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Mijn vader was oud-collega van Willem Drees, de stenograaf 

Discipline in het Haagsch Studiehuis
In 1933 vestigde mijn 

vader een Kantoor - Oplei-

dingsinstituut, genaamd 

‘Het Haagsch Studiehuis’ 

op de Valkenboschlaan 

230. Op een zwarte pla-

quette aan de gevel stond 

met gouden letters op-

gesomd wat er allemaal 

viel te leren. Onder meer 

Steno en Handelscorres-

pondentie in vier talen, Ty-

pen en Boekhouden. Mijn 

vader was voor de oorlog 

stenograaf geweest in de 

Tweede Kamer (200 letter-

grepen per minuut) samen 

met Willem Drees, later 

wethouder van Den Haag 

en premier van Nederland. 

Wij woonden vanaf 1933 in de Aman-

delstraat. Toen de 2de WO uitbrak vond 

mijn moeder het veiliger om met z’n al-

len op de Valkenboschlaan te gaan wo-

nen. Wij sliepen ook voor de veiligheid 

met z’n vieren in één kamer. U moet het 

zich eens voorstellen: 400 leerlingen 

per week liepen via de keuken naar het 

achterhuis met drie leskamers.

Er heerste discipline in huize Lewin. 

Er moest exact om 18.00 uur gegeten 

worden en tussen 19.00 en 21.00 uur 

mochten we niet meer naar het toilet, 

want er was maar 1 WC in huis. En die 

was dan voor de leerlingen. De keuken 

moest exact om 19.00 opgeruimd zijn. 

Liever nog eerder.

Ondergedoken

In de oorlog is mijn vader ondergedo-

ken. Wij wisten niet waar hij zat. Het 

was voor ons gezin een hele moeilijke 

tijd. Mijn moeder hield de tent draaiend. 

Zij gaf de steno- en typelessen. Mijn 

vader  had een razzia in de NO-polder 

overleefd en als de grond hem te heet 

onder de voeten werd, liep hij weer ver-

der met zijn koffertje. Gelukkig kwam 

hij terug. Veel familieleden werden 

opgepakt en naar de concentratiekam-

pen gezonden, waar het merendeel werd 

vermoord. 

Eindelijk kwam de bevrijding. Ne-

derland vierde uitbundig feest, zoals 

ik nooit meer heb meegemaakt. Mijn 

vader zat met andere vaders in de 

feestcommissie, met de groenteman, de 

sigarenbaas en de overbuurman van een 

schildersbedrijf.

De kinderen van de Valkenboschlaan 

plantten een boom, de ‘maple tree’, 

een Canadese Esdoorn, uit dankbaar-

heid voor onze bevrijders. Daarbij 

waren loco burgemeester Feber en hoge 

Canadese militairen aanwezig; tijden 

die ik mij nog beter herinner dan de dag 

van gisteren.   

De gelukkige tijd

In de jaren ‘60 werden mijn ouders lid 

van Pulchri Studio en zij kochten schil-

derijen van de Nieuwe Haagse School, 

zoals Ko Westerik, Paul Citroen, Jan 

Roëde en Kees van Bohemen. 

Het was hun gelukkigste tijd.

We werden volwassen en we verlieten 

de laan. Mijn broer emigreerde met drie 

kinderen naar Amerika. Ik trouwde en 

ging in Utrecht wonen. Wat miste ik de 

Valkenboschlaan.

Het Haagsch Studiehuis heeft bijna 40 

jaar bestaan. Helaas overleed mijn vader 

op 64 jarige leeftijd. Toch heeft hij uit 

het leven gehaald wat er voor hem in 

zat. Zijn motto was “pluk de dag”.

Bea Bloksma – Lewin
bloksmalewin@hetnet.nl

- Met de kinderen van de Valkenboschlaan en mijn vader op de achtergrond. Achterste rij: Riet van Zon, Liesje Reijke, Nel van Zon (alleen haar hoofd is te zien), Adrie 

Kerver (met wie ik al 70 jaar bevriend ben), Bea Lewin (ikzelf), Willie Kerver, Hilda van Nugteren, Eddie Danser, Cilia Reijke, Clara Nugteren. Tweede rij: Anneke Reyke, 

(?), Greetje van Nugteren. Vooraan: André Reijke, Ad van Nugteren, Jopie van Zon, Jan Reyke, (?), Sjaantje en Pepi Lievaart. De foto is gemaakt door mijn nu 73-jarige 

broer, hij won een fototoestel op de kermis door 95 x een kaarsje met één lucifer (kleintje) aan te steken en weer uit te blazen. Hij is in Amerika professor aan het Mas-

sachusetts Institute of Technology (MIT) en daar ook vaak televisie te zien. In april 2010 komt hij gastcollege geven aan de TU Delft, over regenbogen!  -
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LENING OF HYPOTHEEK
www.hcbgroep.nl

070-3352027

HCB GROEP
Geeft kleur aan het leven van dementerende ouderen!

WORD DONATEUR 

GIRO 6886

De Faria-Clowns verleiden 

dementerende ouderen, die 

door anderen vaak niet meer 

te bereiken zijn, tot contact. 

Met behulp van persoonlijke 

aandacht, clownspel en 

muziek halen zij ouderen 

uit hun verzonkenheid en 

voorkomen hiermee veel 

eenzaamheid. Geef ook kleur 

en word donateur!
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Adverteren in 

De Oud-Hagenaar
Bel met Irene Schaddelee

06 – 23700323

Kijk op www.deoud-hagenaar.nl

- Mijn vader achter zijn schrijftafel; aan de muur 

hangt een portret van zijn eigen vader. -
- En dat ben ik voor ons huis, met onze 

ondeugende hond Bobbie. -

Roze Plus middagen 

Welzijn is een belangrijk element in een mensenleven. Sociale activiteiten en 

contacten met leeftijdsgenoten en/of gelijkgestemden zijn belangrijk voor iedereen. 

De Roze Plus middagen bieden homoseksuele 55 plussers, vrouwen en mannen, de 

gelegenheid om gelijkgestemden te ontmoeten en nieuwe sociale contacten te maken. 

De bijeenkomsten vinden plaats elke eerste vrijdagmiddag van de maand van 14.00 

tot 16.30 uur  in het Wijk- en dienstencentrum Noord, Duivenvoorde 262 te Leid-

schendam. Bereikbaar tramlijn 2, halte Kastelenring. De entree bedraagt € 5,00 per 

persoon. Hiervoor kri gt u o.a. koffie  thee, een hap e en of een drank e.
Wilt u vooraf eerst wat nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met de Woej 

(Welzijn Oud en Jong) via telefoonnummer 070- 3004743 of per e-mail met de oude-

renadviseur (huibkwint@woej.nl of een van de vrijwilligsters (noublom@ziggo.nl)
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ruim 70 jaar actief voor een 
waardige en betaalbare uitvaart 
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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

Hoofdredacteur:
Frans M. Hoynck van Papendrecht 
redactie@deoud-hagenaar.nl

Foto’s:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publi-
caties 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

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distribu-
tiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen 
(distributie@deoud-hagenaar.nl – of telefonisch 070 4275097).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen 
beschikbaar. 

Email-adressen en telefoonnummers De Oud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl    06 - 23700323
Administratie rita@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Distributie distributie@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl

De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de 
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, West-
land, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 50.000 exemplaren, via circa 250 distributie-
punten, waar de krant kan worden afgehaald of 
onder bewoners wordt verspreid, als in verzor-
gingshuizen 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 administratie-
kosten toegezonden.C
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OPROEPJES EN BRIEVEN
De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie 

wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl

Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

Pieter de Hoochplein

Tot mijn verrassing kwam ik in een 

nummer van De Oud-Hagenaar van een 

tijdje terug, die van 26 mei, een leuke 

foto tegen met een beeld uit mijn jeugd. 

Heel bijzonder. Wij woonden vroeger 

aan het Pieter de Hoochplein 61 in Den 

Haag. Mijn ouders betrokken die woning 

als nieuwbouw. Nabij op het terrein stond 

nog een boerderij, van de familie Van der 

Lans – die later werd afgebroken. Met een 

vergrootglas heb ik nog geprobeerd om 

de kinderen op de foto te herkennen, maar 

dat is mij helaas niet gelukt. Vanzelfspre-

kend speelden we daar dagelijks buiten 

met z’n allen. Ik herinner mij vooral Jan 

van Gaarde nog heel goed.

M.J. Goutier – van Gaalen
Oosterscheldestraat 104
4302 WK  Zierikzee

Firma Waldorp

Met genoegen lees ik altijd de stukjes die 

(oud) Hagenaars inzenden. Het stukje van 

Wim P.M. van Wezel trok mijn aandacht. 

Zelf heb ik via Stokvis vele handboorma-

chines merk V. d. Heem gekocht voor het 

kantoor waar ik toen werkte. In de zelfde 

tijd hoorde ik nog wel spreken over de 

firma ‘Waldorp’.  Waldorp produceerde 
o.m. radio’s. Kort na de oorlog is dit 

bedrijf verdwenen. Opgegaan in V.d. 

Heem? In de hongerwinter zou een van de 

personeelsleden met een schip radio’s ge-

ruild hebben voor aardappels bieten e.d. 

in Noord-Holland. Een en ander   t.b.v. 

het personeel. Het was een gevaarlijk 

karwij en moest in het donker gebeuren 

want je mocht helemaal niet varen. De 

eigenaar van het schip woonde ergens aan 

de oude Rijn.

Weet iemand hier iets meer van?

J.S. Haarmans
j.s.haarmans@kpnplanet.nl

OBS Benoordenhout

Met twee andere ouders doe ik onderzoek 

naar de historie van OBS Benoordenhout 

in Den Haag. De school bestaat sinds 

1924 en heeft o.a. onder naam F. van 

Bylandtschule en Prof. Casimirschool be-

staan. Graag zouden wij in contact komen 

met oudleerlingen, -docenten of mensen 

die op en andere manier verbonden waren 

met de school. Over onze vorderingen 

houden we een weblog bij:

http://obshistorie.blogspot.com/

Marit Kramer
marit@asgaard.nl

Foto’s voor memoires

Als oud Hagenaar lees ik alle krantjes he-

lemaal uit en vind het een geweldig blad. 

Zelf heb ik van 1938 tot 1969 in den Haag 

gewoond. Nu is mijn vraag:

of er nog foto’s zijn te vinden van o.a.  

uitgaaansgelegenheid ‘Regina’ op het 
Valkenbosplein en van de R.K. kerk 

‘Heilig Hart’ aan de Hobbemastraat. Ook 
in restaurant ‘Boschlust’ aan de  Bezui-
denhoutseweg ben ik geïnteresseerd. Het 

is namelijk zo dat ik mijn vrouw heb ont-

moet in Regina, met haar ben getrouwd 

in de genoemde kerk en dat wij ons 

bruiloftsfeest hadden in Boschlust. Ik ben 

memoires aan het maken en zou het leuk 

vinden om die met foto’s te illustreren.

Cees Niemans
Zuidplaslaan 12
2743 CX  Waddinxveen
ceesniemans@hotmail.com

Rondom Mantelzorg

Als er lezers zijn die een zinvolle tijds-

besteding zoeken, is hulp bij mantelzorg 

een mooie optie. Veel mensen zorgen 

dagelijks onbetaald voor een partner, kind 

of bekende die door ouderdom, ziekte of 

handicap extra hulp nodig heeft. ‘Rondom 
Mantelzorg’ zorgt ervoor dat deze mensen 

even wat tijd vrijaf hebben om zichzelf 

weer op te laden en iets leuks te doen. 

Een vrijwilliger houdt degene waarvoor 

gezorgd wordt gezelschap. Wie vindt het 

leuk om met hem of haar een wandeling 

maken, een spelletje te doen, te winkelen 

of gewoon een kopje thee te drinken? Af 

en toe of regelmatig.

Annet Delsman & Ilse Groen
Stichting Rondom Mantelzorg
Savallelaan 4
2273 JX  Voorburg
Tel: 070 - 754 36 78
 www.rondommantelzorg.nl

De Oud Hagenaar is er voor elkaar. Het 

leek de redactie daarom een goede zaak om 

een club van vrienden van de Oud Hage-

naars op te richten. Wat is daar de bedoeling 

van?

Het geeft uiting aan de betekenis die onze 

krant heeft voor de lezers en de stad. Maar 

een club moet meer zijn. Wij stellen ons 

voor, dat via de vereniging de leden foto’s 

over Den Haag kunnen krijgen, voor 

evenementen die De Oud Hagenaar wil 

organiseren voor de lezers gelden voor-

keursrechten en kortingen, boekjes over de 

stad. Ook speciale diensten als bijvoorbeeld 

het geschikt houden van uw computers 

of telefoneren met de klein kinderen met 

behulp van skype zouden tot het vrienden-

pakket kunnen behoren. En rondritten door 

de stad. Er is ongetwijfeld meer.

Wat willen wij nu weten? 

Wij zouden van u willen weten of u aan zo 

een club zou willen meedoen en of u daar-

voor ook contributie zou willen betalen? 

Heeft u nog ideeën voor wat de club verder 

nog zou kunnen doen.? 

Laat uw mening klinken en schrijf naar 

De Oud Hagenaar, Postbus 26046 

2502 GA Den Haag 

of stuur een email naar 

rita@deoud-hagenaar.nl.

De vriendenclub
“Den Haag” is een gevoel. Dit was de tekst bij het eerste nummer van 

De Oud Hagenaar. En dat gevoel  is wel gebleken. Vele lezers hebben 

gereageerd en via de rubriek oproepjes zijn veel oude contacten en 

vriendschappen weer aangehaald. En zoals we al wisten hebben velen 

de email gebruikt om weer in contact te komen met elkaar.

Brand in de Javastraat 28 
en het CBvK
Mijn jeugd heb ik door-

gebracht in het begin van 

de Javastraat. Mijn ouders 

woonden boven een kantoor 

dat gevestigd was in het pand 

Javastraat 28 Den Haag, naast het oude stadhuis recht tegen-

over het plein 1813. Dat kantoor maakte röntgenfoto’s in grote 

grijs-creme geschilderde vrachtauto’s en heette Centraal bureau 

voor Keuringen, afgekort CBvK (Het hoofdkantoor ervan zat 

aan de Raamweg. De auto’s werden in de jaren vijftig ingezet 

als ‘nieuw wapen’ voor de opsporing van tuberculose en andere 
borstziekten onder de bevolking – red.). Misschien herinnert 

iemand zich die grote wagens nog wel. Het was voor mij heel 

eenzaam want veel kinderen woonden er niet in die omgeving. 

Speelruimte genoeg maar niet veel kinderen om mee te spelen. 

Traumatisch

Begin 60’er jaren brak er 

brand uit in de kelder waar 

het CBvK een soort foto-ont-

wikkel laboratorium had. Het 

was voor mij en mijn moeder 

een traumatische ervaring vooral omdat de te hulp gesnelde 

brandweer ons niet met een ladder uit de dakgoot van het open-

staande voorraam kon halen. De ladderwagen kon de draai niet 

maken vanwege de bovenleiding van de tram. De brandweer 

wist niet beter dan een groot zeil te spannen en mijn moeder en 

mij te sommeren te springen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd 

omdat na veel moeite de brandweer de brand onder controle 

kreeg en de schade wist te beperken. Ik herinner me nog wel de 

brandweerman die binnen kwam lopen en ons kwam vertellen 

dat we terug naar binnen konden en dat alles veilig was. 

Wanneer was het

Ik heb op internet gezocht naar gege-

vens over deze brand maar praktisch 

niets kunnen vinden hierover. Ik zou 

graag willen weten wanneer deze brand 

geweest is om zodoende de kranten na 

te kunnen zoeken om er meer over te 

weten te komen. Nu weet ik niet meer 

dan een grove periode van een aantal 

jaren en dat is geen doen om alle edities door te zoeken. Ik wil 

daarom graag vragen of er mensen zijn die zich deze brand 

misschien kunnen herinneren. Het liefst natuurlijk mensen die 

erbij zijn geweest zoals brandweer, politie, HTM’ers of om-

standers. Misschien zijn er ook wel mensen die in die periode 

in dat gedeelte van de Javastraat hebben gewoond en dit lezen! 

Alle info welkom!

(De bijgaande foto’s van de voor en achterzijde van het pand 

zijn in de eerste helft van de jaren ’70 gemaakt door de Dienst 

Stadsontwikkeling).

Peter van der Meer,     pvandermeer@vdmc.nl



Opgraving

In recreatiegebied Madestein werd 

vorig jaar de restauratie voltooid van 

het muurwerk van een hier opge-

graven dertiende-eeuwse boerderij. 

Onderdeel van de boerderij is een 

zogenaamde ‘stenen kamer’, die 

erop duidt dat er destijds voorname 

mensen woonden.

De ruïne Madestein ligt verscholen 

in het groen aan het water. Speciaal 

voor deze plek maakte theatermaker 

Roel Goudsmit, bekend van Dog-

troep, een voorstelling waarin zang, 

dans, toneel en muziek samenkwa-

men met archeologie. De voorstel-

ling was onderdeel van het Groenjaar 

2009.

Vlaardingencultuur

Ongeveer 5.000 jaar geleden woon-

den er al mensen in Madestein. In die 

tijd lagen er duinruggen

die geschikt waren voor bewoning. 

De oudste vondsten van Madestein 

dateren uit die periode: de

nieuwe steentijd. Er kwamen boeren 

wonen, vooral langs de duinruggen 

met het aangrenzende

veengebied. De boerderijen waren 

van hout, riet en leem. De bewoners 

hielden ook van jagen en

vissen. Hun cultuur staat bekend als 

‘Vlaardingencultuur’.

Ter plaatse van de stenen kamer is 

archeologisch onderzoek uitgevoerd 

naar resten en sporen van

bewoning. De oudste vondsten zijn 

een grote scherf van een handge-

vormde pot en vuurstenen

werktuigjes uit de nieuwe steentijd.

Huis de Camp

In de middeleeuwen stond in 

Madestein het Huis de Camp, een 

boerderij met een aparte stenen

woonruimte: de ‘stenen kamer’. 

De boerderij was gebouwd van hout 

met een rieten dak en bestond uit een 

stal en een woon- werkgedeelte. Dit 

type boerderij gaf aan dat er een be-

langrijke, adellijke, familie woonde.

Terug tot 1281

De eerste historische gegevens 

over de eigenaren gaan terug tot 

1281. Het was de woning van Hugo 

Koenraadz van den Kamp. Hij stamt 

rechtstreeks af van de ambachtsheren 

van Monster. In de 14de eeuw gaat 

het huis over naar de heren van der 

Made. Het oudste bewaard gebleven 

deel van de stenen kamer is de 13de-

eeuwse kelder. In de 14de eeuw en 

15de eeuw werden er wat verbou-

wingen aan het pand uitgevoerd
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De goden waren theatervoorstelling gunstig gezind

De stenen kamer van Madestein
Wat hebben een dansende oermens, een middeleeuwse strijder, een achttiende-eeuwse ope-

razangeres en een violist uit de sixties met elkaar gemeen?  Ze speelden samen vier avonden 

lang de voorstelling Opgraving! (z.g.a.n.) in en om de ‘Stenen kamer van Madestein’.

Van 10 t/m 13 september organiseerde de gemeente Den Haag deze bijzondere openluchtvoor-

stelling in recreatiegebied Madestein. Met hulp van de weergoden trok Opgraving! (z.g.a.n.) 

steeds een volle ruïne. Bijna zeshonderd bezoekers genoten van de sprookjesachtige sfeer die 

de voorstelling met zich meebracht. 

- Maquette van hoe de boerderij er moet 

hebben uitgezien. -

‘Het meisje van de 

zangvereniging’
VOOR Welzijn, ouderenwerk Seg-

broek organiseert in samenwerking 

met Pommodoro Theaterproducties 

de toneelvoorstelling “Het meisje van 

de zangvereniging”.

Een muzikale voorstelling waarin 

wij op zoek gaan naar dit beroemde 

meisje. De toneelvoorstelling vindt 

plaats op woensdag 28 oktober van 

14.00 tot 16.00 uur in buurtcentrum 

de Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61 te 

Den Haag. Kosten €5,- (entree en 

consumpties). Kaartjes zijn verkrijg-

baar bij buurtcentrum de Lijsterbes, 

tel: 070 – 3600237. 

 

Bridgelessen
In de maand oktober start VOOR 

Welzijn ouderenwerk Segbroek weer 

met een groep ‘Bridge voor begin-

ners’ en ‘Bridge voor gevorderden’. 

Vanaf woensdag 21 oktober, 14.00 

uur start de groep ‘Bridge voor 

gevorderden’. De groep ‘Bridge voor 

beginners’ start vanaf vrijdag 23 

oktober,13.30 uur in buurtcentrum de 

Lijsterbes. De kosten voor de bridge-

lessen bedragen €3,- per les( inclusief 

het lesmateriaal). De beide bridgebij-

eenkomsten beslaan 20 lessen.

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met buurtcentrum

de Lijsterbes, tel.: 070-3600237.

- Theatervoorstelling in de ruïne Madestein (foto Juriaan Brobbel) -

- Wat er o.m. tevoorschijn kwam, de stenen kamer. -

Twaalfjarig bestand van 1609 tot 1621

Mare Liberum belicht 
in het Haags Historisch 
In 2009 is het 400 jaar geleden dat de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Zuidelijke Neder-

landen (met op de achtergrond de Spaanse koning) het Twaalfjarig Bestand sloten. Er werd afgespro-

ken om twaalf jaar lang niet te vechten. Het bestand vormde een rustpauze na veertig jaar opstand 

van de Nederlanden tegen de Spaanse landsheer. De totstandkoming had veel voeten in de aarde. 

Moegestreden onderhandelden de partijen vanaf 1607 o.a. op het Binnenhof in Den Haag over vrede. 

Het werd een staakt-het-vuren dat pas in 1609 gesloten werd in Antwerpen.

Het Haags Historisch Museum 

presenteert vanaf medio september 

tot en met 10 januari  in de tentoon-

stelling Het Vredesjaar 1609 het 

verhaal van de totstandkoming van 

dit Bestand en de gevolgen er van. 

De vaak moeizame onderhandelin-

gen tussen de internationale gezanten 

in Den Haag komen aan bod maar 

ook de onrust en ruzies gedurende 

het Bestand.

Gouden Eeuw

Het tijdelijke einde van de strijd in 

1609 luidt het begin van de Gouden 

Eeuw in. Tot groot genoegen van 

vooral de Hollandse kooplieden die 

nu weer vrij handel konden bedrij-

ven. De steden maakten na 1609 een 

enorme economische groei door. 

Tegelijkertijd zorgt het ontbreken 

van een gemeenschappelijke vijand 

voor veel interne onrust en politiek 

gekonkel. Het verhaal van Maurits 

en Van Oldenbarnevelt is hiervan het 

bekendste. In de tentoonstelling wor-

den de vele Spaanse en Nederlandse 

hoofdrolspelers belicht waarbij bij-

zondere aandacht aan Hugo de Groot 

wordt geschonken. De tentoonstel-

ling eindigt met het beëindigen van 

het Bestand en de hervatting van de 

strijd tussen de Republiek, Spanje en 

de Zuidelijke Nederlanden.

Haags Historisch Museum, 

Korte Vijverberg 7, 

2513 AB Den Haag.

Dinsdag t/m vrijdag  

10.00 uur – 17.00 uur

Zaterdag en zondag 

12.00 uur – 17.00 uur

Op maandag is het museum gesloten.

Op internet: 

www.haagshistorischmuseum.nl- Het Binnenhof rond 1609, detail van ‘De Hofvijver gezien vanaf het Doelenterrein’, 

door Adam van Breen, collectie Haags Historisch Museum. -

- Hugo de Groot, 1617, 

anoniem, collectie 

Museum de 

Gevangenpoort -
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dé gemakswinkel voor senioren

L
Comfort Land

Bestel eenvoudig online via

www.comfortland.nl/oudhagenaar.html 
en gebruik de promotiecode 118 of 

Bel en bestel via 0900-6665444 (15ct/min)

Big Button GSM  FM9000+

Deze Big Button GSM van Fysic heeft 

een vereenvoudigde bediening en een 

groot en duidelijk kleuren display. Qua 

design zeer modern maar toch met een 

éénknopsalarmfunctie.

• Extra grote verlichte toetsen en 
  displaytekst.

• Alarmtoets: noodnummer bellen met één druk op de knop.
• 3 directe kiesgeheugens, 500 normale geheugens.
• Handenvrij bellen, SMS functie.
• Headsetaansluiting, toetsblokkering en trilalarm.
• Luid belvolume (100dB),  geschikt voor gehoorapparaten.
• Inclusief cradle, laadadapter en Lithium-ion accupakket.
• Werkt op alle aanbieders (SIMlock vrij).   

    Normaal €169,00. Nu €144,90.
                                                    Bestelnummer  MA1040

Praktische douchestoel.

Het stabiele frame van deze heerlijke dou-
chestoel is gemaakt van aluminium en is poe-
dercoated. Dit garandeert een probleemloos 

gebruik in natte ruimtes en kan met standaard 

desinfecteermiddelen gereinigd worden.

De in hoogte verstelbare poten zorgen voor een snelle 

individuele aanpassing.

Afneembare gepolsterde grijze zitting.• 
Intiem uitsparing.• 
In hoogte verstelbaar van 48cm tot 56cm.• 
Maximaal gebruikersgewicht 110 kg.• 

Vaste uitvoering 
Normaal € 107,90. Nu € 97,90.    Bestelnummer  MA1050.

Opvouwbare uitvoering 
Normaal € 117,90. Nu € 107,90.  Bestelnummer  MA1055.

Wake-up light wekker SAC

Deze lichtwekker van Medisana zorgt ervoor 

dat u heerlijk geleidelijk wakker wordt. Dit 

doordat het licht de hormonen melatonine (het 
slaaphormoon) en serotonine (het geluksgevoel 
hormoon) beïnvloed. Het licht wordt vanaf een 
half uur voor de ingestelde tijd geleidelijk feller. 

De wekker kan ingesteld worden op verschil-
lende kleuren sfeerverlichting, heeft 8 natuur-
lijke geluiden of een langzaam harder wordende 

wektoon, een ingebouwde FM-radio met RDS 
en een automatische tijdinstelling.

Normaal €69,90. Nu €64,90. 
Bestelnummer  MA1060

Gratis verzending.                     Uitstekende service.

1 jaar productgarantie.             Snelle levering.

14 dagen “zichtgarantie”.

Actie

   €144,90

Actie

€97,90

Actie

€64,90

Deze week:

Deze week:

Zie voor de exacte uitzendtijden en programma-informatie 

TV WestText of Westonline.nl

maandag t/m vrĳ dag
06-09 uur West wordt Wakker
09-12 uur de Ochtendshow
12-14 uur Roukost
14-16 uur de Middagshow
16-18 uur West komt Thuis
18-19 uur het Gesprek vd Dag

zaterdag
08-11 uur ZEP
11-12 uur And the beat goes 
 on
12-14 uur Ik hou van Holland
14-18 uur Radio West Sport
18-19 uur Ron’s Platencast

zondag
08-09 uur ZEP
09-10 uur Ouwe Joekels
10-12 uur Klassiek op West
12-14 uur Non-stop Muziek
14-18 uur Radio West Sport
18-19 uur Ouwe Joekels (hh)
19-21 uur Klassiek op West

 

Leidens Ontzet op TV West
Het Leidens Ontzet op 2 en 3 oktober is natuurlĳ k weer een groot feest in de stad
Leiden. Het feest herinnert op verschillende manieren aan het Spaanse beleg en 
ontzet van de stad in 1574. Natuurlĳ k is ook Omroep West bĳ  dit grootse feest.  
89.3 Radio West is er de hele dag bĳ  en doet uitgebreid verslag van alles wat er in de stad plaats-
vindt. TV West zendt op zondag 4 oktober een special uit met een verslag van de festiviteiten 

van zowel vrĳ dag 2 oktober als zaterdag 3 oktober. Verslaggever Joost van der Stel, zelf Lei-
denaar, is bĳ  de optocht, het uitdelen van de haring met witt ebrood, de reveille, de taptoe en 

nog veel meer. Bezoekers die de camera-

ploeg tegenkomen kunnen  ook meedoen 

aan fi erljeppen over de Leidse Gracht of 
Karaoke zingen voor de TV West camera. 

De special van het Leidens Ontzet is te 
zien op zondag 4 oktober op TV West 

vanaf 18.30 uur. Voor de exacte inhoud 

van het programma en meer uitzendtĳ -
den: zie Westonline.nl.

Wat nou Zuid-Holland!?
Wie bepaalt of er een windmolen 

in je achtertuin mag komen? Hoe-
veel mensen zĳ n er betrokken bĳ  
het plannen van de wegen en fi ets-
paden in de omgeving? Waarom 
betaalt de provincie eigenlĳ k mee 
aan festivals en dansevenemen-

ten? In de nieuwe serie ‘Wat nou 
Zuid-Holland!?’ gaan de Haagse 
Bas Muĳ s (onder meer bekend van 
Voetbalvrouwen en Pauwen en 

Reigers)  en de Rott erdamse Mar-
jolein Meĳ ers  (bekend van het Rot-
terdamse theaterduo De Berini’s)  op zoek naar de antwoorden. Bas en Marjolein, beide Hol-
landers van de gestampte pot, willen graag weten wat ‘hun’ provincie allemaal bedenkt en 
doet. In hun opvallende auto rĳ den Bas en Marjolein kris-kras door de provincie Zuid-Hol-
land. Ze bezoeken grote projecten, bĳ zondere natuurgebieden en belangrĳ ke economische 
centra. Deskundigen vertellen de presentatoren en kĳ kers natuurlĳ k meer over deze locaties. 
‘Wat nou Zuid-Holland!?’ is vanaf 6 oktober elke dinsdag vanaf 19.40 uur te zien op TV West. 
Voor meer informatie en uitzendtĳ den: zie Westonline.nl. 

Jouw eigen nieuws op Westonline.nl!

Ter introductie van de vernieuwde website van Omroep West, zet de redac-
tie de eerste maand ook het eigen nieuws van de bezoekers op de site. Met het in-

zenden van jouw eigen nieuws zĳ n zelfs een professionele reportage, uitzen-
ding in het TV West Nieuws én een iPhone met jaarabonnement te winnen. 
Meedoen kan nog, de actie loopt tot 18 oktober. Het mailadres is mĳ nnieuws@om-
roepwest.nl. Meer informatie over de actie is uiteraard te vinden op Westonline.nl.

Woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westweek
Verkeersjournaal
West International

Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
KeK
Verkeersjournaal
West International

Vrĳ dag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Vak W, de ADO-praatsjow
Verkeersjournaal

Zaterdag vanaf 17.00 uur
Nieuwsweek
TV West Sport
Verkeer en Meer

Zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport
Leidens Ontzet 2009
Verkeersjournaal

Maandag vanaf 17:00 uur 
TV West Nieuws
RegioNed
PrACHTig
Verkeersjournaal
West International

Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Team West
Van de Kaart
Verkeersjournaal
Wat nou Zuid-Holland!?
West International

-advertentie-
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Meneer Bennik

Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Bij mijn vrienden kwamen 
er andere kranten over 
de vloer. De Telegraaf 
bijvoorbeeld. Sommige 
strips daarin deden erg 
volwassen aan. Rib Kirby. 
Julia. Een achtjarige zoals 
ik voelde op z’n klompen aan, dat ie daar 
nog te jong voor was. Maar gelukkig was er 
ook Klein Grut, een wat ongelukkige verta-
ling van de Peanuts van het genie Schultz. 
En Brommy en Tommy natuurlijk. Een paar 
jaar later nam ik de krant wat uitvoeriger 
door. Maar alleen op woensdag. Want dan 
stonden de bioscoopadvertenties erin voor 
de fi lms van de komende week. awel. Want 
voor het buitengewoon schaarse bloot uit die 
tijd was je voornamelijk aangewezen op die 
advertenties. lleen de fi lmtitels al. ‘Onge-
remde driften’. ‘De erotische nachtvlinder’. 
‘Het wonder van de liefde’. ‘ k ben nieuws-
gierig geel’. Je verstand stond erbij stil. Die 
advertenties waren gelardeerd 
met afbeeldingen van lage 
decolletés, half ontblote boven-
benen en een heel enkele keer 
een glimp van een damesbips. k 
geef onmiddellijk toe: veel was 
het niet maar in die tijd roeiden 
we met de riemen die we hadden. 
Het ti dschrift De Lach bood wat 
dat betreft ook niet veel soelaas. Te 
duur voor een tiener en om nou te 
zeggen dat daar meer bloot in stond 
dan in die bioscoopadvertenties, 
nou nee. Niet echt.
Zonder meer sensationeel was echter de 
agenda van mijn klasgenoot Jan van Arkel. 
Die wist kennelijk waar de porno (nou ja, 
voor die tijd dan) van z’n vader lag en had 
daaruit diverse smakelijke foto’s geknipt en 
in z’n agenda geplakt. Voor een dubbeltje 
mochten we er in kijken. Dat was niet duur. 
Want wanneer zag je nou de tieten van Gina 
Lollobrigida in geheel ontblote toestand. Hi  
had ook foto’s voor een kwartje maar zover 
strekte mijn budget niet zodat ik het helaas 
bij deze beschrijving moet laten.
Moppen en versjes met erotische verwijzin-
gen waren niet alleen buitengewoon triviaal 
maar ook erg geliefd. ‘De koning van hina, 

zei tegen Mina: ga mee naar 
te keuken om een potje te …’ 
en dan zei e ‘tafeltennissen’ 
of ‘koken’. Maar ondertussen 
wist je natuurlijk wel degelijk 
wat die koning van hina 
daar in die keuken met Mina 

aan het uitvreten was. Of althans, e had 
enig idee. Mijn eerste vieze mop hoorde 
ik op mijn elfde van Eckhart Dissen op 
het schoolplein van de lagere school in de 

beelstraat. ‘ ant e wilde het graag doen 
met zijn buurmeisje Mientje maar hij mocht 
niet bij haar thuiskomen omdat de vader van 
Mientje de snode plannen van Jantje wel 
doorhad. Toen boorde Jantje een gat in de 
schutting van de tuin van Mientje en stak 
zi n tokeledokus erdoorheen. Ondertussen 
liet Mientje wat op zich wachten en kijk, 
daar kwam toevallig haar hond langs. Die 
beet erin. ‘ errek’, zei ant e. ‘ en kut met 
tanden’. 

Nou, was me dat even lachen! 
We wisten zowat niet waar we 
het moesten zoeken van het 
lachen. Maar wel besmuikt. 
Want de onderwijskrachten 
beschikten toen nog over 
een soort radar om van een 
kilometer afstand te zien dat 
je elkaar vieze moppen aan 
het vertellen was. Voor je 
het wist hadden ze dat dan 
op een ouderavond aan je 
ouders overgebriefd. En die 

wilden dan natuurlijk precies weten wat dat 
voor moppen waren. En om nou de erotische 
escapades van Jantje en Mientje te delen 
met je vader en je moeder? Alsjeblieft zeg. 
Die mochten helemaal niet weten dat je er 
zelfs maar aan dacht!
En zo vormden de jaren vijftig, als het om 
sex ging, voor de jonge onderzoeker een 
buitengewoon moeilijke en vooral eenzame 
periode met schaarse en veelal zeer gebrek-
kige documentatie. 

Ook last van leine ostalgie  Meld het 
aan 
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl 

Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop 

terugkijkt blijkt de narigheid vaak versleten en vergeten. Wat overblijft zijn 

de spaarzame momenten van geluk. En natuurlijk koesteren we die.

Krantenstrips en 
onvolledige documentatie

Bij ons thuis hadden we het Haags Dagblad. Dat was de Haagse 

editie van het Parool. Totaal ongeinteresseerd in wat er verder al-

lemaal in de wereld gebeurde nam ik slechts kennis van de avontu-

ren van Bulletje en Bonestaak en Ketelbinkie. 

Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

Het terrein tegenover de oordwal heette eerti ds 
het Kleine Veentje, waaruit de naam Veenkade 

ontstond. Na de demping van de Prinsegracht 

(1903) gingen de Westlandse tuinders hun fruit 

lossen aan de zijde van de Veenkade; de groenten 

aan de kant van de Noordwal. Dit duurde tot 1933 

toen de Groente- en Fruitmarkt aan de Groente- 

en Marktweg werd geopend. n de volksmond 
heette de Veenkade ook wel Visscherslaantje.

Drukte van jewelste
Het was in het niet al te grote huis een drukte van 
jewelste en een puzzel om iedereen een goede 

slaapgelegenheid te bieden. “Naast onze ouders 

en de 5 kinderen woonden ook mijn opa en oom 

in huis, op de eerste etage zat namelijk het kan-

toor van het verhuisbedrijf en zij waren de oprich-

ters van het bedri f. Opa sliep achter het kantoor, 
mijn oom en oudste broer op zolder, mijn zus had 

een eigen kamertje op de tweede, in een achterka-

mertje sliep ik met een broer en de jongste sliep 

bij mijn ouders”. Waarmee dan weer onmiddellijk 

de oorsprong van de uitdrukking “met passen en 

meten is verklaard”, maar dit terzijde.

Ongeluk
Leon en zi n vriend es vermaakten zich in die 
tijd vooral met spelen in de 1e de Riemerstraat, 

auto’s waren immers nog vrij ongewoon, maar 

ondanks dat loerde toen toch ook al het gevaar. 

Op een dag waren we daar weer in die straat aan 
het spelen toen ik, zoals eigenlijk altijd,  zonder 

op te letten de straat overstak. Maar deze keer zou 

ik de overkant niet halen, want uit het niets kwam 

een motor aangereden die mi  vol schepte . Leon 
kan zich hiervan niets meer herinneren, alleen dat 

hij met een zware hersenschudding wakker werd 

in het ziekenhuis en een aantal weken aan bed 

gebonden was. 

Verhuisbedrijf en ijzige kou
Het door Leon’s opa en oom opgerichte verhuis-
bedrijf kende nog niet de voorzieningen die heden 

ten dage volgens de Arbo-regels zo gewoon schij-

nen te zi n. k kan me nog heel goed herinneren 
dat in de winters, die toen altijd streng leken te 

zijn, de zes verhuizers van het bedrijf zichzelf 

buiten stonden warm te slaan, er was immers 

nog geen kantine”.  Maar ook de verhuiswagens 

hadden vaak te li den onder de kou. n de oorlog 
hadden de Duitsers namelijk de originele wagens 

in beslag genomen voor hun transporten en 

daarna moest het verhuisbedrijf het maar doen 

met oud materieel. “Die wagens moesten dan 

ook nog eens een keer door de verhuizers worden 

aangeduwd. Nee, die mensen hadden het echt niet 

makkelijk”. 

Van kisten tot dozen
Maar niet alleen de kou speelde parten, de 

verhuizers moesten de inboedels verplaatsen door 

middel van zware kisten van wel 60 kilo per stuk. 

“Toen ik na de Mulo en de Middelbare Econo-

mische School in het bedrijf ging werken, kreeg 

ik ook te maken met die loodzware omstandig-

heden. Twee man tilden zo’n kist op, een derde 

ging voorover staan en dan werd die kist op je 

rug gezet en lopen maar. Of van die gieti zeren 
kolenkachels, die konden zo je rug op! Dan is het 

tegenwoordig wel ff anders geworden met die 

kartonnen verhuisdozen”.

Verhuizer in hart en nieren!
Leon leerde in die periode zi n huidige vrouw 
Rita kennen en zi  kregen twee kinderen. n  
nam hij het verhuisroer over van zijn vader en het 

bedrijf verhuisde via de Sinaasappelstraat naar 

het industriegebied ichtenburg. Leon van der 
Velde, een met pap en lepel ingegoten verhuizer, 

doet ook privé zijn beroep eer aan. Want via het 

einpostduin, de assau Odi ckstraat, even-
stede, Ligusterstraat, oetermeer, Meloenstraat, 
Kijkduinpark, Burgemeester Monchyplein 

verhuisde hij met zijn gezin voorlopig naar de 

Vruchtenbuurt.

Maar het is niet ondenkbaar dat op korte termijn 

de dozen weer worden opengetrokken voor een 

volgende rit!

Het is begin jaren vijftig wanneer Leon van der Velde,  eigenaar van een ver-

huis- en archiefopslagbedrijf, wordt geboren op de Veenkade nummer 30.

Terug naar… 
De Veenkade met 
Leon van der Velde

Terug naar...
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Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

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

Andere filialen:

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

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

ZO L A N G D E VO O R R A A D S T R E K T • É É N M A L I G • O P I S D U S È C H T O P !

MEGA OPRUIMING

SFEERHAARDEN
SHOWROOM OPRUIMING
KORTINGEN
TOT WEL 50%
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Relaxfauteuils, draaifauteuils, sta-op fauteuils   

KORTINGEN TOT WEL 70%

Magazijnopruiming Senioren en klassieke bankstellen

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

AL COMPLEET 
VANAF  € 999,-

Faulebutter 525 m hoogte

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

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

Appartement € 38,- per dag

• Zeer rustig gelegen

• Schitterende gemarkeerde wandelpaden 

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

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher

Faulebutter 2

 
Even voorstellen… 
 
Seniorenhulp Nederland is het bedrijf van  
Barbara en Kris Jirka. Zij richten zich op  
verhuizingen en woning ontruimingen voor  
ouderen en nabestaanden. 

,,Wij onderscheiden ons door onze zorgvuldige 
en volledige manier van werken in combinatie 
met plezier in het werk. We laten onze klant zo 
min mogelijk ervaren van de verhuizing en  
zorgen voor een nieuw thuisgevoel: De plantjes 
in de vensterbank, de kast nagenoeg identiek 
ingericht, schilderijen aan de muur, lampen aan 
het plafond, de televisie aangesloten en  
geprogrammeerd en uw bed netjes opgemaakt. 
 
Bij ontruimingen werken we samen met  
stichtingen zodat achtergelaten inboedel een 
nieuwe bestemming krijgt. Wij geven een  
garantie op onze werkzaamheden: de woning 
wordt gegarandeerd geaccepteerd door de  
woningbouwmaatschappij, makelaar of  
verhuurder. Wij werken secuur, discreet en 
leveren kwaliteit met een glimlach.’’ 

Wilt u meer informatie over  
Seniorenhulp Nederland? Kijk dan op 

www.seniorenhulp.com of bel 
 010 – 888 22 15 voor een brochure.  

Voor meer info: Pasteur Reizen
www.pasteurreizen.nl 

Tel: 0174-295440

03/10  Antwerpen  € 18

03/10  Brussel  € 20

06/10  Folkloremiddag  € 39

20/10  Essen of Oberhausen  € 19

22/10  Herfsttinten in Salland  € 38

23/10  Historische Amstelcruise  € 35 

25/10  Grote Onbekende Tocht  € 47 

04/11  Kastelen en Landgoederen  € 32

15/11  Alpenspektakel  € 45 

27/11  Essen of Oberhausen  € 19

28/11  Aken  € 20

28/11  Dortmund  € 23

28/11  Düsseldorf  € 19

28/11  Parijs  € 35

28/11 Antwerpen  € 18

28/11  Brussel  € 20

01/12  Düsseldorf  € 19

01/12  Keulen  € 23

02/12  Essen of Oberhausen  € 19

03/12  Dortmund  € 23

03/12  Maastricht  € 19 

05/12  Sint Nicolaastocht  € 41

10/12  Kerstmarkt 

 Gemeentegrot Valkenburg  € 40

11/12  2 dagen Keulen/

 Düsseldorf (toeslag 1-pk € 18) € 92

15/12  Gouda bij Kaarslicht  € 28

18/12  2 dagen Keulen/Essen 

 (toeslag 1-pk € 18) € 92

19/12  Charles Dickens Festijn 

 Deventer  € 39

26/12  Kerst op de Veluwe  € 57  

26/12  Brussel in Kerstsfeer  € 54

Dagtochten Pasteur Reizen:

Hotel “De Lochemse Berg” 

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

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

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

uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.

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

Vraag onze folder.

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

SPECIALE AANBIEDING:Tegen inlevering van deze ad-vertentie ontvangt u op onze half pension prijzen en arrangementen vanaf 3 nachten of langer een korting van 6% .(aanbieding geldig  tot 1-11-2009)



Over het lot van de eerste generatie 

migranten, over de toekomst van de 

jonge generatie en de generaties die 

daarop volgen. Wat is hun rol in de 

Nederlandse samenleving, hoe ontwik-

kelt zich de verhouding met Turkije? 

Welke rol speelden Nederlanders in 

de beginjaren bij de integratie van de 

eerste Turkse gastarbeiders?

Om antwoorden op deze vragen te 

formuleren is allereerst een doelge-

richt museum annex documentatie- en 

onderzoekscentrum nodig. Een cen-

trum van waaruit initiatieven genomen 

worden om onderzoek te doen onder 

de pioniers van de Turkse migranten 

in Nederland. Om inzicht te krijgen 

hoe verschillende regionale achter-

gronden in Turkije doorwerken binnen 

de Turkse gemeenschap in Nederland. 

Om meer te weten te komen over de 

oorsprong van de betrekkingen tussen 

Nederland en Turkije.

Laagdrempelig

Maar zoiets vraagt om nog veel 

meer. Het vraagt om een centrum dat 

aantrekkelijk is voor de Turkse ge-

meenschap in al zijn geledingen. Een 

laagdrempelige instelling die gevoed 

wordt door initiatieven van onderop. 

Een ontmoetingsplaats voor Turkse 

Nederlan-

ders en Ne-

derlanders. 

Waar Turkse 

Nederlan-

ders zich 

presenteren 

en elkaar 

en anderen 

uitnodigen 

samen dingen 

te doen, van 

debatteren 

tot dansen. 

Een oord van 

inspanning en ontspanning moet het 

worden.

Voor het museum en documentatie-

centrum wordt vanaf begin dit jaar 

materiaal verzameld. De afgelopen 

maanden zijn interviews gehouden bij 

Turkse gezinnen. Tijdens de gesprek-

ken komen allerlei onderwerpen ter 

sprake. Er valt heel veel te vertel-

len over de laatste halve eeuw in 

Nederland, ook door Nederlanders die 

destijds met de Turkse gastarbeiders 

te maken hadden. 

Doet u mee?

Omdat de laatste halve eeuw een col-

lectieve geschiedenis is van buiten-

landse gastarbeiders en Nederlanders, 

hebben de Nederlanders heel veel te 

vertellen over hun ervaring en bele-

venissen met de gastarbeiders. Hun 

leeftijdgenoten hebben gefungeerd als 

collega in fabrieken, pensioenhouder, 

kroegeigenaar, sociaal cultureel mede-

werker, ex-partner en buren.

Wij nodigen iedereen die een verhaal 

heeft te vertel-

len over Turkse 

gastarbeiders van 

harte uit om dit 

met ons te delen. 

Wilt graag iets 

vertellen over de 

toenmalige situ-

atie (jaren ‘60) 

in Nederland? Of 

heeft u op zolder 

nog foto’s of 

andere documen-

ten die u verhaal ondersteunen? Neem 

dan a.u.b. contact met ons op. U kunt 

bellen of e-mailen naar

Monique Onink, telefoon: 06 5722 

3747; e-mail: info@turksmuseum.nl
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Herinneringen aan eerste generatie uit jaren ’60  

Turks Museum Nederland 
zoekt verhalen Hagenaars
Binnen de Turkse gemeenschap in Nederland groeit de 

behoefte aan meer kennis over en inzicht in de eigen 

geschiedenis. Niet alleen over de geschiedenis van het 

moederland, maar ook over de geschiedenis van de Turkse 

gemeenschap in Nederland.

Gastarbeiders en medelanders
Hoewel de eerste ontmoeting tussen 

de Turken en de Nederlanders een 

lange geschiedenis kent, zijn de 

onderlinge betrekkingen pas in het 

eerste kwartaal van de 17de eeuw op 

gang gekomen.

De diplomatieke betrekkingen tus-

sen Nederland en Turkije ontstonden 

in 1612. In dat jaar kreeg het Otto-

maanse Rijk de eerste ambassadeur 

van de Republiek der Verenigde 

Nederlanden, Cornelis Haga, in Is-

tanbul. Het Ottomaanse Rijk zond in 

1859 Yahya Karaca Pasa als eerste 

ambassadeur naar Nederland.

Nederland was in 1924 bovendien 

het eerste land dat de twee jaar daar-

voor onder Mustafa Kemal Atatürk 

gestichte jonge Turkse republiek 

erkende en er goede betrekkingen 

mee startte; die zijn altijd, histo-

rische strubbelingen daargelaten, 

altijd gehandhaafd en nog steeds 

groeiende, niet in de laatste plaats 

wat de handel betreft. 

Verwantschap

Vanaf begin jaren zestig vond er 

voor het vervullen van arbeids-

tekorten in West Europa een 

toestroom van Turkse mensen 

plaats, ook naar Nederland. 

Aanvankelijk werden zij 

eenduidig als ‘gastarbeiders’ 

gezien, maar in de loop der 

jaren werden het vooral ook 

‘mede-landers’ die zich hier 

blijvend vestigden. Inmid-

dels wonen er circa 380.000 

Turkse mensen in Nederland, 

zij vormen daarmee de groot-

ste van oorsprong allochtone 

bevolkingsgroep in Nederland.

Met de geboorte en het opgroeien 

van opvolgende generaties van de 

oorspronkelijke Turkse gastarbeiders 

vervaagt de scheidslijn trouwens, 

ook door toenemende bloedverwant-

schap. Steeds meer hier geboren 

en opgegroeide jonge mensen met 

een Turkse familieachtergrond zijn 

‘formeel’ gewoon Nederlander, 

voelen zich dat ook en hebben het 

Nederlands als eerste  taal. Niet-

temin is hun Turkse achtergrond, 

cultureel en/of religieus, ook voor 

hen vaak nog van meer of minder 

groot belang. Het maakt deel uit van 

hun identiteit. Bij Nederlanders met 

een Nederlands-Indische / Indone-

sische achtergrond is dat geen heel 

ander verhaal.

Symbolische tulp

Nederland is tegenwoordig wereld-

beroemd om z’n tulpen, maar de 

bloem komt oorspronkelijk niet van 

hier. Een voorbeeld van succesvolle 

integratie, zullen we maar eens 

zeggen.

Ottomaanse sultans droegen een 

tulp op hun tulband als symbool. 

De naam tulp is zo afkomstig van 

het Perzische woord ‘tulipan’ wat 

tulband betekent. Van origine komt 

de bloem trouwens uit Hongarije, 

dat in de 16de eeuw werd veroverd 

door sultan Süleyman de 1ste. In 

1562 kwam de tulp via Antwerpen 

als eerste Europa binnen. Rond 1593 

verschenen de eerste exemplaren 

in Nederland. De eerste gedocu-

menteerde exemplaren werden door 

Carolus Clusius geplant in de door 

hem vanaf 1593 geleide Hortus 

botanicus in Leiden.

Tussen 1630 en 1637 onstond er in 

de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden een bizarre ‘tulpoma-

nie’, de bollen werden speculatieve 

handelswaar, zo zeer dat ze hun 

gewicht in goud waard werden. In 

februari 1637 zakte de bollenmarkt 

even plotseling in als zij ontstaan 

was; veel bollenspeculanten bleven 

berooid achter. Ook de toenmalige 

Turkse sultan bracht zijn hof aan de 

rand van bankroet door de gekte.

De overeenkomsten met de huidige 

kredietcrisis, door grove specula-

tie en gekte op de huizenmarkt, is 

trouwens frappant.
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Opkomst supermarkten en hoge tarieven specialisten nekten de verbruikscoöperatie

De Volharding, van bakkerij tot ziekenfonds

Achteraf bezien is het misschien een 

beetje verwonderlijk dat juist in Den 

Haag een machtige coöperatie als 

De Volharding tot stand kwam. Je 

zou dat eigenlijk meer verwachten 

in een stad als Amsterdam, waar de  

arbeidersbeweging al vroeg een grote 

vlucht nam. Of in Rotterdam, met z’n 

grote arbeidersbevolking. Maar nee, 

juist in de ambtenarenstad Den Haag 

ontstond een coöperatie die door 

omvang en werkwijze overal respect 

wist af te dwingen.

Engels idee

Het idee van een coöperatie was 

komen overwaaien uit Engeland. 

ln Rochdale, een voorstadje van 

Manchester, was een groep van 

achtentwintig textielarbeiders in 

1844 een eigen broodbakkerij begon-

nen. Ze schakelden op die manier de 

tussenhandel uit en konden goedkoop 

leveren. Hun werkgever, textielbaas 

Robert Owen, had hen het idee aan 

de hand gedaan. Hij was onderne-

mer maar ook idealist. Hij streefde 

naar een maatschappij waarin de 

coöperatieve vorm op tal van ter-

reinen tot ontwikkeling zou komen. 

Het winkeltje van zijn arbeiders 

had succes en de coöperatieve vorm 

trok in veel Europese landen brede 

aandacht. Overal, ook in Nederland, 

ontstonden verbruikscoöperaties. Ze 

droegen namen als De Vooruitgang, 

De Dageraad of De Hoop.

 In Den Haag hadden drie jonge 

meubelmakers rond 1870 over het 

initiatief van hun Engelse collega’s 

gelezen. Hun vrije tijd was schaars 

maar het lukte 264 leden te winnen 

om samen een coöperatieve bakkerij 

op te richten. Op 6 juni 1879 werden, 

in een gehuurde ruimte aan de Paulus 

Potterstraat, de eerste broden gebak-

ken. Er was al gauw meer ruimte 

nodig. Met hulp van de Lutherse 

predikant Ferdinand Domela Nieu-

wenhuis kon drie jaar later aan de 

Koninginnestraat een eigen gebouw 

worden gekocht. Domela, die later 

als socialistisch voorman en daarna 

als anarchist een bekende Nederlan-

der zou worden, was door erfenissen 

fi nancieel tot hulp in staat.

Verdeling van winst

De Volharding ontwikkelde zich 

geleidelijk tot een grote Haagse 

instelling. Toen in 1928 het door de 

Haagse architect Jan Buijs gebouwde 

hoofdkantoor aan de Grote Markt 

werd betrokken, was er ook alweer 

een nieuwe moderne broodfabriek 

aan de Delftselaan. Maar De Volhar-

ding beheerde ook een netwerk van 

kruidenierswinkels, terwijl de leden 

ook kleding, schoenen, brillen, vlees 

en brandstoffen van de eigen coöpe-

ratie konden betrekken. Zij 

betaalden daar de gangbare prijs. 

Hun aankopen werden in een klan-

tenboekje opgetekend en aan het eind 

van het jaar werd de gemaakte winst 

onder de leden verdeeld.

Als vanzelfsprekend werd De Volhar-

ding democratisch bestuurd. Ieder lid 

van de coöperatie was stemgerech-

tigd. Samen kozen de leden, uit hun 

midden, de bestuurders. Die moesten 

op een algemene vergadering ver-

antwoording afl eggen. aak ging het 
daar pittig aan toe. De leden wensten 

een zo hoog mogelijk dividend, de 

bestuurders wilden graag wat achter 

de hand houden voor de toekomst.

Huismerk HAKA

Niet om het gewin, maar voor het 

gezin!

Het motto van de verbruikscoöpe-

raties was mooi en duidelijk. Maar 

in de dagelijkse praktijk deed men 

de boodschappen toch vooral waar 

het goed en goedkoop was. Ook 

in dat opzicht scoorde de winkels 

van coöperaties als De Volharding 

uitstekend. Geen wonder dus dat eind 

jaren dertig tienduizenden Hagenaars 

er hun inkopen deden. Met eigen 

fabrieken - eerst een meelfabriek in 

Rotterdam, later beschuit- en andere 

fabrieken in Jutphaas - kon goed en 

goedkoop worden geleverd. De eigen 

merknaam HAKA (Handelskamer) 

bleek het vertrouwen waard.

In hun oorsprong waren de winkels 

van de coöperatie geen doel maar 

middel. Doel was het tot stand 

brengen van een betere, althans meer 

sociaal gerichte maatschappij. Veel 

coöperatoren zagen hun coöperatie 

als een derde arm van de arbeidersbe-

weging. Samen met de vakbeweging 

- waaruit veel coöperaties trouwens 

waren ontstaan - en waar mogelijk 

samen met vooruitstrevende politieke 

partijen, wilde men meer zijn dan een 

club van consumenten.

Rem door verzuiling

De voor Nederland zo kenmerkende 

verzuiling is er ongetwijfeld oorzaak 

van dat de coöperatieve gedachte in 

ons land minder snel ingang vond 

dan in landen als België, Engeland 

en Duitsland. De eerste coöperaties, 

zoals De Volharding, hadden een 

sterk sociaaldemocratisch karakter. 

En daar was niet iedereen blij mee. 

Een paar jaar na oprichting van 

De Volharding trachtte een groep 

andersdenkenden het bestuur over te 

nemen. Die poging mislukte. Maar 

300 leden bedankten voor De Volhar-

ding en richtten een eigen coöperatie 

op, De Hoop genaamd. Die heette 

neutraal te zijn maar had desondanks 

in de statuten bepaald dat sociaalde-

mocraten geen lid mochten zijn.

De confessionele vakbonden, zoals 

het protestantse Patrimonium en de 

Katholieke Volksbond, waren lange 

tijd tegen verbruikscoöperaties. 

Het streven naar maatschappijve-

randering ging hen te ver. Toen ze 

aarzelend toch wat activiteiten op 

coöperatief gebied gingen onder-

nemen, kozen ze voor een eigen 

confessionele organisatie. Die bleef 

echter buiten de Handelskamer met 

als gevolg dat hun winkels verstoken 

waren van de voordelen van geza-

menlijke productie en inkoop.

Nazi-bemoeienis

In Duitsland waren, na de machts-

overname door Hitler, de coöperaties 

onder het nazi-regime gebracht. In 

de jaren 1940 – 1945 bestond logi-

scherwijze de vrees dat in Nederland 

hetzelfde zou gebeuren. Dat bleek 

niet het geval, de Duitsers bemoei-

den zich niet met de coöperaties.

Na de bevrijding zag het er naar uit 

dat de ontwikkeling verder zou gaan. 

RK- en protestantse coöperaties 

toonden zich tot meer samenwer-

king bereid. Op hun beurt namen de 

socialistische coöperaties wat afstand 

 “Mooi gebouw, opa.” - “Ja jongen, vroeger zat hier De Volharding!” Opa had gelijk. Het gebouw aan de 

Grote Markt mag dan van 1928 zijn, het is nog altijd opvallend mooi. Nu geeft de dakreclame aan dat 

er een uitzendbureau is gevestigd. Maar het werd gebouwd als hoofdkantoor voor de verbruikscoöpera-

tie De Volharding.

van vakbeweging en politiek.

Eind jaren vijftig kwam de terug-

slag. In de levensmiddelenbran-

che ontstonden eerst winkels met 

zelfbediening en kort daarna deden 

de supermarkten hun intrede. Grote 

winkels, met veel aanbod en betaal-

bare prijzen. Daar konden de kleine 

kruidenierswinkels van de coöperatie 

niet tegen op. Het publiek liet daar 

verstek gaan. Eind 1960 viel voor 

vrijwel alle verbruikscoöperaties het 

doek. Ook voor De Volharding.

Het hoofdkantoor aan de Grote 

Markt was al lang verlaten. De werk-

nemers, die de laatste zaken moesten 

afwikkelen, waren gehuisvest in de 

voormalige broodfabriek aan de 

Delftselaan. Ze waren al ontslagen 

toen daar, op een sombere herfstdag 

in 1975, de sloper zijn werk deed. 

Die avond stonden zo’n tweehon-

derd ‘oud-werknemers’ buiten te 

kijken. Grote mannen stonden er als 

kleine kinderen bij te huilen. De Vol-

harding was verdwenen. Maar niet 

helemaal. Het ziekenfonds De Vol-

harding was in 1940 verzelfstandigd, 

toen duidelijk werd dat de Duitsers 

zich wèl met het ziekenfondswezen 

zouden bemoeien. En dat zieken-

fonds zou in de komende jaren danig 

van zich doen spreken.

Ziekenfonds Azivo

Aan ziekenfondsen had den Haag 

nooit gebrek. Er waren er meer dan 

voldoende. Het grootste, AAZ, was 

in handen van artsen en apothekers, 

het op één na grootste, het Nuts, 

werd bestuurd door notabelen. 

Daarnaast konden Hagenaars nog 

kiezen voor een fonds dat eigendom 

was van een verzekeringsmaatschap-

pij of voor een rooms-katholiek 

ziekenfonds.

Eén ziekenfonds, dat van de 

verbruikscoöperatie De Volhar-

ding, onderscheidde zich van alle 

andere. In Den Haag maar ook in 

heel Nederland. Zo was bij elk ander 

ziekenfonds de toegang beperkt tot 

mensen met lagere inkomens. Wie 

meer verdiende werd niet geac-

cepteerd. Die moest als particulier 

patiënt naar dokter of ziekenhuis. De 

Volharding kende zo’n grens niet, bij 

haar was arm en rijk welkom. Bij dit 

alles moet worden bedacht dat het 

ziekenfonds zijn bestaan was begon-

nen als onderdeel van de coöperatie 

De Volharding. Een coöperatie, die 

ook een ideologisch doel nastreefde: 

verandering van de maatschappij.

Nu wil het geval dat naast de maat-

schappij met kleine letter ook Maat-

schappijen met hoofdletters bestaan, 

te weten de Maatschappijen waarin 

artsen, apothekers en tandartsen 

zich verenigden. En ook die kenden 

iets als een ideologie, maar dan wel 

een andere dan de Volharding. Dat 

had eigenlijk van de oprichting af 

geleid tot ruzies tussen ziekenfonds 

en artsen.

Toen in mei 1940 de Duitsers ons 

land binnen vielen, had het coöpe-

ratieve ziekenfonds zich in sterke 

mate onttrokken aan de invloed van 

de Maatschappijen. De Volhar-

ding had als het ware een eigen 

circuit ontwikkeld. Het had artsen, 

apothekers en tandartsen in dienst 

genomen en exploiteerde eigen 

poliklinieken en uiteindelijk zelfs 

een eigen ziekenhuis.

De Maatschappij van Geneeskunst 

werd bij verordening van Seyss 

Inquart in 1941 opgeheven. Maar 

al spoedig na de bevrijding nam de 

teruggekomen Maatschappij van 

Geneeskunst de strijdbijl tegen de 

Volharding weer op. Zij bleef erop 

aandringen dat het ziekenfonds het 

eigen, gesloten circuit zou opgeven.

Naar het einde

Had het aan de leden/verzekerden 

gelegen dan was hun Volharding 

gewoon doorgegaan. In eigen kring 

werd het systeem zeer op prijs ge-

steld. Maar het waren niet de leden 

die konden beslissen; de machtige 

Maatschappij van Geneeskunst was 

hen de baas. De Volharding had 

voor het eigen ziekenhuis en de 

poliklinieken medische specialisten 

in dienst. Maar er kwamen ook 

steeds meer ‘superspecialisten’ zoals 

cardiologen en urologen. De Volhar-

ding was te klein om die in dienst 

te nemen. Steeds vaker moesten 

patiënten worden doorverwezen naar 

specialisten buiten het eigen circuit. 

Het waren de door hen gevraagde 

tarieven die de Volharding uiteinde-

lijk tot capitulatie dwongen.

Op 12 oktober 1960 werden de 

handtekeningen gezet onder een 

met de Maatschappij van Genees-

kunst gesloten overeenkomst. De 

Volharding zou haar gesloten circuit 

opgeven. Net als alle andere zieken-

fondsen zou zij elke vrij gevestigde 

arts een contract aanbieden. Dat 

betekende opheffi ng van de eigen 
huisartsendienst. Overeengekomen 

werd ook dat de Volharding een 

welstandsgrens zou invoeren. De 

Volhardingbestuurders waren diep 

ongelukkig met de gang van zaken. 

In een bericht aan hun leden/verze-

kerden schreven zij

dat hen geen andere keus bleef. 

Want, zo meldden ze: “Wij stonden 

tegenover de monopolistische 

machtspositie van een medische 

vereniging.”

De Volharding, met de naam later 

afgekort tot AZIVO, bleef na 1960 

voortbestaan. Een korte vrijage met 

ziektekostenverzekeraar DSW uit 

Schiedam liep stuk. Eind 2007 werd 

bekend dat AZIVO zou worden 

overgenomen door Menzis, een 

schadeverzekeraar die zich vooral 

richt op ziekteverzekeringen. Onder 

leiding van Roger van Boxtel, minis-

ter voor grote steden en integratie in 

het kabinet Kok II, is Menzis, nauw  

samenwerkende met vakcentrale 

FNV, sterk gegroeid. Het telt meer 

dan 2 miljoen verzekerden en heeft 

vestigingen in Groningen, Enschede 

en Wageningen. De Menzisleiding 

heeft besloten de naam AZIVO te 

blijven gebruiken. Zakelijk zal dat 

wel verstandig zijn want die naam 

had in den Haag een heel goede 

klank. Maar er wordt ten onrecht  

mee gesuggereerd dat van de oude 

Volhardingwerkwijze nog iets over 

is.

Meer informatie

Wie meer wil lezen over de geschie-

denis van De Volharding, kan veel 

vinden in “100 jaar Volharding, 

door Tom Weerheym. Uitgave 

Azivo 1993 en in “Korte geschiede-

nis van coöperatie en ziekenfonds 

de Volharding “, opgenomen in 

de bundel beschouwingen over de 

Haagse arbeidersbeweging getiteld 

“ Tesamen solidair in alle hoeken”. 

Uitgave Nieuwe Haagsche 2002.

H. C. van der Hoeven

De auteur was van 1970 tot en met 

1986 algemeen directeur van het 

Ziekenfonds Azivo.

- De deegkneedmachine in de bakkerij van De Volharding aan de Delftselaan 58, een foto uit 1920. -

-  “Eet brood bij elke maaltijd!” meldde de etalages 

van De Volharding winkels, en ontbijtkoek lag er te 

koop met het opschrift ‘reclamekoek’. -

-  Vanaf 1910 werden jaarlijks door De Volharding  zo’n honderd Haagse ‘bleekneusjes’ naar de 

vakantiekolonie in Lunteren gebracht. - -  Herdenkingssteen uit de bakkerij in de Koninginnestraat. -

-  Het hoofdkantoor in aanbouw in 1928. -

-  Detail van de lichtreclame aan het hoofdkantoor. -

-  “Mooi gebouw,opa!”Het hoofdkantoor zoals het er anno 2009 bij staat. (Foto: Open Oog). -

-  Het door architect Jan Buijs ontworpen hoofdkantoor van De Volharding, op de 

hoek van de Grote Marktstraat en de Botermarkt, was het eerste in Nederland met 

lichtreclame. (Prentbriefkaart uit 1930 van E.M. van Ojen).. -
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&Opinie     Informatie

Sinds Prinsjesdag is de discussie toegespitst op de vraag wie en in welke mate moet bijdragen aan de toekomstige overheidsbesparingen. In deze 
rubriek de maatregelen die specifiek voor ouderen dreigen. Vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Ouderen ontspringen de dans niet

Ook de ouderen ontkomen er niet 

aan. Daarnaast zijn er echter speci-

fi eke besparingen op de OW zelf 
en op de partnertoeslag op komst, 
die eigenli k los staan van de huidige  
economische gevolgen, maar waar-
van het nu nog meer een uitkomst is 
dat ze op termi n worden doorge-
voerd. ventuele kostenverhogin-
gen in de gezondheidszorg zullen 
ouderen eveneens treffen, doordat 
deze leefti dsgroepen traditioneel het 
meest gebruik maken van artsen en 
voorzieningen. 

In de media spitst de discussie zich 

vooral toe op het geleideli k aan 
verhogen van de OW-leefti d 
van  naar  aar. De beoogde 
maatregel is oorspronkeli k vooral 
bedoeld tegen de oplopende kosten 
voor vergri zing. De nieuwe bezuini-
gingswoede van het kabinet heeft tot 
versnelling van de discussies geleid. 
De vakbeweging heeft tot  oktober 
de ti d gekregen met een fi nancieel 
haalbaar alternatief te komen door 
een unaniem advies in de ociaal-

conomische Raad R . Om-
streeks deze ti d is de deadline voor 
de R, maar het zit er niet in dat 
het advies unaniem zal worden. 

De bal komt nu te liggen op het 
speelveld van de weede amer. 
Die zal in overleg met de regering 
bepalen wanneer met de verhoging 
van de OW-leefti d wordt begon-
nen, onder welke voorwaarden en of 
er nog uitzonderingen voor f siek 
zware beroepen moeten worden ge-
maakt. Dat laatste is een zeer lastige 
en ingewikkelde kwestie.

inanci le rekenmeesters hebben al 
geschat dat een veertiger per maand 
niet meer dan drie tientjes zou moe-

ten gaan sparen om het fi nanci le 
‘gat’  tussen  en  aar geen 

OW meer  op te vangen. Dat li kt 
ons niet te veel gevraagd, zeker niet 
omdat al lang is gebleken dat een 
deel van de mensen behoorli k aan 
vermogensvorming doet voor ‘later’.
Mensen die reeds OW hebben of 
daarop de komende jaren aanspraak 

kunnen make,n willen nog wel eens 
beweren dat zi  bi na  aar OW-
premie hebben betaald en daarom 
menen alle rechten te kunnen hebben 
op de volle OW vanaf  aar.
We willen ze dat gevoel niet ontne-
men, maar feit is wel dat het bi  de 

OW om een ‘omslagpremie’ gaat  
de ongeren betalen feiteli k direct 
voor het kunnen uitkeren van de 

OW aan de -plussers.  an een 
verzekerings- of opbouwpremie  
waarbi  een ieder individueel rechten 
kri gt - is helaas geen sprake.

an de groeiende uitgaven voor 
OW-uitkeringen wordt indirect 

door alle belastingbetalers dus k 
door de reeds gepensioneerden  
eveneens meebetaald via andere be-
lastingmaatregelen. Maar dat li kt in 
de toekomst onvoldoende. Daarom 
wordt ook gedacht de mensen die al 

OW hebben geleideli k aan te laten 
meedragen aan de tekorten in het 
bestel door hen ook OW-premie te 
laten betalen of door aanpassing van 
de belastingtarieven.

erhoging van de OW-leefti d naar 
 aar, die waarschi nli k zal wor-

den uitgesmeerd over een heel lange 
periode van minstens twaalf aar, 
heeft waarschi nli k ook kostensti -
gingen tot gevolg voor de bi stand en 
OW. mmers deze mensen moeten 

ook, geli koplopend met de hogere 
OW-leefti d, hun uitkering langer 

kunnen kri gen. nderzi ds worden 
de aanvullende pensioenen op de 
opschuivende OW hoger en zi n er 
waarschi nli k daarop kostenbespa-
ringen mogeli k.

en andere bezuinigingsmaatregel, 
die de regering in het vooruitzicht 
heeft gesteld en waaraan nog nau-
weli ks aandacht is besteed, is het 
verkri gen van een partnertoeslag 
in de OW voor de ongere partner 

die g n werk heeft. aren terug is al 
vastgelegd dat deze partnertoeslag in 

 geheel verdwi nt.
u bestaat het voornemen moet ook 

nog door de weede amer  om aan 
partners die onger zi n dan  aar 
deze toeslag vanaf  te onthou-
den. impel gezegd komt het erop 
neer dat, als iemand  aar wordt 
in , zi n of haar veel ongere 
partner van onder de  aar pas 
weer een toeslag kri gt als de onge 
blom zonder inkomen   aar is ge-
worden. lle nieuwe  OW’ers na 

 kri gen berhaupt geen toeslag 
meer voor de ongere partner.
De ouderenbonden houden zich 
voorlopig in deze discussies rustig. 
Het zi n ook alleen maar toekom-
stige -plussers die wat slechter af 
zullen zi n door de voornemens met 
de OW. Of alsnog invalshoeken 

worden gevonden die de aantasting 
van de OW op  aar kunnen 
voorkomen, weten we niet. We 
schatten het somber in. Het gaat 
er maar om of met een bepaalde 
bandbreedte ong en oud evenredig 
 vooral naar hoogte van inkomen 
 wordt getroffen door de bezuini-

gingsnoodzaak van de huidige en 
toekomstige regeringen.

ommige politieke parti en de  
van ant en de  van Wilders  
hebben al een blokkade aangekon-
digd op verhoging van de OW-
leefti d. Dat mag  Re le alterna-
tieven hebben ze echter nog niet 
kunnen aandragen. Het li kt erop 
dat ze het voorlopig alleen maar uit 
opportunistisch kiezersgewin doen. 
Beide oppositiepartijen zijn daar 

heel sterk in.

Als het aan de regering ligt, zal vrijwel iedereen in min of 

meerdere mate worden getroffen door de bezuinigingen op 

de overheidsuitgaven die op Prinsjesdag een schrikbarend 

oplopend tekort lieten zien. 

Erf- en schenkingsrecht

Schoonzusje staat niet 

onder curatele

Mijn schoonzusje zit al ruim 30 jaar 

in een psychiatrische inrichting. Mijn 

man doet haar fi nanciële zaken. Zij 
staat niet onder curatele. Zij is ooit 
in het verleden getrouwd geweest en 

uit dit huwelijk is een zoon geboren. 
Van deze zoon heeft zij nu ook al 
ruim 30 jaar niets meer gehoord of 

gezien. Mijn schoonzusje heeft een 

klein beetje gespaard. Erft haar zoon 
nu dit spaargeld of kan dit op een of 
andere manier worden voorkomen?

annemende dat uw schoonzus e 
niet al te grote bedragen bezit, nemen 
we aan dat er geen testament is. a 
haar overli den is haar wetteli ke erf-
genaam haar zoon, die zi  kenneli k 
al  aar niet heeft gezien. Dat kan 
zi  voorkomen door een testament te 
laten opmaken waarin zi  haar zoon 
passeert. De zoon kan echter nog al-

ti d een beroep doen op z’n legitieme 
portie een minimaal erfdeel .
Het beste kan zi  dus - als zi  cht 
niks of heel weinig aan haar zoon 
wil nalaten - het geld voor haar dood 
zoveel mogeli k opmaken of aan an-
deren schenken, waarbi  zi  uiteraard 
wel rekening houdt met de eventuele 
uitvaartkosten voor een ieder kan dat 
bedrag anders zi n .

Financiële kwesties

Polisvoorwaarden bij uit-

vaartverzekering 

Een uitvaartverzekering op naam van 
mijn schoonmoeder van 92 jaar is 

afgesloten in 1982. De pakketverze-
kering dekt, ongeacht de kosten, de 
uitvaart na overlijden. Nu blijkt dat 
per 1 januari 2008 een verzekerd be-
drag wordt genoemd van € 2324,64, 
eventueel aangevuld met winstde-
lingsregeling. Kan men eenzijdig een 

polis wijzigen? 

olisvoorwaarden kunnen niet 
eenzi dig worden gewi zigd. terker 
nog  wi zigingsvoorstellen van de 
verzekeraar in de polisvoorwaarden 
kunnen leiden tot tussenti dse opzeg-
ging door de verzekerde van het 
contract.

 stelt wel heel simpel dat de pakket-
verzekering ongeacht de kosten van 
uitvaart alles zou dekken. Dat li kt 
ons sterk. elfs in de oudste polissen 
staan in de voorwaarden beperkingen 
aan de dekking, soms ge ndexeerd, 
soms zonder indexering. ekoppeld 
ook aan een eventuele premiesti ging.

 zult toch de oorspronkeli ke 
voorwaarden ‘kleine lettert es’  
moeten beki ken voordat u met goede 
argumenten kunt terugvallen op uw 
constatering.

aak stellen verzekeraars tussenti ds 
aangepaste voorwaarden voor, waar-
mee de verzekerde wel akkoord dient 
te gaan of anders de verzekering 
moet be indigen. Het kan ook zi n 
dat uw schoonmoeder stilzwi gend 

akkoord is gegaan met wi zigingen 
door helemaal niet te reageren. 
Dat is inderdaad een manier van 
verzekeraars om polisvoorwaarden 
aan te passen. n hun brief schri ven 
ze ook vaak dat, als u akkoord gaat, u 
niet hoeft te reageren.
We raden u aan zich toch nog wat 
meer te verdiepen in de polis en op-
heldering te vragen aan de verzeke-
raar. ragen kost niets

Fiscale zaken

Levensverzekering in Bel-

gië betaalt uit 

Ik heb in het verleden in België 
een levensverzekering afgesloten 
die bij leven op 65 jaar een bedrag 
ineens uitkeert. Het kapitaal van 
pakweg 100.000 euro heb ik op een 
depositorekening van mijn bank in 
Nederland gezet. Wat zijn de fi scale 
consequenties?

ls het niet om zwart geld gaat niet 

veel. We nemen aan dat u de premies 
of de koopsom, waarmee u inderti d 
de verzekering heeft betaald, niet 
fi scaal heeft afgetrokken voor uw 
inkomstenbelasting in box . s 
dat w l het geval, dan komt de kapi-
taaluitkering bi  u thans in box  en 
betaalt u daarover de volle mep aan 
inkomstenbelasting.

ls u uit uw netto inkomen de le-
vensverzekering hebt betaald, dan is 
de kapitaalsuitkering belastingvri  en 
telt het vermogen alleen mee in box 
. Boven de vri stellingsgrens van 

circa .  euro per persoon betaalt 
u aarli ks dan ,  procent belasting.

ls de Belastingdienst constateert 
dat uw vermogen in n klap nogal 
sterk is toegenomen en daarover 
opheldering vraagt, dan heeft u een 
plausibele verklaring. aat het echter 
om zwart geld, dan heeft u wel wat 
uit te leggen

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’.



Ook als senior kunt u vertrouwelijk en 

openhartig met iemand bellen - als u 

uw verhaal kwijt wilt of een probleem 

hebt, maar er is niemand om daar-

over te praten. Dan kunt u terecht bij 

Sensoor Haaglanden. Sensoor is een 

onderdeel van de Stichting TeleTrust, 

een maatschappelijke organisatie met 

al vijftig jaar ervaring met telefonische 

hulp- en dienstverlening. In 1959 be-

gon TeleTrust met de SOS Telefonische 

Hulpdienst Den Haag en omgeving. 

Vertrouwelijk contact

Stel, u bent bezorgd om uw echtgenoot 

die de laatste tijd steeds vaker vergeet-

achtig is of zich vreemd gedraagt. U 

bent bang dat hij misschien dement 

begint te worden. Of u zit met een 

geldprobleem of met gevoelens van 

eenzaamheid. U komt er niet uit en 

hebt behoefte aan een luisterend oor. 

Toch wilt u er liever niet in uw eigen 

omgeving over spreken. In zo’n geval 

kunt u rekenen op Sensoor.

Iedereen in de regio Haaglanden/

Zoetermeer, jong of oud, vindt 24 uur 

per dag een luisterend oor bij de drie 

telefonische Sensoor-hulplijnen van de 

Stichting Teletrust. Ze zijn bereikbaar 

via 0900-0767, (070) 345 45 00 of 

(079) 352 37 37. Voor informatie, voor 

vragen over lastige onderwerpen, of 

voor ondersteuning op emotioneel ge-

bied. Sensoor is anoniem en vertrouwe-

lijk, en vooral: Sensoor luistert. U hebt 

er een echte gesprekspartner aan.

Een gesprek via de telefoon heeft zo 

z’n voordelen. U kunt vanuit uw eigen 

vertrouwde omgeving bellen op een 

moment dat u daar behoefte aan hebt. 

Dat kan overdag, maar ook midden in 

de nacht zijn. U krijgt een gespreks-

partner die betrokken, maar ook nuch-

ter en kritisch is. De telefoonmede-

werkers van Sensoor doen dit werk als 

vrijwilliger. Ze zijn grondig getraind 

in het bieden van hulp via de telefoon. 

In 2007 hebben zij bij Sensoor ruim 

20.000 gesprekken gevoerd.

Wilt u er liever eerst meer over weten? 

Kijk eens op www.sensoor.nl/haag-

landen.

Vrijwilligerswerk

Misschien hebt u dit gelezen en denkt 

u: een mooie organisatie, maar zelf heb 

ik die niet nodig. Dat kan natuurlijk. 

Toch kan Sensoor dan op een andere 

manier iets voor u betekenen - en u 

voor Sensoor. Hebt u interesse voor 

communicatie en wilt u zich graag 

voor anderen inzetten? Dat kan bij de 

Stichting TeleTrust: aan de andere kant 

van de telefoon. Bij Teletrust kunt u 

aan de slag als telefoonmedewerker 

of chatmedewerker. Zo bent u op 

een zinvolle wijze actief voor andere 

senioren. U biedt op een eenvoudige 

en laagdrempelige manier hulp aan 

mensen die behoefte hebben aan een 

(anoniem) gesprek en een luisterend 

oor zonder vooroordelen.

Anton doet dit werk sinds november 

2008 en is er heel stellig over: ‘Vrijwil-

ligerswerk bij Sensoor is dankbaar en 

belangrijk “werk”. Volwassenen vertel-

len jou – in feite een volslagen vreemde 

– over gebeurtenissen uit hun leven die 

voor hen vaak intens en vertrouwelijk 

zijn. Dat doen ze uit gebrek aan een 

luisterend oor in hun eigen omgeving, 

of omdat sommige dingen voor hen zo 

gevoelig liggen dat zij hun verhaal al-

leen op een anonieme wijze kwijt wil-

len. Voor mij is het ook een interessante 

gelegenheid om mijn maatschappelijke 

betrokkenheid te tonen en persoonlijke 

inzichten te verruimen.’

Telefonisch hulpmedewerker bij 

Sensoor is kortom een afwisselende, 

boeiende vrijwilligersbaan waarin 

u zich kunt ontwikkelen. Interesse? 

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober 

begint er een speciale Sensoor-(basis)

training voor nieuwe medewerkers. 

Meer informatie krijgt u

via tel. (070) 365 89 45, of op

 www.teletrust.nl/vrijwilligerswerk

ACTUEEL

Een luisterend oor sinds 1959

Sensoor hulptelefoon voor ouderen

DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

Agenda

Dinsdag 13 oktober:

Hoe beleef je dementie? 

Tweede bijeenkomst van het (maan-

delijkse) Alzheimer Café Den Haag, 

seizoen 2009-2010. In Nederland 

lijden naar schatting 250.000 mensen 

aan de ziekte van Alzheimer. Hoe is 

het om dement te zijn en hoe is het 

om met een dementerende te leven? 

Wat zijn de persoonlijke gevolgen? 

Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 (t/o 

de Grote Kerk), Den Haag, zaal open 

19.00 uur, programma 19.30-21.30 

uur, toegang gratis, aanmelding vooraf 

is niet nodig. Inlichtingen bij CIPO, 

tel. (070) 364 38 18 of e-mail cipo@

cipo.org. Of kijk op www.cipo.org 

voor informatie en het volledige jaar-

programma van het Alzheimer Café 

Den Haag.

BROEM-dag:

rijvaardigheid testen

Veel 55+’ers hebben hun rijbewijs al 

jaren, terwijl het verkeer ondertussen 

danig is veranderd. Misschien merkt 

u het ook onderweg, en zou u uw 

rijvaardigheid als automobilist wel 

eens willen testen. Dat kan tijdens 

een van de BROEM-dagen van het 

Stadsgewest Haaglanden. Dat is een 

plezierige opfriscursus van een mid-

dag of ochtend, georganiseerd door de 

afdeling Den Haag van Veilig Verkeer 

Nederland. U maakt een rit in uw 

eigen auto onder begeleiding van een 

rij-instructeur. Die geeft u vervolgens 

een uitgebreid persoonlijk advies mee 

om, indien nodig, uw eigen rijgedrag 

te verbeteren. U hebt er dus direct 

iets aan. (En voor de duidelijkheid: 

meedoen aan een BROEM-dag heeft 

geen enkele consequentie voor uw 

rijbewijs.) Daarnaast kunt u zichzelf 

testen in een heuse rijsimulator. Uw 

waarnemingsvermogen en reactie-

snelheid worden op de proef gesteld. 

Een opticien en audicien controleren 

uw zicht en gehoor. Voorts licht een 

voorlichter van Politie Haaglanden de 

nieuwste verkeersregels toe. Verwar-

rende situaties en persoonlijke ervarin-

gen passeren daarbij de revue.

Waar kunt u terecht dit najaar?

 aterdag  september  
Albrandswaard Vierstroomzorgring 

Dienstencentrum, Albrandswaard 1, 

Zoetermeer, aanvang 9.00 en 13.00 

uur.

 ri dag  oktober  Wi k-
centrum Essesteijn, Elzendreef 10, 

Voorburg, aanvang 10.00 uur of 

14.00 uur.

 Donderdag  oktober  

Verkeersschool Rietveld, Mr. P. 

Droogleever Fortuijnweg 103, Den 

Haag, aanvang 10.00 uur of 14.00 

uur.

 ri dag  november  ultureel 
Centrum de Warenar, Kerkstraat 75, 

Wassenaar, aanvang 10.00 of 14.00 

uur.

 Woensdag  november  
Sportcomplex Velo, Noordweg 26, 

Wateringen, aanvang 10.00 of 14.00 

uur.

Deelname kost slechts € 15,-. Op-

geven kan bij Yvonne Brouwer van 

Veilig Verkeer, tel. (070) 325 40 97; 

of stuur een e-mail met uw naam, 

adresgegevens, telefoonnummer en 

de BROEM-dag van uw keuze naar 

yvonne.brouwer@12move.nl. Infor-

matie kunt u krijgen bij haar of bij 

Ingrid de Bruijn van het Stadsgewest 

Haaglanden, tel. (070) 750 16 40 of 

e-mail i.debruijn@haaglanden.nl.

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

INFORMATIE:

Boekje downloaden 

met graven 

beroemdheden
Een tijdje geleden stond het al in De 

Oud-Hagenaar: er is een geïllustreerd 

boekje verschenen over de beroemd-

heden die hun laatste rustplaats hebben 

gevonden op Haagse begraafplaatsen. 

Ze zijn heel precies in kaart gebracht, 

inclusief beknopte levensbeschrijvingen 

van de beroemdheden en informatie 

over de begraafplaatsen. Alleen: dat 

boekje is niet gedrukt. U kunt u er 

alleen aan komen via de computer. Het 

is beschikbaar als elektronisch docu-

ment (pdf). Dat kunt u downloaden en 

vervolgens zelf printen. Dus ga even op 

internet – thuis of, als u geen computer 

hebt, bijvoorbeeld tijdens het computer-

café in Buurtcentrum Mariahoeve (zie 

hieronder). Of vraag iemand het voor 

u te doen. Het internetadres is www.

denhaag.nl/Pics/dsb/Historische_gra-

ven.pdf, en op de nieuwspagina’s op 

www.cipo.org vindt u ook een link. Het 

boekje komt dan direct op uw beeld-

scherm!

Op de computer
in Mariahoeve 
Zin om achter de computer te gaan, 

bijvoorbeeld om het hiervoor genoemde 

boekje met historische Haagse graven 

te bekijken of te downloaden? Elke 

woensdagochtend kunt u in Buurtcen-

trum Mariahoeve achter de pc kruipen. 

Dan is er van 10.00 tot 12.00 uur com-

putercafé voor 55+’ers. Meld u even 

bij de vrijwilligers Yvon van de Berg 

en Olga van Marle, dan regelen zij dat 

u het computerlokaal binnen kunt en 

van de computers gebruik kunt maken. 

U kunt kiezen voor één of twee uur; de 

kosten zijn € 1,- per uur (met gepast 

geld betalen bij de informatiebalie). 

Buurtcentrum Mariahoeve vindt u aan 

de Ivoorhorst 155. 

Informatie: tel. (070) 347 00 41.

De Kindertelefoon - de naam van die instelling kent bijna iedereen. 

Maar wist u dat er ook zo’n hulptelefoon bestaat voor ouderen? 

www.cipo.org
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SCHROEDER 
KRINGLOOP HOLLAND

I
n de zestien winkels van Kringloop Holland verkoopt 

Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs! 

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

koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 200 

mensen van Kringloop Holland zijn actief in het ophalen, 

repareren en verkopen ervan. 

Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een 

woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende 

verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel 

gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.

Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de 

winkels van Kringloop Holland. 

Adressen Kringloop Holland 
Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 14 Den Haag

Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Beresteinlaan 2 Den Haag 

Fruitweg 240 Den Haag

SCHROEDER 
DIENSTENWINKEL 

D
e Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende 

diensten voor particulieren met een krappe beurs 

en voor instellingen of stichtingen.  Geschoolde 

klussers leveren en garanderen kwaliteit tegen lage prijs. U 

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

met een Ooievaarspas, een vaste klantkaart of een servicepas 

Gezondheidsservice Florence krijgen extra korting.

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

gratis energiebespaarbox aan Haagse inwoners met een 

Ooievaarspas.

*   Witten, schilderen en behangen: handige klussers geven 

uw kamer(s) graag een mooie opknapbeurt.

*   Kleine klussen zoals het repareren van een lekkende 

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

*  schoonmaakwerk. 

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

winkels terecht. 

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

donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 

08.00 tot 12.00 uur of een e-mail sturen naar 

info@dienstenwinkel.nl.

Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 14 Prins Willemstraat 14 Den Haag

Weimarstraat 364 Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 

Beresteinlaan 2 Den Haag 

Fruitweg 240 Den Haag

✁

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

ONTVANGT U IN AL ONZE WINKELS 

10% KORTING

OP DE AANKOOP VAN ALLE KLEDING

Geldig tot 1 november 2009  Alleen originele kortingsbonnen geldig

Maximaal 1 bon per klant

Kapsalon Geesiena 
voor Dames & Heren haarmode

Wij zijn al 30 jaar een zelfstandige onder-
neming in Huize Eijkenburg en j.l geheel 
verbouwd.
U bent van harte welkom voor ieder ge-
wenste haarbehandeling, wij hanteren 55+ 
prijzen voor alle behandelingen.
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 
09.00 uur tot 16.00 uur.
 
Kom vrijblijvend langs en profi teer van onze 
scherpe prijzen,
 
Kapsalon Geesiena
Huize Eijkenburg
Kruisbessenstraat 12 Den Haag
tel: 070-7507262 www.simonisvis.nl

Dat kan alleen bij!!

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

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

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

U heeft nù meer zorg
in uw omgeving:

De Gezondheidsboulevard
van Carel van den Oever 

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

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

Anja Tenholter
Park de Elsberg 64
2272 DA Voorburg

T 070-2208035
E atenholter@40plusrelatie.nl
W www.40plusrelatie.nl

SINGLE, MAAR 
LIEVER SAMEN?

Jaap van 
der Zwan, 
schrijver en telg uit de 
bekende Scheveningse 
redersfamilie Van der 
Zwan, gaat in gesprek 
met journalist 

Jos de Gruiter.

Hij schrijft in ‘Het Brakke 
Water’ over de teloor-
gang van het vissers-
dorp Scheveningen.

Datum: zondag 18 okto-
ber 2009

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: Hoofdbiblio-
theek Zoetermeer, 
Engelandlaan 502

Toegang: € 4,50 voor 
leden, € 6,50 voor niet 
leden

Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij de administratie van 
de Hoofdbibliotheek of 
via www.bibliotheek.nl/
zoetermeer

Adverteren in 

De Oud-Hagenaar
Bel met Irene Schaddelee

06 – 23700323

Kijk op www.deoud-hagenaar.nl
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Jaap Schut
Naar aanleiding van de stukjes in de Oud Hagenaar ontvingen wij een mail van Bram van Steenbergen uit Huntington Beach, 

California. Het stukje over de Westend drumstellen had hij met veel genoegen gelezen en deed hem herinneren aan vroeger.

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

Hij schreef het volgende :

Ik had in de tijd van 1963 tot 1965 

een Tromsa drumstel. Toen The 

Shadows in Nederland waren in 

1964 (ik was 14) en Brian Bennett 

Big “B” speelde op een Ludwig 

drumstel op 2, wat we toen nog 

pauke troms noemde in plaats van 

staande trom, heb ik net zolang 

gezeurd tot mijn moeder een lening 

opnam bij de Gemeentelijk Krediet 

Bank (in het Westeinde) en ik een 

Ludwig Drumstel bij Henk Suiker 

kon aanschaffen in 1965. Kort 

daarna kwam ik bij The Shane 

als drummer en begonnen de vele 

optredens met altijd een drum solo. 

Ik ging vervolgens overal zoeken 

naar een kleine pauke trom, want 

ik wilde dezelfde toestand als mijn 

grote voorbeeld Brian Bennett 

hebben. Maar die was nergens te 

vinden. Toen ben ik naar De Hooge 

gegaan die voor mij een (ik geloof 

13”) pauke trom heeft gemaakt. 

Het ding was geen klap minder dan 

de aanbeden Ludwig, geweldige 

kwaliteit. Ben er het hele land mee 

door geweest. Hij had zelfs de drie 

poten langer gemaakt en dat beviel 

zo dat ik Mijnheer de Hooge heb 

gevraagd ze ook voor mijn Ludwig 

te maken. Dat deed hij. Ik heb toen 

(niet wetend dat dit een collectors 

item zou worden) de Ludwig in 

1972 verkocht aan een vriend van 

mij in Limburg die de staande 

pauke trom weer verkocht heeft en 

er een dubbele bass drum tom tom 

heeft opgezet.

Ik maakte, als we niet optraden, 

altijd graag het rondje op zaterdag-

morgen: De Hooge, Bas v.d. Rest, 

Servaas en eindigen bij, wat mijn 

moeder De Bank van Bram had 

gedoopt, Muziekhandel Suiker op 

de Vaillantlaan. Ik had daar een 

open rekening en terugdenkend aan 

die tijd: wat moet die Henk Suiker 

van mij gehouden hebben!!!

Na enig e-mail verkeer met Bram 

verraste hij ons met nog een 

verhaal :

En dan zit je het verhaal van de 

Jumping Jewels te lezen in Hun-

tington Beach, California en on-

middellijk vliegen mijn gedachtes 

terug naar mijn Haagsche dagen. 

Nu gebeurt dit regelmatig. Net als 

Erik Hazelhof ooit schreef, hoe 

ouder ik word hoe meer Hagenaar 

ik ben en ik hoef er niet eens voor 

in Den Haag te wonen!!

The Jumping Jewels hadden al-

lemaal gitaar les bij de bekende en 

populaire gitaar leraar Ab Bronk-

horst. Ab was directeur van het 

Haagsch Gitaar Centrum (en onder 

directeur, secretaris, penningmees-

ter en administratief medewerker). 

Gelukkig vond hij nog tijd om 30 

minuten per week voor 20 gulden 

per half uur les te geven. Robbie 

van Leeuwen kwam daar ook en 

eigenlijk, wie kwam er niet? Uit 

die ruif zijn vele goede gitaristen 

tevoorschijn gekomen. Regelmatig 

vertelde hij mij (in 1963, ik was 

een 13 jarige snotneus) dat de 

Jumping Jewels op zijn tweede 

huwelijksfeest (of misschien derde 

huwelijk want onze Ab hield erg 

van de meisjes) hadden opgetre-

den. Je kreeg van Bronkhorst altijd 

een paar liedjes te leren waar je 

als Rock and Roller geen klap aan 

vond, van die evergreens zoals 

Somewhere over the rainbow. 

Als Ab het liedje met accoorden 

voorspeelde zat hij enthousiast vals 

mee te fluiten zodat e haren recht 
overeind gingen staan. 

Het is inmiddels meer dan 40 jaar 

geleden maar ik kan mij herinneren 

dat Hans van Eijk trots naar binnen 

kwam stormen met een hele mooie 

gitaar koffer in zijn  handen. Nu 

hadden wij, jonge aankomende 

gitaristen (vanwege geld gebrek) 

alleen maar gitaren waar de snaren 

zo hoog van stonden dat je moeder 

het ding kon gebruiken als kaas-

schaaf. Meestal hadden we die 

aangeschaft bij Henk Suiker op de 

Vaillantlaan waar Ab Bronkhorst 

een goede (lees handeltje) verhou-

ding mee had. Voor ik verder ga, 

Ab had een rothekel aan elektrische 

gitaren. Alleen akoestische gitaren 

konden zijn goedkeuring wegdrage 

en hij had zelf een exemplaar wat 

zo groot en luid was dat hij het 

ding liefdevol “Het Kanon” had 

gedoopt.

Terwijl ik dus in de “Hot Seat” (les 

stoel) zat en vermanend aan werd 

gekeken door Ab (ik had weer de 

smoes dat het thuis beter klonk 

dan bij hem, met andere woorden, 

ik had weer eens niets geleerd), 

maakte Hans enthousiast zijn gitaar 

koffer open en daar lag een Fiesta 

Rode Fender Stratocaster, dezelfde 

die Hank Marvin van The Shadows 

had. Ik snakte naar adem en werd 

duizelig toen ik naar dat ruimte-

schip keek. Een Stratocaster!!! 

Dat is een droom die nooit waar 

zou kunnen worden en daar lag er 

dan een, vlakbij, ik kon hem aan-

raken maar durfde niet, benauwd 

dat de veeeeeel oudere Hans mij 

een knal voor mijn kop zou geven. 

Terwijl wij stonden te zuchten en 

staren naar dit fenomeen kwam Ab 

vanaf zijn stoel met de opmerking: 

Wat moet je nou met een plank met 

elastiekies er op??

Het bracht ons weer terug op de 

aarde maar de waardering voor 

Ab zijn verstand over elektrische 

gitaren werd er niet groter op.

Momenteel ben ik de trotse bezit-

ter van een door Fender Custom 

(hier vlakbij en nog geleid door 

de mensen die bij Leo Fender zijn 

begonnen) gemaakte originele 1962 

Fiesta Rode Stratocaster waarmee 

ik nog regelmatig optreedt en songs 

van The Shadows hier in Amerika 

door de zalen laat vliegen. Maar 

momenten zoals bij Ab vergeet je 

nooit meer en zijn onaantastbaar en 

een stuk van de Haagsche muziek 

geschiedenis.

Bram van Steenbergen 
van The Shane vertelt…
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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 Wa-
genstraat, middenin het centrum van Den Haag. 
Door de vele tram- en buslijnen die door het cen-
trum 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 dorpscen-
trum 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 twee-
kamerwoningen.

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 drieka-
merwoningen van ca. 75 m2 en drie tweekamer-
woningen van ca. 66 m2.

Humanistische Stichting

 Beschut- en Groepswonen

 Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

Mooie tijd, maar helaas 

geen bruidsuikers

Misdienaar 
in de jaren ‘60

Tegenwoordig woon ik in Gouda, maar ik bracht 

mijn jeugd door in Den Haag en werk daar nu 

nog. Ik woonde vanaf mijn geboorte op 17 maart 

1950 tot 1967 in de Vruchtenbuurt bij mijn ouders 

en twee zussen. Eerst aan de Wingerdstraat 78 en 

vanaf 1957 op de Laan van Eik en Duinen 162, bo-

ven wijnhandel Van Leeuwen. Natuurlijk RK en op 

de H. Familie jongensschool in de Hortensiastraat 

op de lagere school gezeten.

En wat deden veel jongens van 10 - 12 jaar in de 

kerk? Misdienaartje! In de kerk of zoals ik in pen-

sion Eykenburg bij de nonnen. Er werd gevraagd 

op school wie wil er misdienaar worden en missen 

dienen? Vanaf de 4de klas kon je al in pension 

Eykenburg in de Kruisbessenstraat terecht en vanaf 

de 5de klas in de H. Familiekerk aan de Kamper-

foeliestraat.

Brood en thee

Ik wilde wel en ging na schooltijd als misdienaar 

oefenen bij het  protocol van de zusters, dat moest 

voor je aan het ‘echte’ werk mocht beginnen. Een 

bijkomstig voordeel was dat wij bij de zusters in 

Eykenburg altijd eten kregen, brood en thee, na 

de mis in een klein kamertje aan de kant van de 

Druivenstraat. De jongens die in de kerk dienden 

kregen dat niet. Nadeel was wel weer dat wij geen 

bruiloften hadden, en dus ook nooit bruidsuikers 

kregen. Stom van me, want je kreeg voor het dienen 

op bruiloftsmissen ook vrij van school en dat wilde 

ik wel.

We hadden in Eykenburg wel begrafenissen van 

bewoners, vaak welgestelde mensen van goeden 

huize trouwens. Maar dat leverde alleen de aanblik 

van bedroefde en treurende gezichten op.

Als er een sterfgeval was gingen we als misdienaar 

mee om de overledene van de kamer te halen, naar 

de kapel voor de  uitvaartmis. Daarna gingen we 

via de hoofd in- en uitgang naar buiten, met kruis, 

wijwater en wierookvat, gevolgd door de familie. 

Dan stapten wij in de tweede volgwagen, meestal 

ging het naar de RK begraafplaats St. Barbara aan 

de Binckhorstlaan.

Een gulden

De baas in Eykenburg, zoals ik mij herinner, was de 

‘moderator’, maar misschien noemden ze hem an-

ders. Hij had een hele mooie kamer vol prachtspul-

len, op de hoek van de gang na de kapel. En hij 

had zelfs een mooie grijze Mercedes Benz, die in 

een garage stond naast een winkel bij de hoek van 

Kruisbessenstraat en Vlierboomstraat. Met Pasen, 

Kerst of Nieuwjaar gingen wij hem als misdienaars 

’s avonds mooie dagen en het beste wensen. Dan 

kregen we een gulden, of als hij die niet had kreeg 

de oudste misdienaar een briefje van 10 mee om 

te wisselen bij patatzaak Paraplu op de hoek van 

de Goudenregenstraat en de Laan van Meerder-

voort, omdat de gewone winkels al dicht waren. 

De anderen wachtten dan voor de hoofdingang van 

Eykenburg op hun gulden, om er daarna dolblij mee 

naar huis te gaan.

Potreis

Een keer per jaar gingen we op ‘potreis’. Daar werd 

speciaal voor gecollecteerd op een bepaalde zondag 

tijdens de mis in Eykenburg, dat ging best lekker 

die collecte voor het uitstapje van de misdienaars. 

De opbrengst werd dan gebruikt voor een dagje uit 

met de bus, met de tuinman erbij trouwens. Dan 

gingen we bijvoorbeeld naar ‘de Kleine Betuwe’ in 

Haastrecht of richting Oudewater. Dan gingen wat 

ik nog weet naar de speeltuin “de kleine Betuwe” in 

Haastrecht of richting Oudewater . 

Ook de ‘kruistocht’ in de tuin achter zal ik nooit 

vergeten en de late nachtmissen met Kerst. Dan 

kon ik het haast niet wakker houden. En het ‘Lof’ 

op zondagmiddag om vijf uur, dat was ook heel 

bijzonder. Het was voor mij als misdienaar in de 

jaren zestig een leuke tijd, niets ‘mis’ mee zal ik 

maar zeggen.

Anton Vringer
anton_vringer@hotmail.com

‘In De Oud-Hagenaar van een tijdje 

terug, in nummer 9, stond een leuk 

stuk over pension Eykenburg.  Zelf 

heb ik daar ook nog speciale herin-

neringen aan, uit de tijd dat ik nog 

een jonge jongen was.’ 

- De kapel van Eykenburg, waar jonge Anton diende.  -

- De kapelgang, waaraan de prachtkamer van de ‘moderator’ lag.  -

- Schoolplaat van 

een misdienaar, 

voor de werving 

van goed katholieke 

jongens. -



De Oud-Hagenaar   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 29 september 2009 pagina 15

   

Over voornamen zijn tal van boekjes te krijgen en is veel op internet te vinden. Het oudste type voornaam in Nederland is van 

Germaanse oorsprong. Het gaat daarbij vaak om samengestelde namen met twee stammen, zoals Geertruida (uit Ger en Trud) 

en Frederik (uit Fred en Derk).  In de loop van de Middeleeuwen raakte de gewoonte in opkomst om kinderen naar heiligen te 

noemen, Frans (naar Franciscus van Assisi) en Maria (naar de Heilige Maagd) zijn daar hele bekende voorbeelden van.

Na de Middeleeuwen kwam ook het 

vernoemen naar familieleden steeds 

vaker voor. De eerste zoon werd 

meestal naar de vader van de vader 

genoemd, de eerste dochter naar de 

moeder van de vader of de moeder, 

dat verschilde per streek en per 

plaats. Bij het tweede kind was over 

het algemeen ‘de andere kant’ aan 

de beurt: was vaderskant vernoemd, 

dan werd, afhankelijk van het 

geslacht van het kind, de naam van 

de vader of moeder van de moeder 

gegeven en andersom. Het derde 

en vierde kind kreeg gewoonlijk de 

naam van de grootouders die nog 

niet vernoemd waren; zonodig werd 

het geslacht van de naam veranderd. 

Bij de volgende kinderen kregen de 

tantes en ooms van het kind de eer; 

daarbij gold in het algemeen de regel 

dat wanneer de ouders van de vader 

voorgaan, ook de broers en zussen 

van de vader het eerst aan de beurt 

komen. Het kwam ook wel voor dat 

wanneer de grootouders van het kind 

vernoemd waren, de namen van de 

ouders of overgrootouders gegeven 

werden. Algemeen is de traditie 

dat overleden familieleden voor-

rang kregen bij vernoeming, anders 

gezegd ‘dood gaat voor levend’. 

Onder invloed van WO II en de 

opkomst van de radio kwamen in  

Nederland ook Amerikaanse en 

Engelse voornamen in zwang. Toch 

kwamen ze bij een Nipo-enquête in 

1961 nog niet in de hoogste regionen 

voor. Behalve onder families met 

een Indo achtergrond, daar kwamen 

namen als Jack, Roy en Daisy al 

wel vroeg en vaak voor, nog voor 

de oorlog. Misschien is er trouwens 

een lezer die daar eens wat over kan 

uitleggen in een bijdrage?

Maar goed, in deze puzzel gaat het 

er om ‘klassieke’ voornamen te 

zoeken die in de decennia voor en 

na WO II heel veel voorkwamen in 

Nederland. Bij de burgerlijke stand 

stonden ze toen meestal nog voluit 

geregistreerd, als Johannes Wilhel-

mus; maar wij gebruiken hier de 

‘roepnamen’, Jan en Wim dus.

Meer informatie over voornamen op 

o.a.: www.meertens.knaw.nl 

Woordzoeker 

Het diagram van deze puzzel 

is gebaseerd op de plattegrond 

van Den Haag, compleet met 

de buitengewesten Ypenburg en 

Leidschenveen.  De puzzel is een 

zogenaamde woordzoeker. Het gaat 

er om verborgen voornamen en weg 

te strepen.

Van de 42 genoemde voornamen in 

de onderstaande lijst komen er twee 

niet voor in Den Haag. Die twee 

namen, één meisjes- en één jon-

gensnaam, vormen de gevraagde 

oplossing van de puzzel.

De gezochte namen kun-

nen op alle mogelijke 

manieren in de 

puzzel staan, 

gewoon 

van 

links naar rechts (Gerard) maar ook 

omgekeerd (drareg), van boven 

naar beneden en omgekeerd en 

zelfs op alle vier denkbare manieren 

diagonaal!

Prijswinnaars
De zes sudoku’s in nummer 14 

waren blijkbaar niet zo mak-

kelijk. Er waren veel inzenders, 

maar er 

zaten er 

ook 

veel bij met een foutje. De juiste 

antwoordenreeks luidde: 6-7-2-

7-8-8. De drie goede inzenders 

die als prijs de dubbel-cd van 

Sjaak Bral ontvangen, zijn:

Ylonda Nanlohy, te Rijswijk;

H. Eisma du Burck, te Was-

senaar;

Ria Goeman, te Den Haag.
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Q L G E R R I T I B T L D T T K X B E

G P O O X N A D I A Q R A C J E K
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T K X E A E C S N R R I A B S E K I
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A F E G E I E D
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A J D S
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Zoek mee: welke twee 
namen missen er in Den Haag?

Aaltje

Adriaan

Agnes

Alie

Annie

Ansje

Bep

Bob

Bram

Cor

Corrie

Els

Emma

Frans

Gerard

Gerrit

Greetje

Hans

Harm

Hendrika

Henk

Jan

Johan

Jopie

Karel

Kees

Lenie

Lotje

Marietje

Marnix

Maria

Mieke

Mien

Neeltje

Peter

Piet

Rudi

Tinie

Tom

Toon

Willie

Wim

CoornhertCentrum

E
s
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p

Erasmusplein 87

2532 RG   Den Haag

070 - 330 39 03

info@coornhertcentrum.nl

Duinhage
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n

/
 

S
e

g
b
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e

k

De Savornin Lohmanlaan 202

2566 AW   Den Haag

070 - 325 46 40

verzorgingshuis@duinhage.org

Wijndaelercentrum
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Catharina van Rennesstraat 8

2551 GM   Den Haag

070 - 447 02 00

info@wijndaelercentrum.nl

Humanitas Woonzorg Den Haagplus

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

l activiteiten en cursussen

l 3 wijkrestaurants

l 160.000 maaltijden per jaar

l 400 plaatsen wonen met zorg

l verpleeghuiszorg 

l 525 medewerkers

l zorghotel/wijkziekenboeg

l dagverzorging

l zorgabonnement Zeker Thuis

l alle vormen van zorg aan huis

Bestuursbureau:

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

Het gaat in deze prijspuzzel om de volgende voornamen:
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MIDDENIN MARIAHOEVE STAAT AL BIJNA 25 JAAR HET GASTVRIJE EN VRIENDELIJKE WOONZORGCENTRUM 

AMETISTHORST. BEWONERS EN MENSEN UIT DE WIJK KUNNEN ER TERECHT VOOR UITEENLOPENDE 

ACTIVITEITEN EN VORMEN VAN ZORG. RESPECT IS STEEDS HET UITGANGSPUNT: IN OVERLEG MET U EN 

UW FAMILIE KOMEN WE TOT EEN PASSENDE OPLOSSING VOOR UW ZORGVRAAG. 

WOONZORGCENTRUM AMETISTHORST:

RESPECT ALS UITGANGSPUNT
HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie 

met negen locaties van waaruit wijk- en woon-

zorg worden aangeboden. Elke twee weken 

staat op deze plek een van onze locaties 

centraal. Dit keer is dat woonzorgcentrum 

Ametisthorst in de wijk Mariahoeve.

Ametisthorst is de thuisbasis van twee wijkzorgteams van Haagse Wijk- en WoonZorg. Klanten in Mariahoeve en 

Bezuidenhout kunnen een beroep op hen doen voor hulp bij het wassen en het aan- en uittrekken van steunkousen. 

Maar ook wondzorg en ondersteuning bij het regelen van de dagelijkse dingen, behoren tot de mogelijkheden. Een 

verpleegkundige komt graag een keertje langs voor een gratis zorgadvies. HWW Zorg heeft ook specialistische 

zorg in huis. Zoals pijnbestrijding en zorg aan mensen die thuis willen sterven. Onze wijkzorgmedewerkers staan 

zeven dagen per week voor u klaar. Ze kennen uw omgeving op hun duimpje en onderhouden prima contacten met 

huisartsen en apothekers. U bent daardoor verzekerd van zorg op maat. 

ZELFSTANDIGHEID

Is wijkzorg alleen niet (meer) voldoende? Woonzorgcentrum Ametisthorst biedt uitkomst. Onze dagverzorging 

combineert geheugentraining met ontspannende activiteiten als zingen en koken. Na afl oop gaat u gewoon naar 

huis. U kunt daarnaast in de Ametisthorst revalideren na een ziekenhuisopname. Wie permanent intrekt, behoudt 

zijn zelfstandigheid. U beschikt in het woonzorgcentrum over uw eigen appartement. Een andere optie zijn onze 

aanleunwoningen. Ook hier ontvangt u alle verzorging en verpleging die u nodig heeft. 

Ametisthorst heeft een fraaie tuin. Het park en het winkelcentrum bevinden zich op loopafstand. U hoeft zich in 

het woonzorgcentrum sowieso geen moment te vervelen. Van bingo tot kaarten maken, van kledingverkoop tot 

high tea: de activiteitenkalender is goed gevuld. Er worden bovendien regelmatig kerkdiensten in de Ametisthorst 

gehouden. Wijkbewoners zijn van harte welkom bij onze activiteiten. Ze kunnen de kapster en pedicure van het 

woonzorgcentrum bezoeken. Of lekker eten in ons restaurant. Een maaltijd afhalen is eveneens mogelijk. 

MEER WETEN?

Wilt u gebruikmaken van de wijkzorg of de dienstverlening van Woonzorgcentrum Ametisthorst? Bel 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. U kunt het woonzorgcentrum ook rechtstreeks benaderen. Wij maken graag 

een afspraak voor een rondleiding of sturen een informatiepakket. Ametisthorst kent geen wachtlijst! Het adres:

Woonzorgcentrum Ametisthorst, Ametisthorst 9, 2592 HD Den Haag, telefoon: (070) 344 35 00 

Zorg met een hoofdletter Z

Haagse Wijk- en WoonZorg 
Een nieuwe stichting. Een nieuwe naam. HWW Zorg heeft enige 
tijd geleden de activi teiten en mede werkers van Meavita over-
genomen. 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
• Personenalarmering
• Goed geschoold en gemotiveerd personeel

Onze locaties:

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

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


