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Kinderziekenhuis gesticht als ode aan koningin Sophia

Begin met zes bedjes en een wieg
Het eerste kinderziekenhuis in Den Haag was
te vinden in een van de
monumentale gebouwen
aan het Prins Hendrikplein
in het Zeeheldenkwartier.
Op nummer 19. Het telde
zes bedjes en een wieg.
Aan de opening op 24 september 1885 was heel wat
vooraf gegaan.
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Moest een kind naar het ziekenhuis dan
kregen destijds alle meisjes en kleine
jongetjes een plek in een vrouwenzaal.
Grotere jongens, zeg maar pubers, kwamen terecht op een mannenzaal.
Een apart Haags Kinderziekenhuis
kwam ter sprake na het overlijden, op 4
juni 1877, van koningin Sophia. Zij was
de vrij populaire echtgenote van koning
Willem III. Veel Haagse notabelen
waren van mening dat zij een waardig
monument verdiende. Maar wat zou
dat zijn?
Prins Hendrikplein
Allerlei ideeën werden geopperd. In het
Haagse dagblad Het Vaderland ontstond
een lange en soms venijnige discussie.
Uiteindelijk werd gekozen voor een
herinnering in de vorm van een naar
Sophia genoemd kinderziekenhuis. Het
duurde lang voor het benodigde geld
bijeen was. Geld om een pand te kopen
was er niet maar wel bleek voldoende in
kas om aan het Prins Hendrikplein een
pand te huren.

Behoud
Loosduinse
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- ‘Een hoekje van het voorterrein’. Prentbriefkaart van het Juiana Kinderziekenhuis uit 1925 -

De zes bedden waren erg weinig voor
een stad die een inwonertal van 200.000
naderde. Na een paar maanden kwamen
er nog eens zes bedden en drie wiegen
bij. De toeloop bleef zo groot dat een
groter en doelmatiger ingericht gebouw
nodig was. Maar hoe dat te betalen? Het
werd allemaal wat gemakkelijker na het
overlijden van de tamelijk onbekende
heer Cornelis Goedkoop. Die had bij
testament een bouwterrein aan het
kinderziekenhuis nagelaten aan de Laan

- Prentbriefkaart van het JKZ met de kinderen in de frisse duin- en zeelucht, omstreeks 1950 -

van Meerdervoort, hoek Tasmanstraat.
Een absolute voorwaarde was wel dat
daar dan een nieuw kinderziekenhuis
zou verrijzen.
Verhuizingen
In 1891 verhuisde de patiëntjes van het
Prins Hendrikplein naar hun nieuwe
onderkomen aan de Laan van Meerdervoort 112. Het kinderziekenhuis werd
geleidelijk uitgebreid en deed dienst
tot 1929. Toen werd, nu onder de naam
Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) een
splinternieuw gebouwd pand betrokken aan de Dr. Van Welylaan, dichtbij
de Laan van Poot, mooi gelegen in de
zoom van de duinen. Het was berekend
op 150 patiëntjes. In 1943 moest het op
last Duitsers worden ontruimd vanwege
de bouw van de Atlantikwall. Onderdak
werd gevonden in een gebouw van
de Ramaerkliniek, een psychiatrische
inrichting in Loosduinen.
Na de bevrijding kon het Kinderziekenhuis weer de naam Juliana voeren
(de Duitsers hadden dat verboden)
en groeide het JKZ tot een modern

ziekenhuis met 250 bedden. Maar
naarmate de rijksoverheid zich meer
met ziekenhuisbouw ging bezig houden
kwam de vraag aan de orde of een apart
ziekenhuis voor kinderen nu wel zo
gewenst was. In de structuurnota van
staatssecretaris Hendriks in 1974 werd
gesteld dat het JKZ op termijn moest
sluiten In een groot ziekenhuis kon dan
een flinke kinderafdeling worden gemaakt. Natuurlijk kwamen er protesten.
Het eeuwfeest kon in 1985 nog worden

H.C. van der Hoeven
Meer van hem over het Haagse
ziekenhuisverleden op pagina 5.

- Prentbriefkaart van de Internezaal van het JKZ, ook omstreeks 1950 -

LENING OF HYPOTHEEK
www.hcbgroep.nl

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

gevierd maar het was duidelijk dat aan
een zelfstandig bestaan een einde ging
komen. In 2004 fuseerden de ziekenhuizen Leyenburg, Rode Kruis en het JKZ
onder de naam Haga ziekenhuis. Het
kinderziekenhuis kwam al weer in een
nieuw gebouw, nu naast het ‘gewone’
ziekenhuis aan de Sportlaan.

HCB GROEP

Adverteren in
De Oud-Hagenaar
Bel met Irene Schaddelee

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

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

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.

Herkenning
Wat De Oud-Hagenaar na de zes maanden van
haar bestaan voor elkaar heeft gekregen is het
“ah, ha, gevoel” dat iedere (oud-) Hagenaar moet
hebben na het lezen van het blad. Een dagje naar
het strand?, de Tour de France in Scheveningen?,
Cliff Richard in K & W? Hou nou toch op, zeg!
We waren er allemaal bij.
Natuurlijk heb ik mijn (ex-) echtgenoot ontmoet
op het strand voor het Kurhaus. De eerste van de
hele groep die op het strand kwam bakende het
- The King Beats, tijdens een optreden in 1965 in de PAM PAM te Sch eveningen. stuk strand af waar we later met z’n allen een
dag lang vreselijk bruin lagen te worden, met ons oor in de radio zaten voor het verloop van de Tour de France,
weddenschappen afsloten op de Touretappe, meeliepen met onze maten die bij SHS (Scheveningen Holland
Sport) speelden in hun conditietraining langs de waterlijn, en afspraken of we ’s avonds naar de Bowling of naar
de PAM zouden gaan. De Duitsers die hun kuil afbakenden met een vlag als ze een broodje gingen eten, werden
mededogenloos door ons op de korrel genomen. “Wo ist unser Fahrad?” terwijl niemand van ons de oorlog meegemaakt had.
’s Avonds haalden we na een avondje Bowling een patatje bij John Patat, onze eerste formele homo. We waren
van de generatie van net na de Scheveningse Maatjes van Pia Beck. Wij gingen, als we echt gek wilden doen,
naar de Fles, de Put of Ober Bayern .
En de Tour in Scheveningen? Wat serieuzer, want onze tweede dochter was net 3 maanden oud, maar natuurlijk
waren we op de Boulevard om Soitemelk, Poupou, van Impe, Thevenet en al die andere kanjers voorbij te zien
razen.
Scala, K & W, balletuitvoeringen waar ik een weergaloze ‘Gerrit de Kraai’ neerzette in het ballet Hans en Grietje,
maar waar mijn moeder mededogenloos constateerde dat ik een tut werd en dus maar in de groene wei moest
gaan uitdollen. Achteraf misschien niet zo’n slechte beslissing. Niets zo vergankelijk als ouwe gebouwen.

Noortje van Kooperen
n.v.kooperen@casema.nl
Maria van der Hoeven
Mijn zus Maria van der Hoeven
wordt 6 december 65 jaar. Voor een
party ben ik nog op zoek naar een
paar oud vriendinnen haar. Van 1956
t/m 1960 volgde Maria de mulo aan
de Tweede Braamstraat in Den Haag,
een ‘nonnenschool’.
Naar een paar van haar vriendinnen ben ik nog op zoek: onder
wie Anneke van Kempen, Patty
en Liesbeth. Verder heb ik weinig
informatie. Ik hoop dat er mensen
zijn die zich hierin herkennen, of
die het doorgeven aan mensen die
op deze school hebben gezeten. Ook
andere klasgenoten zijn natuurlijk
ook welkom!

Colofon

Gemma van der Hoeven
Adriaan Coenen straat 3A
2584 RD Den Haag

Ben Kolk
Dit is een oproepje voor Ben Kolk,
nu ongeveer 70 jaar. Vroeger
woonde hij met ouders en broer, aan
de Laan van Meerdervoort in Den
Haag. Ikzelf woonde in Schiebroek,
maar kwam regelmatig bij m’n moeder, die in de jaren ‘50 ook aan de
Laan van Meerdervoort woonde. Ik
ben al jaren op zoek naar Ben, ik zou
graag willen weten hoe het hem is
vergaan in het leven. Misschien dat
iemand mij verder kan helpen.

Noor Kuijpers
e.akveldkuypers@chello.nl
Fotoboek Jan Pieters
Loes Winkel - de Bie is in het bezit
van fotomateriaal van een neef, Jan
Pieters, die een bekend vibrafonist/
accordeonist was en in die hoedanigheid ook veel actief was in het

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de twee
weken in Den Haag, Zoetermeer, Westland,
Delft, Midden Delfland, Leidschendam oorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage
van 50.000 exemplaren, via circa 250 distributiepunten, waar de krant kan worden afgehaald of
onder bewoners wordt verspreid, als in verzorgingshuizen en serviceflats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen
of wie buiten het verspreidingsgebied woont,
kan een abonnement nemen; de krant wordt dan
tegen vergoeding van verzend- en administratiekosten toegezonden.

ensemble van Pia Beck in de ‘Flying
Dutchman’, een beroemd etablissement in Scheveningen destijds. Zij
gaat verhuizen, is aan het opruimen,
maar wil dit fotoboek niet zo maar
wegdoen, zij heeft echter geen contact meer gehad met haar neef (die
al enige jaren overleden is), weet
ook geen adres en kent geen andere
familierelaties.
Als iemand een speciale belangstelling heeft voor dit fotoboek, kan
rechtstreeks met haar contact worden
opgenomen: 070-3940309. Contact
kan ook via mij worden gelegd.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnplanet.nl
Mica en celluloid (1)
Hele leuke column van Julius Pasgeld in het vorige nummer! Ben zelf
gelukkig rechtshandig en daarmee

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

had ik het voorrecht om veel dingen
te repareren. Dus zo ook de kolenhaard.
Weet er van, als de kachelhaard plofte omdat het kolengas in de kachel
opeens tot ontbranding overging. Ja,
plof en de ruitjes lagen eruit.
Nu was er een kachelzaak van de
firma aan, als ik mij niet vergis
bij de Turfmark in de buurt. Later
was die zaak aan het Westeinde. De
man die mij hielp wist precies wat
ik moest hebben. Dus ook de kit om
de mica ruitjes vast te zetten. Om de
schroeven los te krijgen waren wel
wat krachttermen nodig. Buiten ging
dat nog even verder want de beurs
was echt leeg. Maar ja de kachel
kon weer branden, en het leed was
geleden.
Maar het fietsstuur van lfred ruis
was bekleed met celluloid. Uiterst
brandbaar! Vandaar dat hij z’n stuur
met een vergrootglas kon laten
roken.
Oude films waren ook van celluloid,
evenals de boordjes van de zusters
die werkzaam waren in de Zuidwal.
Hoog gesloten om inkijk te voorkomen. Celluloid smeulde allen maar
met een verstikkende rook ontwikkeling.
Was ook bijna niet te blussen. Gelukkig is het uit de handel.

Jel Hermans
gabrielhermans@hotmail.com
Mica en celluloid (2)
Met veel belangstelling heb ik het
stukje van Julius Pasgeld in De
Oud-Hagenaar van 18 augustus 2009
gelezen. Uw onderwerp is voor mij
als 63-jarige heel aardig. Overigens
deze gehele krant vind ik iedere keer

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

zeer lezenswaardig.
U noemt als toepassing van mica de
bekleding van een fietsstuur.
Dit was geen mica maar celluloid.
Het ligt ook voor de hand dat dit
geen mica kon zijn omdat mica onbrandbaar is, het werd toch gebruikt
als kachelruitjes.
Celluloid is brandbaar, zelf heb ik
het vroeger ook van sturen gepulkt
en dan met een vergrootglas laten
roken.
Het bleef dan roken, branden deed
het niet echt en het stonk verschrikkelijk

Rob Staats
Den Haag
wilrob@wanadoo.nl
Muziekband Haity
Wie kan ons helpen aan informatie,
foto’s en dergelijke van de muziekband Haity.
De personen die hierbij betrokken waren zijn mijn ouders. Lien
bespeelde de ‘mandolien’ en mijn
vader Joop Leebeek zorgde voor de
techniek. Een keer per week werd
er gerepeteerd in de Drebbelstraat
bij de familie Ensbergen. Er werden
allerlei muziekgenres door mijn
ouders gemaakt, zoals Hawaiian,
Country en Krontjong. Ik herinner
me bijvoorbeeld de song ‘Sarina, het
kind uit de dessa’. De buren vonden
de muziek zo mooi dat ze kwamen
vragen op welke zender de radio bij
ons stond!
Bij een Country optreden brachten
de Haity’s ook het bekende nummer
‘Cigarettes and Whiskey and Wild
Wild Women’ ten gehore. Er werd
met kleine flesjes whiskey bij naar
de zaal gegooid. Maar nadat een
toehoorder hierbij een pijnlijke buil
had opgelopen, werd er vervolgens
alleen nog met pakjes sigaretten
gegooid.
Ik zou erg blij zijn als mensen zich
de band herinneren en mij er iets
over willen opsturen.

Mw. Leebeek
Hoogveen 155
2544 SN Den Haag
Tel.: 070 - 3471206

Distributie:
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Topfotografen
knipten de stad
Het Fotomuseum Den Haag en de
gemeente hebben acht Haagse fotografen van naam geselecteerd, die
de stad in beeld hebben gebracht.
Allen op hun eigen manier en in
hun eigen stijl. Het zijn Martijn
Beekman, Theo Bos, Sarah Calier,
Ralph Kämena, Piek (Annemieke
Kock), Ahmet Polat, Gerrit Schreurs
en Gerard Wessel.
Thema’s waarmee de fotografen op
pad zijn gestuurd, zijn onder andere
internationale stad van vrede en
recht, dans en popstad. De foto’s
zijn vanaf afgelopen weekeinde te
zien op de expositie ‘Den Haag in
Beeld’ in het Atrium van het stadhuis aan het Spui. Later dit jaar zullen de foto’s ook worden getoond op
de nieuwe website van Den Haag.
Photo Academy Award
Een ander bijzonder fotografie
evenement is trouwens op vrijdag
11 september de uitreiking van de
jaarlijkse Photo Aacademy Award in
het Fotomuseum Den Haag.
Dit jaar met 2.113 foto’s en 175
deelnemers van kunst en fotografie
academies dé competitie voor
afstuderend talent in Nederland en
Vlaanderen.
De hoofdprijs bedraagt 5.000 euro.
Het werk van alle genomineerden
zal te zien zijn in Den Haag, Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam en
Groningen.

H
A
N
DIJKSTAL
Het probleem is niet alleen dat er
in de Verenigde Staten miljoenen
mensen onverzekerd zijn. Het
land heeft zoals zoveel andere
landen ( ook Nederland ) ook nog
het vraagstuk van de voortdurend
toenemende discrepantie tussen de
behoefte aan medische zorg en de
betaalbaarheid ervan.
Op technologisch gebied zijn de
ontwikkelingen in de zorg spectaculair. De medische apparatuur
maakt reuzensprongen voorwaarts,
waardoor er telkens meer mogelijk
is in diagnostisering en behandeling. De kwaliteit en de effectiviteit
van geneesmiddelen neemt met
grote snelheid toe. Dit alles wordt
ondersteund door veel wetenschappelijk onderzoek en ‘research and
development’.
De kosten van dit allemaal zijn
bijzonder hoog. Het is dan ook
meer en meer moeilijk om deze
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Het gebouw herinnert aan de sfeer van het vroegere Loosduinen

Voormalige marechausseekazerne aan
de Leyweg krijgt status van monument
De marechausseekazerne aan
de Leyweg op de grens van
Loosduinen wordt een monument. Het college van burgemeester en wethouders heeft
daar toe besloten. Het gebouwencomplex uit 1916 heeft, zo
blijkt uit een door de afdeling
Monumentenzorg verricht
cultuurhistorisch onderzoek,
voldoende waarde om het op
de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
Wethouder Marnix Norder (Bouwen
en Wonen): “De vroegere kazerne
is een markant gebouw dat de sfeer
ademt van het oude Loosduinse
dorpsbeeld. De monumentenstatus
draagt zo goed bij aan het behoud
van de historische identiteit van dit
stadsdeel.”
De gemeente komt hiermee trouwens
ook tegemoet aan het verzoek van het
wijkberaad Loosduinen.
Brigade Loosduinen
In de kazerne was oorspronkelijk de
marechaussee-brigade Loosduinen
ingekwartierd. Later werd het in
gebruik genomen als dependance van

- Het gebouw is een voorbeeld van de zogenaamde ‘overgangsarchitectuur’ -

het District Zuid-Holland. Momenteel
is de gemeente eigenaar en wordt gezocht naar een geschikte functie. De
kazerne aan de Leyweg 2, 4 en 6 bestaat uit een samenstel van gebouwen
op eigen terrein. Het hoofdgebouw
langs de Leyweg met zijn opvallende
kap is het meest in het oog springende
onderdeel. Erachter bevinden zich de

voormalige stallen. De hoofdstructuur
van de interieurs en tal van oorspronkelijke details zijn nog goed bewaard
gebleven. Er valt dus weer veel te
herstellen van het oorspronkelijk
fraaie gebouw - dat nu weliswaar erg
verwaarloosd oogt.
Het complex heeft monumentale
waarde vanwege de historische bete-

kenis voor Loosduinen. Bijzonder is
ook het feit dat het de enige bewaard
gebleven kleine marechausseekazerne
in Den Haag is. Het hoofdgebouw
is bovendien representant van de
zogenaamde overgangsarchitectuur,
een architectuurstijl die in het eerste
kwart van de twintigste eeuw in
zwang was.

Onze gezondheidszorg is heel goed
Een van de grootste opgaven voor de regering van president Obama is het opzetten van een nieuw volksgezondheidssysteem.
Daarin moet elke Amerikaan, arm of rijk, toegang tot de basisgezondheidsdiensten hebben. Hij heeft dat in de verkiezingscampagne beloofd en zal dat dus na moeten komen.
kosten uit de verzekeringspremies
te dekken. Ook in Nederland zullen
de premies behoorlijk omhoog
moeten. Het mechanisme is vrij
eenvoudig.
Hoge premies
Wie weinig met artsen, ziekenhuizen of verpleeghuizen te maken
heeft, vindt de premies extreem
hoog. Dat vinden de anderen ook
wel, maar wie zorg nodig heeft
wil wel graag snel en effectief
geholpen worden met de modernste
apparatuur en de nieuwste geneesmiddelen. Een goede gezondheid
is immers voor ieder mens het
hoogste goed. We zijn alleen niet
altijd bereid daar de noodzakelijke
prijs voor te betalen.
Het vraagstuk van de betaalbaarheid van de zorg doet zich over de
gehele wereld voor. In de welvaartslanden met hoogwaardige

gezondheidszorg gaat het om een
veelvoud van de bedragen ten
opzichte van de arme ontwikkelingslanden.
Van wereldklasse
Het Nederlandse zorgstelsel kan
zich meten met de besten in de
wereld: prima georganiseerde
en kwalitatief goede zorg, brede
toegankelijkheid en een modern
financieringsstelsel.
Er wordt af en toe wel geklaagd
over wachtlijsten, medische fouten
en bejegening, maar beperkt tot
de curatieve zorg, van huisarts tot
ziekenhuis, kan gesproken worden
over hoge kwaliteit: goed opgeleide artsen en verpleegkundigen,
aandacht voor de individuele
patiënt, moderne ziekenhuizen met
moderne apparatuur, beschikbaarheid van de beste geneesmiddelen
en een modern verzekeringsstelsel.

Gecompliceerd
Natuurlijk gaat er wel eens iets
mis, door fouten in het systeem
of door menselijk feilen. Dat mag
niet gebeuren, maar men dient wel
te beseffen dat de organisatie van
een ziekenhuis bijzonder gecompliceerd is door de veelheid van
‘producten’ en werkprocessen,
de diversiteit van het personeel,
de grote variëteit van het cliëntenbestand, de interne en externe
regelgeving en controle en de
toenemende informatie en communicatietechnologie.
Het is illustratief een vergelijking
te maken tussen de cliëntvriendelijkheid van het ziekenhuis van
dertig jaar geleden en van vandaag.
Door alle tijden heen is de houding
van arts en verpleegkundige gericht
op het welzijn en welbevinden van
de patiënt. Daarvoor kiest men dit
vak. Gebouw en organisatie waren

vroeger veelal gesloten bolwerken. Nu zijn het open instellingen
met ruime entrees, winkeltjes,
koffiehoeken en restaurants.
Ziekenhuizen als Antoniushove,
Bronovo en Hagaziekenhuis zijn
drukbezochte centra met een
voortdurend komen en gaan van
allerlei mensen. Pas bij verder
doorlopen in het gebouw is het
ziekenhuis te zien.
Wie getroffen wordt door ziekte
of ongeval heeft recht op goede
medische zorg. In veel landen in
de wereld kun je dan beter niet zitten. In een beperkt aantal landen
zit je goed.
Een van die landen is Nederland.
Een van de steden is Den Haag.
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Humanistische Stichting
Beschut- en Groepswonen
Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting Beschut- en
groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal groepswooncomplexen
in Den Haag voor mensen boven de 55 jaar.
De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aangetrokken
voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar betrokken, te willen
wonen. Is dit wat voor u? Neem dan contact op met de consulent
van de HSBG (Tel. 06 11860661 E-mail info@hsbg.nl )
voor informatie over de inschrijfprocedure en over de complexen.
Wooncentrum Wagenhage bevindt zich in de Wagenstraat, middenin het centrum van Den Haag.
Door de vele tram- en buslijnen die door het centrum lopen is de bereikbaarheid uitstekend. Alle
belangrijke voorzieningen liggen op loopafstand.
Er zijn 111 woningen en er is een grote daktuin.
Bewoners kunnen achter het gebouw gelegen
parkeerplaatsen huren.
Schermerhage is gelegen aan de Schermerstraat.
Met het openbaar vervoer is het complex makkelijk
te bereiken. De belangrijkste winkels zijn om de
hoek, in de Betje Wolffstraat. Het wooncentrum
heeft 38 driekamerwoningen van ca. 70 m2
verdeelt over drie etages

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

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

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

Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl
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Rozengeur en maneschijn in Transvaal
Na een lange stranddag in de jaren vijftig, genoot ik van de wilde duinrozen die als een
kleurige roze-witte bloemenslinger langs het duinpad in bloei stonden. In tegenstelling tot
de geurloze blauwe viooltjes die mijn moeder kocht op ‘de mart’ aan de Herman Costerstraat, was ik dol op hun zware lucht.
Afstekend tegen de donkergroene
struiken, deden ze me denken aan een
decor uit Sisi, het romantische technicolor drama met Romy Schneider dat
ik aanschouwde in Capitol.
En waarvan ansichtkaarten in de
kaartenmolen van de boekhandel aan
de Paul Krugerlaan zo glansden, dat
Romy het presteerde om zelfs in de ruit
van speelgoedwinkel Datema aan de
overkant, nog te schitteren.
Achterop mijn vaders bagagedrager
voelde ik m’n hoofd licht worden door
de prikkelende lucht. Vermengd met de

- Mijn zusje en ik tijdens een
fietsvakantie in de jaren vijftig met
de gewraakte fiets. -

zilte zeelucht was het ‘t lekkerste dat
ik ooit rook. Ik nam me voor er enkele
te plukken om er thuis rozenwater van
te maken.
Maar m’n vader karde in zulk tempo
door, dat ik gevaarlijk overhellend,
in de struiken graaide en hij uit alle
macht zijn stuur moest houden. Mijn
rare fratsen zat, besloot hij dat ik een
eigen fiets moest krijgen. Eerder had ik
onder het fietsen voor de grap zijn fiets
op slot gedaan zodat we ter hoogte van
weeshuis Groenenstein als stervende
zwanen tegen de stoep kletterden.
Stomme brik
Op een zwoele zomeravond ging hij
af op een advertentie waarin een damesfiets werd aangeboden. Opgetogen
wachtte ik voor de deur op zijn terugkeer. De zwarte transportfiets waarmee
ie de straat in kwam, voldeed niet echt
aan mijn verwachtingen. Voor het
kolossale stuur zou een slagersjongen
een moord hebben begaan.
“Stomme brik,” zei mijn zus, die
samen met buurmeisje Rita havermout
uit een zakje at dat ze voor een dubbeltje gekocht hadden in het oliewinkeltje
aan de overkant.

Omdat de kaasboer zijn fonkelnieuwe
Opel Kadett pal voor onze deur had
geparkeerd besloot m’n vader het
oefenrondje te verleggen naar het
Zuiderpark. Nagekeken door uit de
ramen hangende buurvrouwen, legde
hij z’n hand stevig in mijn nek en
duwde me vanaf zijn eigen fiets, met
een flink gangetje de straat uit. Halverwege het park werd m’n hoofd, dat
al die tijd door m’n vader ondersteund
was, plotseling licht door de bekende
zwoele geur.
Zijn uitleg over verstelbare pedalen
ging totaal langs me heen, toen ik even
voorbij het openluchtzwembad aan
weerszijden van het fietspad, dat met
een vaart onder me voorbijschoof, plotseling mijn favoriete rozen ontwaarde.
Zonder me te bedenken stak ik mijn
hand uit.
Klootviool
Juist op dat moment trok mijn vader de
zijne weg en gaf me als een fanatieke
wielercoach een keiharde zet. Verstijfd
van schrik hield ik mijn voeten op het
frame in plaats van op de doldraaiende
trappers en slingerde als een dronkeman het fietspad over.

- Buurmeisje Rita en ik voor de speelgoed/annex huishoudelijke artikelenwinkel van
Datema. Naast het pand is nog net de zaak in nylonkousen te zien waar de dames uit
Transvaal trouwens ook hun ladders konden laten ‘ophalen’.-

”Trappen klootviool,” brulde m’n
vader achter me.
“Klootviool?”
“Violen zijn blauw,” dacht ik verward
voordat ik met een rotgang de heg
in vloog waaruit m’n hijgende vader
even later twee voeten met afgetrapte
slippers tussen de doornige struiken
omhoog zag steken. Tussen de gemene
stekels dacht ik versuft dat alles een
keerzijde had.
Ook mijn anders zo zwijgzame vader
die op weg naar de Rode Kruispost
wel vier keer bezorgd vroeg hoe het er
mee ging.
Het maantje stond al aan de hemel toen
we, ik met een losse tand en vol gele

hansaplast, onze straat in kwamen.
In ons kabinetje waar mijn zus in het
opklapbed met haar oor tegen de muur
naar de op de BBC afgestemde radio
in de huiskamer luisterde, ontwaarde
ik een geplette roos in de zak van m’n
jurk.
“Morgen heb ik rozenwater,” sliste ik
opgetogen.
Terwijl ik de blaadjes behoedzaam in
het kopje water naast mijn bed deponeerde constateerde ik tevreden dat ik
niet de enige liefhebber was. ”Rose,
Rose, I love you,” bekende Frankie
Lane vanuit de huiskamer.

Lucy Naberman

Vervlogen namen Haagse ziekenhuizen
De ziekenhuiswereld is in veel opzichten veranderd. Menig oudere Hagenaar zal moeite
hebben het allemaal te volgen. Vooral kleinere ziekenhuizen hebben hun deuren moeten
sluiten. Soms zijn ze geheel verdwenen, soms vonden ze onderdak bij grotere ziekenhuizen of werden verpleeginrichting.
Al met al zoeken we in de Telefoongids bij de rubriek Ziekenhuizen
vergeefs naar ooit vertrouwde namen
als ziekenhuis de Volharding, Bethlehem, NEBO, Rudolf Steiner en Militair
hospitaal, Ook grotere ziekenhuizen als
St. Joannes de Deo, Leyenburg, Rode
Kruis en Juliana Kinderziekenhuis
vinden we onder die naam niet terug.
Ooit waren zij of hun voorgangers in
Den Haag een begrip.
Zuidwal
Het bij iedere oudere Hagenaar be-

kende gemeenteziekenhuis ‘Zuidwal’
(waar het huidige MCH Westeinde
uit voortkwam) dateert van 1823. De
gemeente had een grote villa gekocht
en doen verbouwen tot een ziekenhuis
waar ruim honderd bedden konden
worden geplaatst. De naam ziekenhuis
werd toen nog niet gebruikt, dus werd
het Burgergasthuis. In 1865 werd een
veel groter gasthuis gebouwd. Op
hetzelfde terrein en voor de toenmalige
mogelijkheden van uitstekende kwaliteit. Het telde drie
verdiepingen en vijf klassen. In 1865

- Het tijdelijk onderkomen van het Rode Kruis ziekenhuis aan het Om en Bij, in 1963
(Fotobureau Meyer). -

maakte het plaats voor een nieuw
gebouwd ziekenhuis, ook aan de Zuidwal. Nog altijd een ‘gasthuis’ en met
een vrij klein aantal bedden (circa 150)
maar voor die tijd heel modern.
De laatste grote uitbreiding volgde in
1939 maar verdere groei was aan de
Zuidwal niet mogelijk. Er werd dan
ook naarstig gezocht naar een terrein,
geschikt voor de bouw van een geheel
nieuw en groter ziekenhuis. De oorlog
maakte die plannen onuitvoerbaar.
Eind 1971 werd het nieuwe gemeenteziekenhuis Leyenburg officieel in gebruik genomen. Het telde 750 bedden.
Het Zuidwal ziekenhuis werd gesloopt.
Rode Kruis
Het eerste ziekenhuis dat onder de vlag
van het Rode Kruis werd opgericht
was te vinden aan de Jan van Nassaustraat in Den Haag. Onder de naam
Rode Kruiskliniek ging daar in 1901
een 25 bedden tellende inrichting van
start, geheel gericht op behandeling
van chirurgische patiënten). Het in

- Het ziekenhuis Zuidwal in 1948 gefotografeerd door de bekende Haagse persfotograaf Simon E. Smit – die onlangs zijn 95ste verjaardag vierde! -

1925 geopende nieuwe ziekenhuis was
met 145 bedden aanmerkelijk groter.
Bovendien was de helft bestemd voor
min- of onvermogenden. Dit op dringend verzoek van Willem Drees, toen
wethouder van sociale zaken in Den
Haag.Eind 1942 moest het ziekenhuis
worden ontruimd en kort daarna werd
het gesloopt. De Duitsers groeven ter
plekke een tankgracht, onderdeel van
de Atlantikwall.
In een Hervormd Oudemannenhuis
aan Om en Bij werd een voorlopig

onderkomen gevonden. Het noodziekenhuis bleef lang in gebruik. Plannen
voor nieuwbouw waren er al spoedig
maar na de bevrijding duurde het nog
15 jaar voordat nieuwbouw, aan de
Segbroeklaaan, gereed was, nu met
360 bedden. Dat aantal groeide tot
405 toen in 2000. Na een fusie met het
Juliana Kinderziekenhuis kwam op het
zelfde terrein een nieuw gebouw voor
het JKZ tot stand. (Zie voorpagina).

H.C. van der Hoeven
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Haus am Kurpark***
56841 Traben-Trarbach [ Moezel ]
Geniet samen met

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser
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ons van het kleurrijkste jaargetijde aan de
moezel. De natuur laat
zich van zijn mooiste
kant zien en de wijnboeren zijn druk in de
weer met de oogst van
de druiven.
Inclusief :
4 x logies-ontbijt-diner
1 x Moezelrondvaart
1 x Wijnproeverij
Prijs per persoon in
een 2 persoons kamer

€ 179,[ wc/do/tv ]

Voor meer informatie en arrangementen :

tel. 0049 6541 819820
of www.moezelmosel.nl
Geen vervoer ? Wij kunnen U ophalen! Informeer naar onze Seniorenreizen

www.simonisvis.nl

Mensontwikkelbedrijf

Adressen Kringloop Holland
Badhuisstraat 16

Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135

Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159

Den Haag

Piet Heinstraat 25

Den Haag

Piet Heinstraat 69

Den Haag

Loosduinsekade 156

Den Haag

Prins Willemstraat 14

Den Haag

Weimarstraat 364

Den Haag

Thomsonlaan 79

Den Haag

Fahrenheitstraat 343

Den Haag

SCHROEDER
KRINGLOOP HOLLAND

Crispijnstraat 74

Den Haag

A. Diepenbrockhof 67

Den Haag

Kerketuinenweg 63

Den Haag

I

Beresteinlaan 2

* Energiebesparing: het E-team geeft gratis advies en een
gratis energiebespaarbox aan Haagse inwoners met een
Ooievaarspas.
* Witten, schilderen en behangen: handige klussers geven
uw kamer(s) graag een mooie opknapbeurt.
* Kleine klussen zoals het repareren van een lekkende
kraan, een deur die klemt of een lamp die stuk is.
* schoonmaakwerk.
Voor meer informatie of een offerte kunt u in de kringloopwinkels terecht.
U kunt ook bellen met (070) 360 14 65 op maandag t/m
donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van
08.00 tot 12.00 uur of een e-mail sturen naar
info@dienstenwinkel.nl.

Rijswijk
Den Haag

SCHROEDER
DIENSTENWINKEL

Geldig tot 31 oktober 2009

TEGEN

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.

Alleen originele kortingsbonnen geldig

INLEVERING VAN DEZE BON

50%

✁

n vijftien winkels van Kringloop Holland verkoopt
Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs!
Meubels, fietsen, lampen, serviesgoed, tv’s, computers,
koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 200
mensen van Kringloop Holland zijn actief in het ophalen,
repareren en verkopen ervan.
Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een
woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende
verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel
gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.
Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de
winkels van Kringloop Holland.

Van Ravesteijnplein 84-85

De Dienstenwinkel helpt u bij

KORTING

OP AL UW AANKOPEN
OP DE ONDERDELENZOLDER VAN
ONZE WINKEL

BADHUISSTRAAT
Maximaal 1 bon per klant
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Elf architectuurwandelingen in Nieuwe Haagse Schoolwijken

Loop mee: Hagenaar, ken uw wijk!
Kunstacademie
in een notendop
Op 1 september beginnen Marcello en
Els weer met hun bekende schilder- en
tekenlessen. Er wordt les gegeven in
kleine groepen en vrijwel alle technieken en onderwerpen komen aan bod.
De kunstacademie in een notendop, zeg
maar. Het seizoen wordt eind juni 2010,
zoals altijd, afgesloten met een z.g.
School’ s Out tentoonstelling in Galerie
HAAGS. De lessen zijn zowel voor
beginners als gevorderden.
Met de Ooievaarspas krijgt u korting bij
Marcello en Els.
Les voor volwassenen
Dinsdag- en donderdagavond van 20.00
tot 22.30 Vrijdagochtend van 10.00 tot
12.30

In de maanden september en oktober vinden er wandelingen
plaats voor liefhebbers van architectuur in Den Haag. De eerste wijkwandeling vindt plaats in Scheveningen op 5 september, de laatste op 31 oktober in de Vogelwijk. In totaal zullen
elf verschillende wijken worden bezocht.
Den Haag staat bij ingewijden al
langer bekend om zijn bijzondere
bouwkundige verleden maar het grote
publiek heeft er nauwelijks weet van.
Buitenlandse bezoekers tonen zich verrast door de rijkdom aan kwaliteiten.
Interbellum architectuur
Jan Wils, Co Brandes, Jan Greve,
Hendrik Wouda, Jules Duiker, Frans
Lourijsen, wie kent ze? Het zijn de
bouwkunstenaars die in de periode
1920 – 1940 in belangrijke mate het
stadsbeeld van Den Haag hebben

bepaald. De huizen die ze bouwden,
zijn op honderden meters herkenbaar: veel ritmiek, horizontale lijnen,
overstekende luifels, fraai glas-in-lood
en expressief gebruik van baksteen.
Een kwart van Den Haag is volgens de
‘Haagse methode’ tot stand gekomen.
Berlage was als stedenbouwkundige
verantwoordelijk voor de ruimtelijke
indeling van veel Nieuwe Haagse
Schoolwijken. ‘Schone eenheid’ was
belangrijk in die periode, alles was
zorgvuldig op elkaar afgestemd. Naast
de arbeiderswoningen (Laakkwar-

Les voor kinderen
Vrijdag- of zaterdagmiddag van 15.30
tot 17.30 (Let op de vrijdagmiddag gaat
alleen door bij voldoende belangstelling)
Marcello’s Art Factory /
Galerie HAAGS
Koningin Emmakade 148
2518 JK The Hague - The Netherlands
(+31) 70 363 4047
+(31) 641 266 707
info@marcellos.nl
www.marcellos.nl

Behoud jeugdherberg
op nieuwe locatie
Sinds begin 2008 zet het Comité tot
behoud van Jeugdherberg Ockenburgh
zich in om het gedachtegoed en één van
de weinige gebouwen van architect Van
Klingeren te behouden. Dit gebeurt in
samenwerking met de Gemeente Den
Haag en Ceres Projecten. Momenteel
staat het functieloze gebouw nog op het
landgoed Ockenburgh aan de rand van
Den Haag, maar kan daar niet blijven
door de bouw van een vijf-sterren hotel
op die locatie. Door het stalen gebouw
van Van Klingeren te demonteren en te
verplaatsen naar de Melis Stokelaan in
Den Haag Zuidwest en de herbestemming tot Urban Centre, kan niet alleen
het bijzondere gebouw behouden blijven, maar wordt het gebouw wederom
drager van een maatschappelijke functie. Door deze nieuwe functie, die zich
richt op jongerencultuur, en door het feit
dat een belangrijk deel van de werkzaamheden zal worden uitgevoerd door
jongeren, wordt dit project een impuls
voor jongeren en jongencultuur in deze
wijk. Zie voor meer op internet:
www.hve-architecten.nl

- Stevinstraat: één van de eerste winkelgalerijen van Den Haag -

- Zwolsestraat atgebouw uinhove uit 1941 -

tier, Vruchtenbuurt, en Rustenburg)
ontstonden in die periode ook nieuwe
(hoogbouw)woontypen als portiekwoningen, appartementen, woonhotels
en urban villa’s. Indrukwekkende
vrijstaande huizen zijn o.a. te vinden
in Marlot, Kijkduin en Wassenaar.
Scholen zijn nog in tact in vrijwel
alle Nieuwe Haagse Schoolwijken
en kantoor-gebouwen en kerken die
zeer de moeite waard zijn staan o.a.
in Scheveningen, het Benoordenhout
in het centrum. De Nieuwe Haagse
School, zoals deze bouwstijl wordt genoemd is ontstaan uit het gedachtegoed
van Berlage, Frank Lloyd Wright en
De Stijl. Veel wijken in Den Haag zijn
inmiddels tot beschermd stadsgebied
verklaard.

Scheveningen
De eerste wandeling staat op het
programma voor Scheveningen, op zaterdag 5 september van 11.00 tot 13.00
uur deze specifieke wandeling wordt
trouwens herhaald op 10 oktober.
De prijs voor de excursies bedraagt:
7,50 euro per persoon, 5 euro voor
65+, 2,50 euro voor 12 t/m 16 jaar
en onder de 12 jaar gratis. Deelnemers kunnen zich opgeven bij
Marcel Teunissen, per email info@
denieuwehaagseschool.nl of via tel.
06-54773779. Het maximaal aantal
deelnemers bedraagt 25.
Voor meer informatie zie op internet:
www.denieuwehaagseschool.nl

Expositie Echo van 2 september t/m 17 oktober 2009

Lichtkunst van Glas en Kröner
Met de expositie Echo van
Jeroen Glas en Henrik Kröner
opent Heden het nieuwe culturele seizoen. Kröner en Glas
zijn uitgenodigd samen een
tentoonstelling te maken op
basis van hun gedeelde interesse in licht.
Deze interesse komt op verschillende
wijzen tot uiting, maar voor beiden
geldt de schilderkunstige traditie als
uitgangspunt. Tijdens de opening zal
het duo ‘Toktek vs mnk live’ een audiovisuele performance verzorgen, die
bestaat uit electronische muziek met
bewegend beeld dat op elkaar reageert.
De opening is op zondag 6 september
om één uur ‘s middags, tevens de dag
van het Uitfestival Den Haag.
Zwart licht
Jeroen Glas (Groningen, 1981) werkt
veel met ‘black light’. Hij verwerkt dit
specifieke licht in kleine installaties
die doen denken aan schilderijen. Heel

zorgvuldig wordt het werk gecomponeerd, opgebouwd uit verschillende
elementen. Dat wordingsproces is
soms heel goed te volgen, hij laat bij
een aantal werken de achterkant van
het werk zichtbaar. Glas studeerde in
2005 af aan het Frank Mohr instituut.
Henrik Kröner (Nordhorn Duitsland,
1979) houdt zich momenteel bezig
met het schilderen met encaustiek, een
oude schildertechniek waarbij pigment
gemengd wordt met hete bijenwas.
Doordat hij die transparante encaustiek aanbrengt op zeer dun doek, kan
hij de achterkant van de drager ook
gebruiken als beeldelement. Kröner
studeerde in 2008 af aan het Frank
Mohr instituut.
Nimbus
Speciaal ter gelegeheid van deze
tentoonstelling zijn zij een samenwerking aangegaan, een site specific
werk wordt nu geproduceerd en zal
bij Heden (voorheen bekend als ‘de
artotheek’) aan de Denneweg te zien

-

erk uit

8 zonder titel van eroen las -

zijn. De filosoof ybrandt van eulen
heeft naar aanleiding van het werk en
gesprekken met de kunstenaars een
essay geschreven: De terugkeer van de
nimbus.
Nieuwe directie Heden
Echo is de eerste expositie onder de
bezielende leiding van Jacko Brinkman
en Rob Knijn. Jacko Brinkman is de

nieuwe algemeen directeur van Heden
en opvolger van Michiel Morel. Rob
Knijn is de nieuwe artistiek leider.
Heden wil zoveel mogelijk mensen
toegang bieden tot de kunst van nu en
zal hiervoor een gevarieerd aanbod
van kwalitatief hoogwaardige kunst
programmeren.
Heden leent o.m. kunst uit aan particulieren en bedrijven.
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Koopwoningen in complexen met gemeenschappelijke voorzieningen of in flats houden hun waarde als de Vereniging van Eigenaren actief is in het gezamenlijk onderhoud. Vragen en opmerkingen kunnen
worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Veel valkuilen bij mede-eigendom in een complex
Ouderen die eigenaar zijn of worden van een flat of appartement, óók van zorgwoningen in een complex, krijgen te
maken met het beheer en onderhoud van het hele gebouw
en de gemeenschappelijke voorzieningen. De problemen én
de (extra) kosten die zich daarbij kunnen voordoen, worden
nog wel eens onderschat. De mede-eigenaar, die uiteraard
het alleenrecht heeft om gebruik te maken van de eigen
woning, is namelijk medeverantwoordelijk voor het hele
gebouw.

De Vereniging van Eigenaren (VvE)
van het complex moet zorgen dat
alle zaken vlot verlopen. In, vaak
gecompliceerde, statuten moet
worden vastgelegd welke rechten
en plichten (zoals betaling van een
jaarlijkse bijdrage) de eigenaar heeft.
Een koper van een appartement of
zorgwoning wordt automatisch en
wettelijk verplicht lid van de VvE.
Aan een koper valt daarom nadrukkelijk aan te raden zich vooraf
goed op de hoogte te stellen van
alle zaken betreffende de VvE.
Belangrijk is ook de splitsingsakte
of splitsingstekening in te zien. De
financiële stukken van de vereniging
geven opheldering over de middelen
in reserve voor het gebruikelijke onderhoud én eventuele extra uitgaven.
Bij weinig VvE’s zal men voor dat
laatste een potje aanhouden. Meestal
worden voor bitter noodzakelijke
extra uitgaven alle eigenaren per
appartement aangeslagen, los van
de grootte. En dat kan nog wel eens
voor tegenvallers zorgen waarmee de
individuele eigenaar geen rekening
heeft gehouden.
Sinds 1 mei vorig jaar is de wetgeving voor woningbezit in een
gezamenlijk complex nogal ver-

strakt. Zo is het sindsdien verplicht
dat de VvE een reserve aanhoudt of
opbouwt voor (groot) onderhoud. Er
moet een meerjarenplan (minimaal
voor vijf jaar) worden gemaakt voor
onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Ieders individuele aandeel in
het reservefonds heeft overigens ook
fiscale aspecten (in bo ).
Een moeilijke en terugkomende
vraag is hoeveel men in zo’n reservefonds moet aanhouden? Dat is per
complex verschillend en afhankelijk
van de staat van onderhoud. Zeker
bij wat oudere gebouwen is grosso
modo een reserve van 10 procent
van de gezamenlijke WOZ-waarde
aan te bevelen.
Een nieuwe eigenaar kan aansprakelijk worden gesteld voor achterstallige bijdragen van de vorige eigenaar.
Dus dat alleen al is een punt om bij
aankoop goed in de gaten te houden.
Vóór de geleidelijk ingevoerde wetswijziging leidden vele VvE’s – zeker
van kleine complexen – een slapend
bestaan. Pas als de nood aan de man
kwam, moesten de eigenaren samen
de kosten voor onderhoud opbrengen. Met alle gevolgen en conflicten
van dien. In de nieuwe wetgeving
krijgt de gemeente de mogelijkheid

eigenaren van een slapende VvE te
dwingen noodzakelijk onderhoud
aan het hele pand te doen.
Slecht onderhouden complexen
leiden meestal tot waardedaling van
de individuele woning of het appartement. Bovendien kijken mensen
die van plan zijn een zorgwoning te
kopen zeker ook naar de kwaliteit
van het complex, de gezamenlijke
service en de gemeenschappelijke
voorzieningen.
In onderstaande vraag- en antwoordrubriek vertellen lezers soms dat
sommige appartements of flateige
naren niet bereid zijn hun maand- of
jaarbijdrage te voldoen of zeggen dat
niet te kunnen betalen. Het bestuur
van de VvE kan dan – vrij eenvoudig - een incassoprocedure tegen de
wanbetaler instellen. In het uiterste
geval kan zelfs worden overgegaan
tot gedwongen verkoop van de
woning.
Alle onderlinge geschillen kunnen
worden besproken in de vergadering
van de VvE waar besluiten worden
genomen na (bindende?) adviezen
van deskundigen of mediators.
Wordt daar geen oplossing – waaraan een ieder zich heeft te houden
– gevonden, dan kan elk individueel
lid bij de rechter toetsen of de VvE
naar ‘redelijkheid en billijkheid’
heeft besloten.
Zo kregen we een vraag van een
lezer die het bestuur van de VvE
had gewezen op een daklekkage,
precies boven zijn appartement op
de bovenste verdieping. Onderhoud
aan het dak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eigenaren.

De voorzitter van de betreffende
VvE had gezegd dat de betreffende
eigenaar het zelf maar moest oplossen, want er was geen geld in de
gezamenlijke pot voor reparatie of
vernieuwing van het dak.
Het moge duidelijk zijn dat er iets
grandioos verkeerd is gegaan als
men in zo’n situatie belandt en
betrokkenen voor hoge juridische
kosten komen te staan als men er
onderling – uiteindelijk na een speciale vergadering van de VvE - niet
uitkomt. Dit soort juridische procedures krijgen vaak een ongewisse
uitkomst, want wat de rechter beslist
hangt af van allerlei omstandigheden
en zeker ook van de statuten van de
vereniging. Notoire dwarsliggers
binnen de VvE maken overigens,
dankzij de statuten en de strakkere

wetgeving, bij de rechter niet zoveel
kans meer.
Tenslotte: er komt dus heel wat
kijken bij het actief houden én
besturen van een VvE. Grotendeels
kan dit uit handen worden gegeven
aan gespecialiseerde organisaties
die VvE’s ondersteunen, beheren of
bouwkundige en juridische adviezen
geven.
Zo zijn er bij de belangenorganisatie ‘VvE Belang’ ruim tienduizend
VvE’s aangesloten. Alles heeft wel
zijn prijs. Daarom kunnen we maar
één advies geven als een oudere een
zorgappartement gaat kopen: stel
je heel goed op de hoogte van alle
extra kosten en ga niet alleen af op
de koopprijs van het huis waarin u
zo graag wilt wonen.

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’.
Sociale voorzieningen
Aanvullende bijstand na
overlijden man
Mijn man is vorig jaar in november
overleden en heeft mij een nabestaandenpensioen nagelaten van
netto circa 38 euro per maand.
Daarnaast heb ik een kapitaal van
iets meer dan 5000 euro uit een door
hem afgesloten levensverzekering
gekregen. Nu probeer ik mijn leven
weer op de rails te krijgen. Ik heb
inmiddels een heel klein baantje.
Binnenkort heb ik een gesprek met de
sociale dienst in mijn gemeente. Wat
kan ik verwachten?
Indien u een bijstandsuitkering gaat
krijgen, bedraagt deze (de basisnorm) voor een alleenstaande circa
€ 615 netto per maand (exclusief
vakantie-uitkering). Daarnaast kan
de gemeente u een toeslag toekennen

- afhankelijk van uw situatie - van
maximaal € 246 euro per maand. Op
deze bedragen wordt in mindering
gebracht uw nabestaandenpensioen
en voor een groot deel eventuele
inkomsten uit arbeid. Aan de hand
van uw situatie wordt dat bekeken.
We raden u aan dit openhartig met de
sociale dienst te bespreken. U zult inderdaad - voor zover mogelijk - werk
moeten zoeken. De vrijlating van vermogen is beperkt tot € 5455 voor een
alleenstaande. Pas als u daaronder
komt, krijgt u bijstand.

Familierecht
Kinderalimentatie
bij ‘eigen’ kinderen
Door scheiding moet ik terecht
kinderalimentatie betalen. Ik heb nu
een buitenlandse partner, wier kind
door haar moeder in het thuisland
wordt opgevoed. Ik heb de morele

plicht daarvoor een maandelijkse
bijdrage te betalen en neem bovendien de zorgverzekering voor mijn
huidige partner voor mijn rekening.
Door alle extra uitgaven ben ik op de
bodem van mijn huidige besteedbaar
inkomen gekomen. Ik zou dus graag
een herziening willen van het bedrag,
dat ik nu betaal voor het eerstgenoemde kind. Moet ik dan weer een
advocaat in de arm nemen?
Van een plicht voor betaling van kinderalimentatie komt u niet zo gauw af
of er wordt een minimale betalingsregeling getroffen als u onder het
sociaal minimum komt. Dus alweer
een advocaat in de arm te nemen,
lijkt ons niet zo zinvol. Bovendien
is ons niet duidelijk uit uw brief of u
ook de vader bent van het kind van
uw laatste partner die kennelijk in
het buitenland woont. Bent u niet
de biologische vader of heeft u het

kind niet geadopteerd, dan hoeft u
hiervoor ook geen kinderalimentatie
te betalen.
U roept dus meer vragen op dan wij
antwoorden kunnen geven. Mocht u
door al deze betalingen aan kinderalimentatie onder het sociaal minimum
komen, neem dan contact op met de
sociale dienst. Die kan nagaan of u
eventueel recht hebt op een aanvulling met alle gevolgen van dien voor
uw mogelijke vermogen!

Financiële kwesties
Eerst de lusten,
later de lasten
Wordt de uitbetaling van een
lijfrentepolis in 2009 als inkomsten
beschouwd? Wat zijn de gevolgen
voor inkomensafhankelijke regelingen als huursubsidie en zorgtoeslag?
Wat kan ik beter doen; per maand
laten uitbetalen (circa € 200 euro)

of het lijfrentekapitaal van € 15.000
ineens?
Als de premie of de koopsom van
de lijfrente indertijd afgetrokken is
geweest voor belastingvoordeel in
box 1, dan is de uitkering nu wél
belast in box 1. Het in één keer laten
uitbetalen kan vaak niet of dan wordt
52 procent aan belasting ingehouden.
Als u belasting over de lijfrenteuitkering moet betalen, komt het
brutobedrag ook in box 1 en heeft
als zodanig invloed op uw huursubsidie en zorgtoeslag een jaar later.
Het werkt nu eenmaal zo met een
lijfrente dat er sprake is van uitgestelde belastingbetaling. Dus eerst de
fiscale lusten en later (meestal zitten
mensen dan in een lager belastingtarief) de fiscale lasten
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INFORMATIE:
Nieuwe verhalentafel:
Rondje om de kerk
Op maandag 21 september gaat een
nieuwe ‘Verhalentafel’ van start, over
het kerkelijk leven in Den Haag. Een
Verhalentafel is een serie bijeenkomsten waarin Haagse senioren samen
herinneringen ophalen aan opmerkelijke gebeurtenissen of periodes in
de stad. Zij doen dat aan de hand van
eigen documenten, voorwerpen en
foto’s. De verhalen worden opgenomen
voor een luister-cd of gebundeld in
boekjes. Zo wordt een schat aan historische informatie bewaard voor volgende
generaties Hagenaars.
Deze nieuwe Verhalentafel draait om de
herinneringen aan het kerkleven in Den
Haag vanaf ca. 1920. De deelnemers
brengen bezoeken aan de Kloosterkerk, aan de kerk van H. Jacobus de
Meerdere en aan het Haags Historisch
Museum. Vanuit de Verhalentafel wordt
een bijdrage geleverd aan een tentoonstelling in het Haags Historisch Museum. De verhalen krijgen tevens een
plaats op www.haagseherinneringen.
nl. De organisatie van deze Verhalentafel is in handen van Bibliotheek Den
Haag en Stek - stichting voor stad en
kerk. De Verhalentafel vindt plaats op
maandagmiddagen van 14.00 tot 16.00
uur, in de Centrale Bibliotheek aan het
Spui 68 (verdieping 3). Het complete
programma vindt u op de nieuwspagina
van www.cipo.org. Deelname is geheel
gratis, maar: wél even van tevoren
aanmelden! Bel Heleen Hebly van de
Bibliotheek, tel. 06 11 95 32 65, of email naar h.h.hebly@dobdenhaag.nl

ACTUEEL

Alzheimer Café in 170 plaatsen

Het meest bijzondere café van Nederland
Nederland telt duizenden cafés,
maar in dit verhaal gaat het
over het meest bijzondere café
van ons land. Dat is zonder
twijfel het Alzheimer Café.
Op meer dan 170 plaatsen in Nederland wordt het georganiseerd. Het is
er speciaal voor iedereen die meer
wil weten over dementie of daar met
anderen over wil spreken.
Gemoedelijk
In Nederland zijn ongeveer 250.000
mensen met dementie. De meesten
lijden aan de ziekte van Alzheimer.
Dementie is een ingrijpende aandoening. Er komt van alles af op de patiënt
en zijn naasten: verdriet, gevoelens
van ontkenning, onmacht, gevolgd
door allerlei vragen. Wat is dementie
eigenlijk, hoe verloopt de aandoening,
wat valt eraan te doen, hoe moet je ermee omgaan, hoe zitten hulpverlening,
zorg en behandeling in elkaar? Goede,
deskundige informatie en uitwisseling
van ervaringen kunnen daarbij veel
steun bieden.
Precies dat vindt u bij het Alzheimer
Café, in een bijzondere omgeving:
de gemoedelijkheid van een echt
café. In een ontspannen sfeer - met
livemuziek - komt eerst een bepaald
aspect van dementie aan de orde. Dat
is iedere maand een ander onderwerp.
Een deskundige geeft daar uitleg
over. Daarna is er gelegenheid om
die deskundige vragen te stellen en
daarover in gesprek te gaan – óók met
andere bezoekers. Dat zijn mensen

met dementie zelf, hun naasten,
betrokkenen, hulpverleners of gewoon
geïnteresseerden. Iedereen is welkom.
En zoals dat hoort in een café, worden
daarbij gezellig (schappelijk geprijsde)
consumpties genuttigd.
Het Alzheimer Café is kortom een ontmoetingsplaats, een plek om ontspannen met anderen en deskundigen van
gedachten te wisselen. Het kan u op
weg helpen en wijzer maken.
Uitlaatklep
‘Je leert er iets,’ vertelt ‘kroegbaas’
Jeroen Janssens, verpleeghuisarts bij
woonzorgcentrum De Strijp-Waterhof,
‘maar je kunt er ook emoties delen;
en het is gewoon léúk. Je bent een

avondje uit in een plezierige sfeer.’
Iedereen vindt er wel iets, aldus zijn
collega, psycholoog Maaike Verheul:
‘Sommigen komen speciaal om meer
te horen over de juridische kanten van
dementie, anderen komen weer als het
gaat over opname in een verpleeghuis.’
Velen komen puur om het contact en
het samenzijn met anderen die in hetzelfde schuitje zitten. Het Alzheimer
Café is een ideale uitlaatklep voor
emoties. Jeroen: ‘Alles wordt besproken,’ aldus Jeroen en Maaike. ‘Het
is een beladen onderwerp, maar we
draaien niet om de hete brij heen.’

tweede dinsdag van de maand plaats.
Op 8 september gaat het seizoen
2009-2010 van start. Centraal staat dan
de vraag: wat is dementie eigenlijk?
Wat zijn de oorzaken? Waar en hoe
kan dementie worden vastgesteld?
Hoe verloopt de aandoening? Is er iets
tegen te doen? Kom naar Het Nutshuis
aan de Riviervismarkt 5 (tegenover de
Grote Kerk, bereikbaar met tram 2, 3,
4, 6 en 17 en bus 25). De zaal is open
vanaf 19.00 uur en het programma
duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Iedereen
is van harte welkom, vooraf aanmelden
is niet nodig en de toegang is gratis.

Praktische info
Het Haags Alzheimer Café vindt elke

Meer informatie: CIPO, tel. 364 38 18
of e-mail cipo@cipo.org

Bestuurslid CIPO?

Agenda
Aanbod VÓÓR Welzijn
Voor het komende seizoen heeft VÓÓR
Welzijn weer een gevarieerd aanbod
cursussen en activiteiten ontwikkeld,
ook voor 55+’ers! Ze staan in aparte
brochures voor de stadsdelen waarin
VÓÓR Welzijn actief is: Loosduinen,
Segbroek, Haagse Hout, Ypenburg en
Leidschenveen. U kunt deze gratis afhalen bij het buurtcentrum in uw wijk.
Of breng een bezoekje aan www.cipo.
org: daar kunt u ze op de nieuwspagina direct downloaden. Het complete
aanbod is eveneens te vinden op www.
voorwelzijn.nl, waar u zich ook direct
kunt aanmelden voor activiteiten. Het
cursusbureau van VÓÓR is bereikbaar
via tel. 304 73 60 (maandag-donderdag,
9.00-14.30 uur) of per e-mail:
cursus@voorwelzijn.nl

Donderdag 3 september:
Wéét wat je besteedt
Of u kunt rondkomen, is niet alleen
afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Het gaat er ook vooral om hoe
u met dat inkomen omgaat. Tijdens
een kosteloze cursus gedurende zeven
donderdagochtenden (9.30-12.00
uur) krijgt u tips daarover en over uw
administratie. Organisatie: VÓÓR
Welzijn Loosduinen. Aanmelden kan
bij De Henneberg, Tramstraat 15, tel.
070 - 397 60 01 (9.00-16.00 uur op
werkdagen).

Vrijdag 4 september:
Informatie over erfrecht
Verzorgd door Notariskantoor Ellens
& Lentze. Wat is erfrecht? Welke
voorwaarden kent dit? Wat is er geregeld en wat moet u zelf regelen? Wat
gebeurt er als u zelf niets regelt? Maison Gaspard de Coligny, Theo Mann
Bouwmeesterlaan 10, 14.30-16.00 uur.
Toegang gratis, aanmelding vooraf is
niet nodig. Informatie: Maison Gaspard de Coligny, coördinatie welzijn,
tel. 070 - 374 72 00.
Maandag 7 september:
Taalontmoetingen
Veel Haagse vrouwen van buitenlandse afkomst beheersen de Nederlandse
taal niet, of niet zo goed. Het spreken
van de taal kan voor hen de deur naar
buiten openen. De Stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen

(OBV) zoekt daarom nieuwe enthousiaste vrijwilligsters voor het geven
van Nederlandse taalles aan huis of in
kleine groepjes.
Juist wat oudere, ervaren Haagse
vrouwen zijn hier geknipt voor! Op
maandagochtend 7 september verzorgt
OBV een informatiebijeenkomst over
dit werk.
Geïnteresseerd? Kijk op www.obvdenhaag.nl, bel 070 - 345 60 05 of stuur
een e-mail naar info@obvdenhaag.nl
Meer activiteiten?
Cursussen ‘Liever bewegen dan moe’
en oetjes van de vloer kalligrafie
en sieraden maken; ‘Hoe zet ik mijn
administratie op?’; gratis introductieles Kin San Tai Chi; rollatorcheck;
enz. Kijk op www.cipo.org in de
agenda!

Het Centraal Informatiepunt Ouderen
(CIPO) zoekt een nieuwe kandidaat
voor het bestuurslidmaatschap.
Wellicht hebt u bij het zien van CIPOactiviteiten of het lezen van deze pagina al eens gedacht: voor die organisatie zou ik best eens iets willen doen?
Daarvoor bestaat nu de mogelijkheid!
Als bestuurslid van CIPO kunt u een
prima invulling geven aan vrije tijd
die u misschien nog over heeft. Het
bestuur vergadert eenmaal per maand,
meestal op woensdagochtend, en voert
daarnaast tussentijds overleg, zowel
telefonisch als per e-mail. Gezien de
aard van de functie is een hbo-niveau
belangrijk. Ervaring met bijvoorbeeld
publieke of andere bestuurszaken is
een pre. Hebt u belangstelling, of vragen? Neem dan contact op met Marja
Salman, directeur, tel. 070 - 364 38 21
of e-mail: msalman@cipo.org
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Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als

Kleine
Nostalgie
met Julius Pasgeld

Run op NHG blijft uit

je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten.
Wat overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk
koesteren we die.

Mazen, wolletjes
en schoolmelk

Woorden die in onbruik zijn geraakt zitten nog op een ereplek in ons geheugen. Ze zijn er eenvoudig niet uit te branden en weigeren hardnekkig
plaats te maken voor de stortvloed aan nieuwe woorden die zich tegenwoordig te pas en te onpas aandienen.
Zo konden dames vroeger bij de kapper heur
haar laten onduleren. Dat hield in dat ze er een
golf in lieten aanbrengen. Maar als ik nu aan
mevrouw Pasgeld vraag wat onduleren eigenlijk inhield, zegt ze dat ze het niet meer weet,
maar dat het vast wel iets te maken zal hebben
gehad met het maaien van gras.
Mazen is ook zo’n woord. Nu alleen nog
bekend als het om lacunes in de regelgeving
gaat. Maar vroeger werden kapotte sokken en
ander tricot ‘gemaasd’. Dat mazen is geheel
in onbruik geraakt. Men laat het tegenwoordig
eenvoudig niet zover meer komen en anders
koopt men wel nieuw. Mazen deed men met
een maasbol. En nu we het toch over de nuttige handwerken hebben: mijn oma breidde
vroeger ‘wolletjes’. Dat waren gebreide
onderhemden. Bij voorkeur van zeer groffe
wol zodat ik jarenlang geteisterd werd door
zowel een ondragelijke kriebel als een rond de
taille uitpuilende broek omdat mijn wolletje
vanwege nog steeds niet achterhaalde redenen
steeds weer omhoog kroop. Wie nooit een wolletje heeft aangehad kent het leven niet.
Volgende onderwerp: melk. Daar is uit
oogpunt van kleine nostalgie een pil van hebikjoudaar over te schrijven. Ik beperk me in
deze column slechts tot de schoolmelk. Die zat
in dofgrijze, metalen kratjes vol aangekoekte,
hardgeworden roomspetters van de vorige fles
jes. De achtste liter flesjes erin (hoeveel waren
het er eigenlijk? Twintig? Vijfentwintig?) waren afgesloten met een aluminium capsule die
volgens de regelen der kunst met een potlood
moesten worden doorgeprikt. Zodat er in de
volgende fase van de verwerking een rietje van
spiralend papier doorheen kon worden geschoven. Vaak was dat de taak van een leerling die
daartoe speciaal werd aangewezen. Een erebaantje dat opvallend vaak werd bekleed door
domme leerlingen die weinig konden opnemen

van wat er in de klassikale les naar voren werd
gebracht en dus met deze praktische zaken
hun maatschappelijke bestaansrecht alsnog
bewezen. ‘Domme leerlingen’, jawel. Dat kon
je vroeger gewoon zeggen. Tegenwoordig niet
meer. Nu is iedereen even slim. Maar goed.
We hadden het over schoolmelk. Op de kwaliteit van de schoolmelk viel nogal wat af te
dingen. De melk werd om acht uur ’s ochtends
afgeleverd en had dan al ik weet niet hoelang
in een ongekoelde vrachtauto gezeten. Al naar
gelang de vigerende gewoonte, die van klas tot
klas verschilde, werd de melk dan vlak voor
de kleine of de grote pauze uitgedeeld. Al bij
al ruim voldoende om vooral s zomers flink
warm te worden. Het begrip ‘volle melk’ was
nog niet in zwang om de eenvoudige reden dat
alle melk toen vol was en de leerlingen nog
niet. Daar kwam bij dat de schoolmelk van
nature nogal romig was. En dan druk ik me
nog heel voorzichtig uit. Dus als ik nu aan die
schoolmelk denk, denk ik aan durend geslurp
door een uiteenvallend rietje, dat tijdens al
dat gelurk zo zacht werd dat het nauwelijks
meer door de bovenste warme laag room van
minstens vijf centimer te duwen was. En kan
ik een zekere drang tot vomeren nauwelijks
onderdrukken.
Ook last van Kleine Nostalgie? Meld het aan
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl

Meneer Bennik

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

Eindelijk was aan het begin van de zomer de kogel door de kerk
en werd de grens van de NHG ( Nationale Hypotheek Garantie)
verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. Aanvankelijk was nog
onduidelijk of het hier ging om uitsluitend nieuwe hypotheekaanvragen of dat er ook ruimte was voor reeds lopende hypotheken waarbij er door een simpele aanpassing van de woning
een omzetting naar NHG-condities mogelijk was, hetgeen een
forse aanpassing van de rente naar beneden zou betekenen.
Ik zag al weer uitspraken op diverse fora
waar stond dat wanneer je een nieuwe
voordeur bij de bouwmarkt kocht, je
al voldeed aan de woningverbetering
ter aanpassing naar NHG-condities.
Er is een klein aantal van deze zaken
afgewikkeld op deze manier totdat deze
verruiming weer werd teruggebracht naar
uitsluitend nieuwe hypotheken, waarvoor
deze regeling was bedoeld. De woningmarkt moest weer in beweging komen.
Slechts ca. 70
Volgens de eerste cijfers van de NHG
is er niet massaal gebruik gemaakt van
deze verruimde voorwaarden. Er zijn
nog geen 70 hypotheken boven de oude
grens gerealiseerd in de eerste periode en
dat terwijl wordt verwacht dat deze verruiming voor het einde van het volgend
jaar moet zorgen voor 15.000 tot 20.000
extra woningverkopen. Ik ben altijd zo
benieuwd wie dit soort zaken begroot.
In Nederland hebben ongeveer 750.000
huishoudens een NHG-hypotheek.
Dat betekent dat als zij hun woning
buiten hun schuld (door werkloosheid,
echtscheiding, arbeidongeschiktheid,
overlijden van de partner) met verlies
moeten verkopen via een executieveiling,
de NHG de restschuld betaalt. Bij aanvang van de hypotheek wordt hiervoor
een premie van 0,45 % berekend over de
hypotheeksom. Op dit moment worden
drie van vier woningen verkocht met een
hypotheek op basis van NHG.
Sluiproutes
Inmiddels melden diverse bronnen ook
dat het afschaffen van hypotheekrenteaftrek voor huizen boven een miljoen euro

niet als alternatief kan worden gezien
voor het verhogen van de AOW-leeftijd
naar 67 jaar.
Dit voorstel van de vakcentrale FNV
kan niet op steun rekenen van de andere
onderhandelingspartijen. Het zou vooral
te ingewikkeld zijn en teveel ruimte laten
voor sluiproutes, ja wij Nederlanders
hebben iets met sluiproutes. De FNV
is fel gekant tegen de verhoging van de
AOW-leeftijd en hoopte hiermee een aardig alternatief in handen te hebben. Minister Wouter os heeft de E ( ociaal
Economsiche Raad), waarin werkgevers
en werknemers vertegenwoordigd zijn,
tot 1 oktober de tijd gegeven om een ander alternatief te vinden. Dat wordt nog
een hele klus in een korte tijd. En mocht
dit niet lukken dan kunnen ze altijd Dries
Roelvink laten opdraven. Hij mocht
recentelijk ook de beurs openen met een
slag op de gong vanwege zijn geweldige
hit: Geen crisis waar Dries is. Moet ik
nog meer zeggen?
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Riet Raaphorst, een bevlogen Wassenaarse

Terug naar...

Zwerven
binnen
grenzen

Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

- Het eiland Vloek in 1934, over de Kranenburgweg gezien vanuit een
zendmast van Radio Scheveningen..-

Terug naar… het eiland
Vloek met Krijn Turfboer
Het is midden jaren dertig wanneer Krijn Turfboer, gepensioneerd souschef boekhouding bij een bancaire
instelling, wordt geboren aan de Steigerweg 13 op het
welbekende eiland Vloek te Scheveningen. Dit eiland was
gelegen op het voormalige Norfolk-terrein en werd omsloten door onder andere de Boeistraat, Zeesluisweg en
Kranenburgerweg.
Het gezin Turfboer bestond uit
acht personen en vader Turfboer
was van beroep opperman-steigermaker. “Het eiland bestond uit
allemaal huisjes met puntdaken en
rooie dakpannen, de hele familie
woonde daar, zoals opoe, ooms
en tantes. Als kind speelde je
altijd achter de Bloedpoort en bij
de waterstoker in de Boeistraat
kon je voor 1 cent een ‘clevertoffee’ halen, dat had een heerlijke
caramelsmaak, die toffees waren in
heel Scheveningen bekend.”
Evacuaties
Maar de pret was snel over, de oorlog brak uit. De eerste kennismaking van Krijn met de Duitsers is
een waar familieverhaal geworden.
“Wij speelden op straat en zagen de
Duitsers binnen komen, één daarvan vond mij waarschijnlijk wel
een aardig gozertje en tilde mij op
zijn arm op. Dat schoot echter bij
mijn vader in het verkeerde keelgat

pagina 11

- Krijn kreeg zwemles in ‘De Kom’
die sommigen nog steeds boven
het gewone strand verkiezen. -

en die rukte mij onmiddellijk los
uit de armen van de vijand!”
Of het hiermee te maken heeft zal
wel niet, maar vlak daarna werd
het eiland spergebied en werd de
evacuatie op gang gezet. De meeste
inwoners werden overgebracht
naar Duindorp, wat echter ook niet
lang zou duren. “Vlak in de buurt
lag natuurlijk Radio Holland en de
Atlantic Wall aan de Sportlaan en
zo kwamen we uiteindelijk terecht
op de Hoefkade.”
Aardappelschillentaart
Hier braken barre tijden aan voor

- Het deel van de Steigerweg waar Krijn op nr. 13 werd geboren
(foto uit 1967 van de Dienst Stadsontwikkeling).-

het gezin, dat met bijna niets moest
zien te overleven. “We kregen
iedere dag één boterham zonder
boter, aardappelschillentaart,
suikerbietensoep en bloembollen
en gek genoeg vonden we dat nog
lekker ook, maar niet voldoende!”
Inventief als de kleine Krijn was
trok hij erop uit en vond voor het
gezin aanvullend voedsel. “Bij de
Callandkade lagen boten aangemeerd met verschillende soorten
groenten en het lukte mij iedere
keer weer om daar wat van te ‘lenen’. De Duitsers hebben me nooit
betrapt, maar ik kon zo wel ons
gezin in leven houden.”
Na de oorlog keerde het gezin
weer terug naar Duindorp en
braken gelukkiger tijden aan, zeker
voor de kinderen. “Je kon daar
zwemmen in de Kom en we kregen zwemles van een badmeester.
Die had ouwe fietsbinnenbanden
en kurken, die moest je dan om en
in no-time had je het zwemmen
geleerd. En bij de ingang van de
haven had je een bunker, die was
wel tien meter nog, daar doken we
dan vanaf, heb ik maar één keer
gedaan, kwam plat op mijn buik
terecht, nou dan hoef je niet meer.”
Huwelijksdag
Na het doorlopen van de Eben
Haezerschool, waar Krijn door
de opgelopen achterstand bijles
kreeg van bovenmeester Vermeulen, en de MULO ging Krijn
werken bij Simon de Wit aan de
Sumatrastraat. Hier leerde hij zijn
vrouw An kennen, die toevalligerwijs ook nog eens op dezelfde
dag, 6 september, jarig is. Het stel
trouwde en kreeg drie dochters en
vijf kleinkinderen. Op 5 september aanstaande blikken zij op hun
50-jarige huwelijksdag samen
terug naar het eiland dat zeker voor
hen geen vloek heeft betekend.

Het korte leven van Riet Raaphorst (1919-1946) is vastgelegd
in het recent verschenen boek ‘Zwerven binnen grenzen, Riet
Raaphorst, bevlogen talent in Wassenaar’. Deze opmerkelijk
kunstzinnige vrouw was illustratrice en dichteres. Zij illustreerde vanaf 1932 prentbriefkaarten die door diverse uitgevers (Sleding, Nathans, Beerman-Haverman) op de markt
werden gebracht. Tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog
verscheen een aantal kinderboeken die haar als illustratrice
vermelden. Verder maakte ze talrijke schilderijen, waarop
vaak feeërieke figuren staan afgebeeld.
Dat ze goed kon tekenen en schilderen wekt geen verbazing, want haar
vader was kunstschilder evenals haar
oom Cornelis Raaphorst, bekend
geworden als ‘de katjes-schilder’.
Dat ze met zoveel inzet uiting gaf aan
haar creativiteit wekt wel verbazing
want ze had ernstige lichamelijke
beperkingen, waardoor ze ook haar
armen en handen steeds minder goed
kon bewegen.
Slauerhoff
Men herinnert zich Riet als een vrolijke vrouw die altijd zat te tekenen in
haar achterkamer. Riet hunkerde echter naar een minder begrensd bestaan:
zij die slechts kon ‘reizen van de stoel
naar het bed’ verlangde er naar om als
‘een dronken zwerver zingend langs
de wegen te gaan’. Dat blijkt uit honderden gedichten die ze schreef.
Mensen die wel over de wereld zwierven spraken enorm tot haar verbeelding. Slauerhoff kan haar poëtisch
vader genoemd worden. Maar ook laat
ze in haar werk vele andere bekende
dichters doorklinken. Uit een groot
aantal openhartige gedichten blijkt
hoe zij met de Tweede Wereldoorlog,
met het raadsel van haar leven en haar
spierziekte in het reine probeerde te
komen. Riet Raaphorst kon de grenzen van haar leven ontstijgen door
haar fantasie, talent en creativiteit.

- De illustratie voor dit boek van
Clinge Doorenbos kwam van de hand
van Riet Raaphorst.-

- Riet Raaphorst en haar poezen lossen de puzzel van haar gezondheid
op. (Illustraties uitgeverij Aprilis) -

De auteurs Mieke van den Berg en
Dirk Idzinga dragen door Riet’s
levensverhaal bij aan de Nederlandse cultuurgeschiedenis en aan de
geschiedschrijving van Wassenaar.
Zij gebruikten daarvoor uiteenlopende archiefbronnen, aangevuld
met informatie uit kranten, boeken,
interviews, illustraties, foto’s en circa
120 gedichten.

- Ook uit dit schilderij van de hand
van de Wassenaarse kunstenares
spreek haar wil om te leven. -

‘Zwerven binnen grenzen, Riet
Raaphorst, bevlogen talent in Wassenaar’ bevat 125 illustraties in kleur
op 144 pagina’s. Auteurs: Mieke van
den Berg en Dirk Idzinga. ISBN:
978.90.5994.264.6. Prijs: 19,95 euro.
Gebonden in harde band, formaat: 22
x 22 cm. Verkrijgbaar in de reguliere
boekhandel of bij uitgeverij Aprilis,
Markt 9, 5301 AL Zaltbommel. Info:
0418-512088, info@aprilis.nl of
www.aprilis.nl

Rein Wolters
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U maakt zich
zorgen om zorg?

Kapsalon Geesiena

Wij hebben een Ouderenconsulent in huis die u graag, waar
mogelijk, ‘uit uw zorg’ helpt. Zij weet de weg in de wir-war van
mogelijkheden, heeft antwoorden op uw vragen en geeft u advies.
Vraag de ‘raad-en-daad’ brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kop-zorg.

voor Dames & Heren haarmode
Wij zijn al 30 jaar een zelfstandige onderneming in Huize Eijkenburg en j.l geheel
verbouwd.
U bent van harte welkom voor ieder gewenste haarbehandeling, wij hanteren 55+
prijzen voor alle behandelingen.
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.00 uur.

Centrum Carel van den Oever
en Centrum Bezuidenhout
zorgen ervoor

Centrum Bezuidenhout

HEEFT OMA EIGENLIJK EEN COMPUTER?
www.ouderenfonds.nl

Vergeet-ze-niet!

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

Kom vrijblijvend langs en profiteer van onze
scherpe prijzen,

Centrum Carel van den Oever

zorg voor zorg

fauteuils
bankstellen

Kapsalon Geesiena
Huize Eijkenburg
Kruisbessenstraat 12 Den Haag
tel: 070-7507262

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

RT:
RELAX COMFO
PLUSPUNTEN
E COLLECTIE
- UITGEBREID
RGDIENST
- GRATIS BEZO
ARANTIE
- 5 JAAR RC-G
RVICE
DERWETSE SE
- SNELLE & OU
ST )
SERVICE DIEN
(DOOR EIGEN
K
RT MAATWER
- RELAXCOMFO

Service- of Cadeauabonnement

Zet-en drukfouten alsmede wijzigingen in de afgebeelde artikelen en prijzen voorbehouden.

DAT IS PAS THUISKOMEN!
RelaxComfort biedt u optimaal zitcomfort. U rust beter uit in een RelaxComfort fauteuil of
bankstel dankzij de ergonomische vormgeving en de vele verstelmogelijkheden.
Uw RelaxComfort fauteuil kan eventueel op maat gemaakt worden, waardoor zitten geen
inspanning maar óntspanning wordt. Nooit eerder stond u zo uitgerust op uit uw fauteuil of
bankstel!
RelaxComfort biedt een grote keuze aan relaxfauteuils (eventueel met Sta-Op functie) en
bankstellen in leder en stof.
Stap gerust eens binnen en ervaar het comfort van een RelaxComfort fauteuil of bankstel!

Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-abonnement mogelijk voor
€ 49,90 per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post
toegestuurd. Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te
doen.

E
UW OUDIL
FAUTEU EL IS
ST
OF BANK ALTIJD
BIJ ONS AARD!
GELD W TOT
INRUIL ,-!
€ 450

Bezorgadres
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:
Woonplaats:

Factuuradres
Gelijk als het bezorgadres, of:
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Betaling:

overmaking

VOER!
G R AT IS V E Rprobleem!

via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:

U HEEFT
AL EEN IL
UTEU
RELAXFA

VANAF

€ 495,Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

DEALERADRESSEN:
Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17
3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321

Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124
2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870

Geen
Geen vervoer?
is op en
at
gr
U
n
le
Wij ha
s weer thuis.
brengen u netje
n afspraak:
ee
Bel gerust voor

1

0181 - 452 32

www.relaxcomfor t.nl
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Voorburgse gitarist Ton van der Meer (1949 – 1982)

Help het verhaal over hem schrijven
Museum RockArt is benaderd om te helpen het verhaal rondom het muzikale leven van gitarist Ton van der Meer compleet te
krijgen. Wij zijn op zoek naar verhalen over en foto’s van Ton van der Meer. Om te beginnen wat biografische gegevens over
hem die bekend zijn; die helpen misschien de herinnering weer tot leven te roepen.
Ton van der Meer werd op 8
november 1949 geboren in de
Voorburgse Kerkstraat. Hij was
het tweede kind uit een gezin met
tien kinderen. Ton kwam al vroeg
in aanraking met muziek. Samen
met zijn broers en zusters traden ze
door het hele land op als de Hollandse ‘von Trapp familie’.
In 1969 was Ton sologitarist bij
Group Afternoon, hij speelde hierin
samen met Hans Pellikaan – slaggitaar, Jan Zaat – basgitaar, Wim
Kroon – drums, Dick Mizée – zang
en René da Sylva – zang. Op 14
juni speelde Ton samen met Group
Afternoon in de James Club aan de
Vlielandsestraat 10. Op dit adres
was het O’Blok gevestigd. Wat was
de James Club? Was dit een eenmalig of een terugkerend evenement?
Zijn er mensen die zich de James
Club nog kunnen herrinneren?
In 1971-1972 speelde Ton bij
‘Time’. Naast Ton bestond deze

formatie nog uit Leo de Gee
(drums), Ed te Pas (gitaar) en Hans
Pellikaan (gitaar).
In 1973-1974 speelde Ton (basgitaar) samen met Mark Boon (sologitaar), Bas Muijs sr. (slaggitaar) en
Cees Meerman (drums) in de groep
‘Smyle’.
In de top 40
Met Smyle brengt hij de single The

Tandem uit, die vijf weken in de
top 40 staat met een twaalfde plaats
als hoogste notering.
De volgende single van Smyle was
Dream of Me, een ballad, die het
niet verder weet te schoppen dan
een stipnotering.
Cees Meerman verlaat Smyle en
wordt vervangen door drummer Art
Bausch.
Begin 1974 besluit Mark Boon de
band te verlaten. Mark is nog wel
te horen op Smyle’s vierde single
Crazy Lazy Litle Miss Daisy die
jammerlijk flopt.
Bas, Art en Ton houden nog enige
tijd audities om een nieuwe gitarist
te vinden, maar voor het einde van
het jaar wordt Smyle opgeheven.
In 1976 verlaat bassist Michel
Willemstein ‘Toby Collar’ en hij
wordt vervangen door Ton. Eind
1976 bestaat Toby Collar naast Ton
(bas) uit René Nodelijk (gitaar),
zangeres Anja Exterkate, John
Meijer (drums) en Peter Bernet
(toetsen). In maart 1977 gaat de
band uit elkaar.
White Pointer
Ton stapte over naar White Pointer.
De groep bestond uit: John Meijer
- drums, Fons Ewals - zang, Ronald
De Vos - bas, Peter Jacobs - sologi-

- Ton tijdens een optreden in Enschede -

Jaap Schut

- Ton van der Meer, actief op gitaar bij o.m. Group Afternoon, Time, Smyle, White Pointer en Leopard. -

taar, Ton - slaggitaar. Muziek van
White Pointer was rockachtig met
een aantal eigen nummers en covers van o.a. Bob Seger en Johnny
Winter. Begin 1978 mocht White
Pointer bij Bovema Heemstede
een demo opnemen. Producer was
de ex-drummer van Kayak Pim
Koopman.
Eind 1978 verlaat Peter Jacobs de
band en werd er een nieuwe gitarist
aangetrokken maar deze heeft een
paar keer mee geoefend en verliet
al spoedig weer de band.
Daar de overige leden er verder
geen zin meer in hadden om weer
een gitarist te zoeken is de band uit
elkaar gegaan.
Laatste jaren
Ton speelde in 1979 bij ‘Leopard’,
een band die Heavy Metal speelde.
Hoogtepunt van Leopard was een

Op 17 januari 1982 overleed Ton
op 32-jarige leeftijd aan een hartstilstand, hij liet een vrouw en een
zoon achter.
Wij hopen dat de hiervoor genoemde informatie bij lezers van
De Oud-Hagenaar herinneringen
naar boven brengen en ons wellicht
meer gegevens en/of wetenswaardigheden over Ton van der Meer
kunnen geven.

optreden in het populaire radioprogramma Los Vast van Jan Rietman.
Verdere gegevens omtrent deze
band ontbreken.
In 1981 verlaat bassist Huib van
Straaten de groep Renée en zijn
plaats wordt ingenomen door Ton.
Het laatste optreden van Renée was
in oktober 1981 in Den Helder,
waarna de band uit elkaar ging.

Jaap Schut / Museum RockArt
Zekkenstraat 42
3151 XP Hoek van Holland
06-51512885 / info@rockart.nl /
www.rockart.nl

Openingstijden donderdag/vrijdag/
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
Iedere 1ste zondag van de maand
van 13.00 tot 17.00 uur
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OPROEPJES EN BRIEVEN
Eeuwig jeugdige Timo Koster

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.

Gemeentearchief zoekt vrijwilligers voor nieuwe websites

Nogmaals het
Nogmaals de Theo Thijssenschool
Grotius Lyceum Ik wil even terugkomen op het artikel van Ton jaartal en wat daarin gebeurde. ’s Morgens zat
Ter aanvulling op het artikel in het nummer van 18 augustus over o.a. het Grotius
Lyceum nog het volgende over zijn diverse
leerkrachten.
Ten eerste. De Engelse leraar wiens naam
Ton van Rijswijk ontschoten is heette Timo
Koster en zijn foto is te vinden op
http://www.haagsescholen.nl/index.
php?option=com_groepsfoto&view=instanti
e&id=66&Itemid=54
Leraar-leerling huwelijk
Ik heb Timo Koster goed gekend en heb
zelfs langere tijd met hem meegefietst naar
school vanaf het begin van de Laan van
Meerdervoort (ik woonde toen in de Ruyterstraat). Koster was een zeer jeugdig overkomende leerkracht en is zelfs twee maal met
een leerlinge uit zijn eigen klas getrouwd
geweest! Op de schoolreunie van 1986 heb
ik hem nog gesproken en hij maakte ook
toen een jeugdige indruk. Nadien heb ik hem
echter niet meer gezien.
Le scooter en folie
Ten tweede. mijn Franse leraressen aan
het Grotius waren mevrouw Verdier en
vervolgens mevrouw (Martens-) Kelder. Ik
vraag me af of Kelder en Klink verward zijn
geraakt of toch aparte personen betreffen. In
ieder geval was mijn lerares Kelder dol op
het boekje “le Scooter en folie” waarin het
“Son et Lumière” rond Franse kastelen een
hoofdrol speelde. En ook zij was behoorlijk
kwetsbaar als docent. Een latere leraar Frans,
Lamme, leefde in 2007 nog, volgens mij als
laatste van die generatie. Zie ook mijn bijdragen aan schoolpagina.nl en schoolbank.nl
(de laatste is helaas niet gratis).
Ten derde. Hoewel Geschiedenisleraar Dek
al jaren dood is, heeft hij wel een boek over
het Grotius geschreven dat op die allereerste
link onder (1) vermeld wordt (dit is verder
een dode site) Dek was inderdaad iemand
die op onverwachte momenten behoorlijk
uit zijn slof kon schieten. De Oranjes en met
name hun bastaard nakomelingen (vooral
van prins Maurits) hadden zijn bijzondere
belangstelling. Op de reunie van 1986 leefde
hij nog en vertelde eindelijk het ware verhaal
over Maurits en waarom Frederik Hendrik
van hem moest trouwen. De moeder van een
vriend en klasgenoot was één van Maurits
nazaten en prompt kreeg die vriend van me
een zeer lange stamlijn van de Oranjes door
dhr. Dek in handen gespeeld.
Het offer van Globus
Ten vierde. Die meneer Klein, oftewel Globus was absoluut ongelukkig in zijn leraarschap en werd fors belachelijk gemaakt. Hij
was ooit leraar geworden om met zijn vrouw
samen in Nederland te kunnen blijven, i.p.v.
naar Nederlands Indië te gaan. Een groot
offer voor hem, dat hij gelaten droeg.

Don(ald) van Riet
d.vanriet@xs4all.nl
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van Rijswijk in de De Oud-Hagenaar nr. 14.
Ik heb ook op de Theo Thijsesenschool gezeten
in dezelfde periode als hij, maar we zaten niet bij
elkaar in de klas.
Ik zat wel net als Ton op de bovenschool (de
september-school). De benedenschool was de
maart-school. De verhalen herken ik dus. Ik heb
in de 1ste en 2de klas bij juffrouw van der Gaag
gezeten, wat ook een bijzonder lieve juffrouw
was. Hij dus bij juffrouw Kerkhof.
In de 5de klas heb ik ook bij juffrouw Graf in de
klas gezeten. Zij was erg streng en heb vaak na
moeten blijven omdat ik mijn aardrijkskunde en
geschiedenis niet kende en moest dus nablijven
totdat ik het naar haar zin wel kon. Gelukkig
woonde ik tegenover de school (Wapenveldestraat) dus mijn moeder was niet gauw ongerust waar ik bleef.
Ik kan mij nog goed herinneren dat we een klein
dun geschiedenisboekje hadden met alleen maar
jaartallen waarvan we iedere keer een gedeelte
moesten leren totdat we het boekje uit ons hoofd
kenden. Uiteindelijk kende ik het uit mijn hoofd,
maar vraag mij nu niet meer naar een bepaald

mijn moeder met mij te oefenen want we werden
weer overhoord. Zo ook met aardrijkskunde.
Nu zeg ik soms wel eens dat ik juffrouw Graf
dankbaar ben dat ze mij na hield om mijn lessen
te leren want vaak genoeg dat je aardrijkskunde
of geschiedenis nodig hebt of dat het ter sprake
komt. Zeker met mijn hobby genealogie (stamboomonderzoek).
Juffrouw Van der Gaag
Ton van Rijswijk had het over een juffrouw de
Graaf, maar dit moet juffrouw van der Gaag zijn
wat hij mij intussen heeft toevertrouwd daar wij
af en toe nog wel eens contact met elkaar hebben
doordat we in 2004 samen een reünie voor onze
klassen hebben georganiseerd omdat in de 6de
klas de klassen werden gesplitst.
Dus de klassen 6a en 6b werden gesplitst.
De ene klas met degenen die naar de HBS e.d.
gingen en de andere die naar de ambachtschool,
huishoudschool, ULO en MULO gingen.
Ik zat dus in de klas met degenen die naar de
ULO e.d. gingen en Ton in de andere klas.

www.haagsescholen.nl
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken
omdat ik vrijwilliger ben bij het Haags Gemeentearchief om de oud-leerlingen te wijzen op de
site van www.haagsescholen.nl van het Haags
Gemeentearchief aan het Spui 70 te Den Haag,
om te kijken of er nog klassenfoto’s in oude
schoenendozen e.d. zijn. Het Haags Gemeentearchief plaatst deze foto’s op hun site zodat
een ieder deze foto’s kan bekijken en eventueel
commentaar daarop kan leveren.
Binnenkort wordt ook
www.haagseverenigingen.nl
gelanceerd waar foto’s van oude sportteams op
worden gepubliceerd. Indien u foto’s heeft en u
wilt ze beschikbaar stellen kunt u op bovengenoemde sites lezen hoe de foto’s aan te leveren.
Er worden nog steeds vrijwilligers gevraagd
om aan deze sites mee te werken. Indien u daar
interesse in heeft kunt u contact opnemen met
Frans van Rooijen die dit project leidt,
tel.: 070-3537019 of 3537042.

Marijke van der Sluis-Dérogée
mhthvds@kabelfoon.nl

Kinderen van de Valkenboschlaan: 2 gedichten en 1 plaatje
Bea Bloksma Lewin stuurde ons twee gedichten
en twee foto’s m.b.t. tot haar jeugd op de Valkenboschlaan e.o.. De ‘ch’ is inmiddels gesneuveld
in de benaming. Eén foto houdt u nog tegoed.
Kinderen in WO II
Hoewel de oorlog dreigde met gevaren
Met stinkende leren laarzen en veel geschreeuw
Speelden wij ‘Schipper mag ik overvaren’
En vertrouwden op de Nederlandse Leeuw
In ’t brede middenpad op de Valkenboschlaan
Verwisselden we snel van boom
Wil en Riet zag je van d’een naar d’ander gaan
We waren kinderen en hadden nog een droom
Knikkeren was onze lust en leven
Adrie jij bent nu aan de beurt
Die stuiter ligt vlak bij de pot, bof jij even
Die mooie stuiter rood en geel gekleurd
Toen brak in 1944 de Hongerwinter aan
Bok, bok bok, hoeveel horens steek ik op
En hoe smaakt ook weer een banaan
We aten tulpenbollen in de knop
We droomden van chocoladerepen en katjesdrop
Er was slechts de gaarkeuken met zijn diepe
gamellen
Die likten wij kinderen uit, staande op ons kop
Soms was er havermoutpap met dikke vellen
Claartje, Jopie, Cylia, Nel, Bea en Sjaan
Werden naar het platteland gestuurd
Daar kregen ze beter te eten voortaan
Die tijd heeft tot mei 1945 geduurd
Alleen heimwee begon aan ons kinderen te
knagen
Daar konden de pleegouders niets aan doen
We begonnen naar moeder te vragen

- 1ste rij : Clara Nugteren met zusje, Jeantje Lievaart, Ad Nugteren, Hillie Nugteren op de hoek, de heer Waanders (hij had een sigarenwinkel). 2de rij: Cylia Reyke. 3de ri: Rietje van Son, Ad Visser, Willy Kerver, Liesje Reyke, Jopie van Son, Bea Lewin, Wout Lewin (mijn
broer) Nel van Son en Adrie Kerver mijn vriendin, al 69 jaar. Allemaal kinderen van middenstanders, die vaak mee moesten helpen in de
winkel of het bedrijf van hun ouders. Op de hoek zijn de zonneschermen uit van Bakkerij Hus, daar loopt de Weimarstraat. -

En misten bij ’t naar bed gaan haar zoen
Na 5 jaren wapperde overal de Nederlandse
driekleur
Weg met de zorgen en weg met ’t verdriet
Aan de slag en verder geen gezeur
We komen er wel ook al zijn we er niet
We kwamen weer terug op onze vertrouwde
Valkenboschlaan
Over de Laan van Meerdervoort namen de
Duitsers de benen
Om met kapotte laarzen terug naar hun Heimat
te gaan
En zo zijn ze uit het Haagse straatbeeld verdwenen.
Na de bevrijding
We waren dus eindelijk bevrijd
Maar we hadden veel te veel gezien
Wij waren eigenlijk te oud voor onze tijd
En toch ook nog kinderen van 8, 9 en 10

Vaders en ooms waren in de oorlog gebleven
Vele gezinnen vielen uiteen
Voor ons lieten de Canadezen hun leven
Hun vrouwen bleven alleen
We mochten nog niet naar de zee en het strand
De Duitsers moesten eerst hun mijnen opruimen
Daarvoor lagen er nog veel te veel in het land
Het was nog levensgevaarlijk in onze duinen
We waren de naoorlogse jeugd
Die Nederland weer op moest bouwen
We waren er trots op en staken vol vreugd
De handen uit onze armoedige mouwen
Uit de lucht viel honing met wittebrood
Dat kwam helemaal uit Zweden
Zweden en Canada onze redders in nood
De oorlog behoorde voorgoed tot het verleden.

Bea Bloksma-Lewin
bloksmalewin@hetnet.nl

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 1 september 2009

pagina 15

Sudoku mee en win!
De oproep in het vorige nummer om nog eens even extra uw best te doen op de moeilijke
‘Mega-Wordoku’ uit het zomernummer 13 van De Oud-Hagenaar had succes. Uiteindelijk
kwamen er toch enige tientallen goede oplossingen binnen – maar op zich is dat weinig
natuurlijk in vergelijking met de honderden die we doorgaans ontvangen.

vertaald: als het maar gek
Wet van Murphy
genoeg
is, valt niemand het
We schamen ons voor de
op. We kregen immers al xsudoku-opgaves uit onze
inzendingen binnen zonder
vorige editie, nummer 14
enige kanttekening, ook
van 18 augustus jongstleden.
van
puzzelaars die nummer
Daarin werden abusievelijk
3 opgaves die nota bene
Edward A. Murphy 11 eerder inzonden en zelfs
(1918 – 1990).
zonder opmerking over de
al in nummer 11 waren
dubbelplaatsingen op dezelfde
geplaatst opnieuw afgedrukt
pagina in de vorige rubriek.
– en dan ook nog eens dubbel. De
1ste Wet van Murphy: als iets fout
Ter rectificatie
kan gaan, zal het ook een keer fout
er rectificatie in dit nummer dan
gaan. Puzzelaar Wim Pieters uit
maar
weer zes exemplaren van de
Zoetermeer maakte ons er pijnlijk
standaard sudoku, zoals ze al vele
op attent. Maar ook de 4de Wet van
malen in grote getale heeft opgelost.
Murphy bleek van toepassing, vrij

Dus het is meer dan terecht dat we
onder de goede oplossers maar liefst
tien dubbel-cd’s in het vooruitzicht
hadden gesteld. Want het was razend
moeilijk! En dus heel knap van
iedereen die het goed had. Hoewel
we op de redactie nota bene al
wisten wat het sleutelwoord moest
zijn (dat was: Baars!) is het ons zelf
niet gelukt om die puzzel op te lossen. Geen schande, want het is een
in de journalistiek algemeen bekend
feit dat onder de lezersschare meer
intelligentie aanwezig is dan ten
burele; we zijn ook maar dienaars,
geen docenten. De kracht van de
goede doorsnee journalist is dat hij/
zij van heel veel dingen wel wat
weet, het zijn generalisten. Maar ze
weten van weinig dingen het naadje
van de kous. Een aardige illustratie
daarvan luidt als volgt: “Ik heb een
abonnement op NRC Handelsblad,”
zei de KLM-gezagvoerder, “dat is
bij uitstek de kwaliteitskrant in Nederland. Prima doorknede artikelen
over van alles. Alleen het gekke is
dat er altijd fouten in staan als het
over luchtvaart gaat.”

Sudoku A

8

Sudoku B

4 3 9
6

5
4 3

2

1 3
5

5 2

2 7

Sudoku D

7 8

1
3
6
8

4
9

5
1

5
6 9
8
5 1 8

9
3 7
1

3

6
8 4
5

2

4 9
1 6

9
7

6
4

9
2
7

2
1

1
4

6

7 9 3
2

4
8

6

7

1
2

3
2 8
9

2 1

2 9
7 8
5
7

5

3
8 1
4

Sudoku F

6

4
7 6

1

2
9 7

1 7
7
2
2

Sudoku E

3 8 5

E. Laan, uit Den Haag
J.A. Strous, uit Den Haag
Ton Ammerlaan, uit Den Haag
Mw. A. Hermans, uit Den Haag
E.L.M. Kinker, uit Den Haag
W.J.M. Pieters, uit Zoetermeer
J.C. Trommel, uit Delft
W. Spaans, uit Leidschendam
P.C. Hoogduin, uit Leidschendam
Pieter Krijnsen, uit Leidschendam
R.J. Uiterwijk, uit Geldermalsen

Of stuur uw oplossing per e-maal
naar:
puzzel@deoud-hagenaar.nl

1
2

9
3
5

4

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 26046, 2502 GA Den Haag

7
6 1
8

7
8

We moeten uw inzending binnen
hebben op uiterlijk:
vrijdag 18 september

7

6

7 2
8
5 1 9 3

C t/m F dito, zodat het gevraagde
antwoord dan bijvoorbeeld luidt:
5-7-4-4-3-6
Maar dat snapt u wel.

Sudoku C

1 8

7 5
3
5

8

De helden
De knappe koppen en 11 winnaars
van de Wordoku uit nr. 13 zijn:

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 beschikking stellen.
De Sudoku’s zijn gerangschikt van
A t/m F. In elke Sudoku is het veld
links bovenin grijs gekleurd. De
cijfers die daarin thuishoren zijn de
sleutel tot de oplossing.
Wat we vragen is dus een reeks van
zes cijfers – ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen!
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A links
bovenin een ‘5’; in B een ‘7’ in

6
5 7
3

7
8

3 2
4 6

1

8
6

5 1
7
3
2
3
8
5

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
Duinhage

Wijndaelercentrum

Loosduinen/
Segbroek

Loosduinen

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

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

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

identiteit

-

kwaliteit

l
l

Escamp

CoornhertCentrum

-

l
l
l

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

l
l
l
l
l

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

humane waarden

-

menselijke maat
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VERPLEEGHUIS DE ESHOEVE:

BESTE VAN TWEE WERELDEN
AAN DE RAND VAN HET BELGISCH PARK, EEN GROENE WIJK IN STADSDEEL SCHEVENINGEN, VINDT
U DE ESHOEVE. DIT MODERNE, RUIME VERPLEEGHUIS BIEDT EEN WARM THUIS AAN OUDEREN MET
LICHAMELIJKE KLACHTEN EN DEMENTERENDEN. DAARNAAST KUNNEN MENSEN HIER TIJDELIJK REVALIDEREN. BIJVOORBEELD NA EEN ZIEKENHUISOPNAME. OOK DAN BENT U VERZEKERD VAN ZORG
MET EEN HOOFDLETTER Z. ZOALS U VAN HAAGSE WIJK- EN WOONZORG MAG VERWACHTEN.
Muziekoptredens, een eigen museum, uitstapjes, het optekenen van levensverhalen. De Eshoeve bruist van
activiteit. Artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en psychologen zorgen dat het bewoners medisch
aan niets ontbreekt. Als buurtbewoner kunt u ook gebruik maken van deze faciliteiten. Gaat het geheugen
van uw partner of familielid sterk achteruit? Onze dagbehandeling combineert een plezierig samenzijn
met leeftijdsgenoten met gerichte behandeling en begeleiding. De kapper is u eveneens graag van dienst.
Vanaf slechts € 7,50 eet u à la carte in ons Grand Café. En voor een vergadering hebben wij altijd ruimte
beschikbaar.
WIJKZORG
Verpleeghuiszorg en zorg bij u thuis: het zijn altijd gescheiden werelden geweest. HWW Zorg brengt ze
bij elkaar. De Eshoeve is de thuisbasis van zestig enthousiaste en vakbekwame wijkzorgmedewerkers.
Zij helpen mensen in Scheveningen, Belgisch Park en Benoordenhout bij het aan- en uitkleden en douchen.
Voor het toedienen van injecties kunt u eveneens een beroep op hen doen. Een gratis zorgadvies behoort
tot de mogelijkheden. Heeft u behoefte aan diabeteszorg of terminale zorg thuis? Ons specialistisch team
helpt u vakkundig. Een ergotherapeut van De Eshoeve kan adviseren over handige aanpassingen in uw
huis. Ook worden er cursussen verzorgd over bijvoorbeeld stoppen met roken, ﬁt en slank ﬁtness en ﬁt en
slank aquajoggen. Zie voor meer informatie onze website www.hwwzorg.nl
De wijkzorgmedewerkers van HWW Zorg kennen de wijken op hun duimpje. Ze staan zeven dagen
per week voor u klaar. Van ’s ochtends tot ’s avonds. Zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.
MEER WETEN?
Wilt u gebruik maken van onze wijkzorg of de dienstverlening van De Eshoeve? Neem contact op met
de Klantenservice van HWW Zorg op (070) 379 50 00. Vaak kunnen we direct een indicatie verzorgen.
Indien nodig ontvangt u al de volgende dag zorg. Voor de verpleeghuiszorg kunt u De Eshoeve ook
rechtstreeks benaderen. Wij maken graag een afspraak voor een rondleiding. De deur staat altijd open
als u vrijwilligerswerk wilt verrichten. Of nuttig een keer op zijn Haags koﬃe met een taartje op ons
ruime terras. U bent van harte welkom! Het adres: Verpleeghuis De Eshoeve, Doorniksestraat 150, 2587 AZ
Den Haag, telefoon (070) 306 47 00.

Haagse Wijk- en WoonZorg
Een nieuwe stichting. Een nieuwe naam. HWW Zorg heeft recentelijk de activiteiten en medewerkers van Meavita overgenomen.
HWW Zorg wil zorg leveren waar de inwoners van Den Haag
behoefte aan hebben. Zorg met een hoofdletter Z. Wat mag u
van ons verwachten?
• Zorgaanbod in heel Den Haag én Scheveningen
• 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
• Personenalarmering
Onze locaties:
Ametisthorst, De Eshoeve, De Schildershoek,
Houtwijk, Moerwijk, Op de Laan, Rivierenbuurt,
Vrederust-West en Zorghuis dr. W. Drees

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

Zorg met een hoofdletter Z

HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie
met negen locaties, van waaruit wijk- en
woonzorg worden aangeboden. Elke twee
weken staat op deze plek een van onze
locaties centraal. Dit keer is dat verpleeghuis
De Eshoeve aan de Doorniksestraat.

