40

verzorgingshuis@duinhage.org

Wijndaelercentrum
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Catharina van Rennesstraat 8

2551 GM   Den Haag

070 - 447 02 00

info@wijndaelercentrum.nl

Humanitas Woonzorg Den Haagplus

i d e n t i t e i t    -    k w a l i t e i t    -    h u m a n e  w a a r d e n    -    m e n s e l i j k e  m a a t

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

 525 medewerkers
 zorghotel/wijkziekenboeg
 dagverzorging
 zorgabonnement Zeker Thuis
 alle vormen van zorg aan huis

Bestuursbureau:

Erasmusplein 87  -  2532 RG  Den Haag
070 - 388 92 13   -  info@humanitaswoonzorgplus.nl

 
 

  
LANDELIJK HOTEL IN 

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

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

www.Landhoteldiever.nl info@Landhoteldiever.nl  T 0521-594114 
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Aan de Vaart
Aan de VaartHote

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

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

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

Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement “Beslist de moeite waard”

 • vanaf  € 110,00 p.p.

5-daags fi etsarrangement “De paden op de lanen in”
 • vanaf  € 290,00 p.p.

Bridge - Klaverjas midweek “Compleet verzorgd”
 • vanaf  € 265,00 p.p.

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

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

www.hotelaandevaart.nl

uw mooiste actieve
50-plus vakantie

week of midweek

geheel compleet 
verzorgde vakantiereis

halen/brengen

excursies

gezellig avondprogramma

Beleef de sfeer van gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement “Beslist de moeite waard”
 • vanaf  € 110,00 p.p.

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

6-daagse Midweek " Compleet verzorg ". € 350,00 pp.
 • vertrek 31 aug., 7, 14 + 21 sept., 5 + 12 okt.

8-daagse vakantieweek " Uw mooisteweek " v.a. € 445,00 pp.
 • vertrek 29 aug., 5 + 12 sept., 3 + 10 okt.

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

www.hotelaandevaart.nl

In 2006 ontbrandde het idee toen ze bij cadeau-
winkel Happy Together in Kijkduin hoorde dat 
‘vroeger’ het heel goed deed. Dezelfde avond 
nog vatte het idee bij Alice post om ‘Zwart Wit 
Kaart’ te beginnen, met de collectie mooie foto’s 
die haar grootvader, een fervent hobbyfotograaf, 
maakte van onder meer Het Binnenhof. Ansicht-
kaarten en kalenders met een nostalgische inslag, 
leuke business in meerdere opzichten, leek haar.
Dankzij familie, maar ook binnen de kennissen- 
en vriendenkring werden de eerste fotoalbums 
doorzocht op geschikt materiaal. Het bleek al 

gauw dat op zolders prachtige nostalgische 
plaatjes te vinden waren. Ria van der List, Alice’s 
vriendin en shiatsu-therapeut, kwam met een 
boek vol foto’s. De kletsgrage en enthousiaste 
Hooft praatte tegen iedereen erover, deed veel 
onderzoek en brainstormde vele uren met ieder-
een die ze tegenkwam en dat bleek vruchten af te 
werpen.

Profi’s

Er verschenen vervolgens twee professionele 
fotografen op Alice haar pad. Jan van Es was de 
eerste, kiekjesschieter vanaf zijn kinderjaren en 
uiteindelijk professional, werkend voor politieke 
partijen, overheden en bedrijven. Ze kwam hem 
tegen bij een kookworkshop. En de tweede was 
Dick van den Engh, welbekend Voorburgs kun-
stenaar met een KABK-diploma op zak en maar 
liefst 50 jaar medewerker van de Voorburgse 

Courant. Beide fotografen vonden het project 
van Alice dusdanig leuk dat zij bereid waren hun 
materiaal ter beschikking te stellen.
Er volgden vele ouderen en mensen van wie 
hun ouders nog plaatjes hadden geschoten die 
zeer geschikt voor ansichtkaarten bleken te 
zijn. Zeker foto’s van de jaren zestig geven veel 
herinneringsplezier. Herkenbare situaties, trams, 
stations, kerkjes van de Pier tot het Bezuidenhout 
zijn inmiddels als ansichtkaart te koop. Sommige 
gebouwen bestaan niet meer zoals de Regentes-
senkerk, de Dierentuin en het gebouw van Kunst 
en Wetenschappen. Het Staatsspoor en Malieveld 
doen het als ansichtkaart ook heel goed. Leven-
dige plaatjes die een beetje  lijken te bewegen 
– we bedoelen niet onscherp !- zijn favoriet bij 
Alice Hooft “want het is dan net alsof men het 
zelf weer beleeft.”

Stuur op!

Omdat Den Haag nog zoveel mooie plekjes heeft, 
wordt de collectie regelmatig vernieuwd. Om die 
reden is zij continu op zoek naar misschien bij u 
of uw familie aanwezige kiekjes van vroeger. Al-
les is welkom, maar waarmee u ‘Zwart Wit Kaart’ 
op het moment bijzonder mee zou helpen zijn 
foto’s van gebouwen in steden, stations, wijken 
als Duinoord, Statenkwartier en theaters.
Nota bene: het moet dan wel gaan om originele 
rechtenvrije foto’s, of foto’s waarop u zelf het 
reproductierecht wilt vrijgeven.
Vanzelfsprekend kunt u foto’s eerst ter beoorde-
ling van hun bruikbaarheid als scan via e-mail 
voorleggen. Heeft u een grote collectie of iets 
heel bijzonders dan komt Alice natuurlijk graag 
persoonlijk langs, of haar partner in business Bart 
Bartels.
De business draait thans nog pas net rond be-
drijfsmatig. Dat betekent dat inzenders van foto’s 
die worden gepromoveerd tot ansichtkaart natuur-
lijk kunnen rekenen op een fl ink aantal voor priv  
verzending, maar in beginsel niet moeten rekenen 
op een aankoopbedrag voor het materiaal.

Verkooppunten

De verkooppunten van Zwart Wit Kaart variëren 
van tuincentra, cadeauwinkels tot bloemkiosken 
en fotozaken, tientallen in de regio Den Haag. 
Een aanrader, waar de ansichtkaarten in elk 
geval zijn te vinden, is natuurlijk cadeauwinkel 
Happy Together in Kijkduin, waar het initiatief 
ontsprong. En het poffertjespaviljoen Malieveld 
natuurlijk nabij Den Haag CS.

Voor meer informatie:

www.zwartwitkaart.nl

Email: info@zwartwitkaart.nl

Telefoon: 079- 8883358

Nostalgische Haagse 
ansichten in zwartwit
Door een ongeluk dat langdurige whiplash klachten opleverde en de dage-

lijkse besognes die met pril moederschap van doen hebben, was het voor 

de Zoetermeerse Alice Hooft (31) niet goed meer mogelijk om haar car-

rière in de altijd hectische uitzendwereld te continueren. Maar met haar 

ingebakken optimistische ondernemersnatuur maakte ze nieuw werk voor 

zichzelf: een kleine groothandel en uitgeverij van ansichtkaarten en kalen-

ders, met als centraal thema foto’s van Den Haag e.o. uit vervlogen tijden, 

maar veelal uit de jaren die seniore lezers van onze krant zich nog goed uit 

hun jeugd kunnen herinneren.

Mooi initiatief van Zoetermeerse Alice Hooft 

-  Jan van Es, van kiek-

jesschieter tot profi .  -
-  Dick van den Engh, 

welbekend in Voorburg  -

-  Theater WestEnd 

(1931 – 1968) aan 

de Fahrenheitstraat, 

gebouwd op de funda-

menten van Radema-

kers Haagsche Hopjes 

expeditielokaal. 
Foto: Jan van Es.  -

-  Alice Hooft   -

- R. Louwerens van 
het fameuze poffertjes-

paviljoen Malieveld hielp 

zwartwitkaart met raad 

en daad. -


