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Rijke herinneringen aan een arme tijd in Transvaal

Domweg gelukkig in de Wesselsstraat
Eindelijk, na negen jaar
verkering, trouwden mijn
ouders op 25 maart 1925.
Het duurde zo lang omdat
er ook in die tijd een groot
tekort aan woningen was.
“Eerst een huis,” stelde
mijn vader, “dan pas trouwen.” Dat werd gevonden
in de Wesselsstraat in
Transvaal, een toen tamelijk nieuw huis.
Mijn opoe vond het maar niks. Hij
woonde in de Bothastraat in de Paul
Krugerbuurt. Daar waren de huizen
groter, de ramen waren breder en hoger
en er zaten schuifdeuren tussen de vooren achterkamer. Bovendien hadden de
huizen daar vaak nog een uitbouw aan
de achterkant.
Het huis van mijn ouders was een
driekamerwoning; klein inderdaad,
maar wel knus. Mijn ouders waren er
gelukkig mee. Mijn moeder woonde
er uiteindelijk maar liefst 64 jaar, in de
oorlogsjaren met drie kinderen en ook
nog eens onze grootouders uit Middelburg die waren geëvacueerd.
Slapen in de kast
We hadden twee diepe kasten in de
gang, in een daarvan paste precies een
spiraal van een tweepersoons bed, die
met klossen er onder werd omgetoverd
tot een soort van bedstee. Daar sliep ik
dan in met mijn zuster. Mijn broer sliep
in de huiskamer in een opklapbed. De
twee slaapkamers, van elk 3 1/2 bij 4
meter, waren voor mijn ouders en grootouders. Je kunt het je nu bijna niet meer
voorstellen dat het zo ging allemaal.
De Wesselsstraat had drie aparte gedeeltes. Wij woonden in het middelste stuk,
tussen de Kempstraat en de Boerenstraat. De huizen werden verhuurd door
Woningbouwvereniging ‘Onze hulp is
in de naam des Heeren’. Boven een portiek in het midden van de straat was die
naam op een stenen plaat ingemetseld.
Vandaag de dag staan er allemaal nieuwe huizen, maar ik vraag me af of ze
die plaat nog ergens hebben bewaard?
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- Het personeel van meubelfabriek Electra poseert in 1930 met vrachtwagens met meubels in de Wesselsstraat (Foto: J. van Tol). -

Netjes wonen
Het bestuur van de woningbouwvereniging zetelde op de zolderetage van
een woning, waar trouwens op de eerste
etage ook nog gewoon een echtpaar
woonde. Dat kon toen allemaal.
Als je eenmaal in aanmerking was
gekomen voor zo’n woning, waren ze
daarna nog best streng. Er werd gekeken of je je huis wel netjes bewoonde,
of je je tuintje wel goed onderhield en
geen duiven hield! Je kreeg echt een
reprimande als het niet in orde was.
Maar daar stond tegenover dat de woningbouwvereniging in die tijd ook nog
wel eens iets deed aan de huizen, ook
binnen. Dan kregen we bijvoorbeeld
nieuw behang of de schilder kwam
langs.
Ieder jaar kwam de schillenboer langs
met hele grote bakken met koeienmest
voor de tuin. Dat moest je wel kopen
voor een paar centen. Een gedoe hoor:
door ons huis heen en dan over de grond
in dat tuintje. Maar ja, iedereen wilde
natuurlijk een mooi tuintje hebben.
Vrijdag werden ramen gezeemd en de

stoepen schoon geboend, de trappen
werden door de vier bewoners om beurten schoon gemaakt, en wee je gebeente
als er een zijn beurt vergat, dan waren
de poppen aan het dansen.
Het was een gezellige straat, iedereen
kende iedereen. Nog zou ik haast het
rijtje af kunnen noemen van de mensen
die er woonden. Wij als kinderen speelden met elkaar, gingen in de Fisherstraat naar de Openbare school of naar
de (Christelijke) Paul Krugerschool.
We speelden ‘puttenloop’, knikkerden
of gingen tollen. Zo af en toe mocht ik
een step huren in de Boerenstraat, waar
je trouwens ook voor 1 cent snoep kon
kopen. En soms kreeg ik een cent of een
halfje, als beloning van een buurvrouw
voor het boodschappen doen.
Steun trekken
Veel mannen in de buurt waren zonder
werk, mijn vader negen jaar lang. We
kregen steun, 16 gulden in de week.
Als mijn moeder de huur ging betalen
en alles wat ze op de pof had gehaald,
ging ze met een kwartje over de nieuwe

SINGLE, MAAR
LIEVER SAMEN?

‘s Nachts vissen
ijn vader knutselde van oude fietsen
een werkende fiets in elkaar. Daarmee ging hij ‘s nachts soms naar het
strand, om met een lange hengel en een
carbidlamp te vissen. Maar eerst aas
zoeken. Vader had ook een tuintje in
Loosduinen bij Oud Rosenburg, waar
we dan verse groenten van hadden.
Hij moest wel twee maal per dag gaan
‘stempelen’; als hij het vergat werd zijn
steun ingehouden.

LENING OF HYPOTHEEK
www.hcbgroep.nl

070-3352027

ruim 70 jaar actief voor een
waardige en betaalbare uitvaart
Postbus 26046 2502 GA Den Haag

week in. Af en toe mocht je van de
gemeente naar de Boterwaag aan de
Prinsengracht, dan kreeg je boter en
heel soms een blik vlees. Ook kregen
wij schoolkleding, allemaal de zelfde
soort jurkjes, de jongens dezelfde korte
broeken en blouses. Die jurken vond
ik wel mooi, maar de schoenen voor
de meisjes waren een ramp. Jongensschoenen! En we kregen afschuwelijke
zwarte gebreide kousen. Je schoenen
mocht je eens per jaar laten verzolen, in
de Crispijnstraat, waar jongens werden
opgeleid voor schoenmaker.

Anja Tenholter
Park de Elsberg 64
2272 DA Voorburg

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

HCB GROEP

Ik heb me wel eens af gevraagd hoe die
winkeliers het destijds uithielden met al
die ‘pofklanten’? Ze zullen het ook niet
makkelijk hebben gehad. Alleen al in de
Wesselsstraat had je drie melkboeren,
twee sigarenwinkels, twee waterstokerijen, een drogist, een Hus broodwinkeltje en een slijterij. Op iedere hoek
van een straat, in de hele buurt, zat wel
een winkeltje.
Lakententje
Voor mij als kind waren het toch best
gelukkige jaren, ik kon veilig buiten
spelen, er waren niet of nauwelijks
auto’s. Ik en de andere kinderen waren
tevreden met een laken dat ons moeder
onder het raam klemde, een dekentje
op de grond, een glaasje cider en een
kaakje. Uren speelden we dan met poppen onder die zogenaamde tent. Ik heb
toch een fijne onbezorgde jeugd gehad,
ondanks die voor onze ouders vreselijke
jaren.

Janny C. Kattenberg
Zoetermeer

Adverteren in
De Oud-Hagenaar
Bel met Irene Schaddelee

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

De gratis rubriek ‘Oproepjes’ is een zeer populaire! Men kan daar kosteloos van alles in kwijt dat binnen het karakter van de krant past en waarvoor de hulp of reactie
wordt verzocht van andere lezers. Uw oproepje wordt ook gepubliceerd op onze website www.deoud-hagenaar.nl
Schrijf aan oproepjes@deoud-hagenaar.nl of per post aan‘Oproepjes’, De Oud-Hagenaar, Postbus 26046, 2502 GA Den Haag.

Westlandse wortels
Leonard Roggeveen
Kent u nog de boeken over Daantje en Okkie? Velen van
u zullen weten dat ze zijn geschreven door kinderboekenschrijver Leonard Roggeveen. Maar wist u dat Roggeveen onderwijzer was en bijna dertig jaar op Haagse
scholen heeft gewerkt?
Roggeveen werd in 1898 geboren in Schagen (NH) en
verhuisde in 1916 naar ‘s-Gravenzande in het Westland.
Daar was hij onderwijzer in resp. Heenweg en ‘s-Gravenzande dorp. In 1921 verhuisde hij naar Leiden om in
definitief naar Den Haag te verhuizen.
- Archieffoto Het Binnenhof uit 1953
In ‘s-Gravenzande was hij zeer aktief op cultureel ge(Foto: Blansjaar). bied. Hij gaf poppenkastvoorstellingen en richtte er een
toneelvereniging op. En hij startte in 1919 een jeugdrubriek in de Westlandsche Courant; hij
bleef de jeugdrubriek schrijven tot 1933.

Hulp gevraagd
Roggeveen is dus begonnen in het Westland en dat geeft het Historisch Archief Westland
aanleiding om aandacht aan zijn leven en werk te besteden. Bovendien is het dit jaar 50 jaar
geleden dat hij overleed. Het archief vraagt uw hulp daarbij.
Men is op zoek naar oude foto’s van de genoemde scholen, zowel van de gebouwen als bijv.
klassenfoto’s. Er zijn namelijk (tot dusver) niet veel klassenfoto’s gevonden waar Roggeveen op voor komt. Hebt
u bij Roggeveen in de klas gezeten, hebt u foto’s of ander
materiaal (rapport, brieven…), verhalen over Roggeveen?
Of bent u wel eens bij een poppenkastvoorstelling van
hem geweest?
Dan willen de mensen van het Historisch Archief Westland graag eens met u praten en/of uw materiaal fotograferen.
U kunt hen bereiken per post (Postbus 150, 2670 AD
Naaldwijk), bezoek (Gemeentehuis Naaldwijk, Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk), telefoon (06.48363699) of
per e-mail ( jjbuskes@gemeentewestland.nl )

Colofon

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

- Daantje gaat schaatsenrijden, in 1933
uitgegeven door Van Goor. -
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Tarcisius Mulo
Een tweetal keren zijn de oud klasgenoten uit
1959 – 1963 van de Tarcisius Mulo aan de
Kritzingerstraat al bij elkaar geweest.Maar wij
missen nog een 3-tal klasgenoten , te weten:
Ton Ore, Wim Kouwenhoven en Fred Scholten
( ooit aktief in Haagse rock-scene in de jaren
‘60 en voor zover ik weet bij Hu and the Hilltops.Wie kan ons in kontakt brengen met een en
uiteraard het liefst alle drie de heren.

Willem Heskes
Bodegraven
willem_heskes@hotmail.com
Boekje bakker Bogers
Laat ik mij even voorstellen, mijn naam is
Frans Bogers, de zoon van wijlen, de beroemde

brood- en banketbakker Jan Bogers uit de
Stevinstraat 84 te Scheveningen.
Ik ben op zoek naar het boekje ‘Als ons
vissersdorp kon spreken, deel 1’ geschreven
door Jaap van Rijn, die begin jaren ‘70 allerlei
wetenswaardigheden heeft geschreven in de
Scheveningse Courant, over winkeliers, tot aan
markante personen die in Scheveningen woonden. Over mijn vader ( Jan Bogers ) heeft hij
in dit boekje ook een leuk artikel geschreven,
vandaar mijn oproep of iemand dit boekje nog
in zijn bezit heeft.
Frans Bogers
Watervogelstraat 80
2492 PT Den Haag
070 - 3819928
fracon1@kpnplanet.nl

GRATIS
VARIFOCALE
GLAZEN

www.specsavers.nl

Haagse scholen
In Den Haag begon Roggeveen op de openbare lagere school aan de Zuidwal en enkele jaren
later werd hij onderwijzer aan de openbare lagere school aan de Escamplaan. Van eind 1940 tot
mei 1945 was hij directeur van de school aan de Busken Huetstraat en zijn laatste school stond
in de Meidoornstraat (waar hij ook directeur was). Roggeveen verliet het onderwijs in 1952,
om gezondheidsredenen.
Wie niet bij Roggeveen in de klas of op school heeft gezeten kent hem misschien van de vele
poppenkastvoorstellingen die hij gaf (o.a. in de Bijenkorf). In 1926 richtte hij een poppentheater op, samen met dhr. D. Brouwer, een collega op de Zuidwalschool. Brouwer maakte de
poppen en Roggeveen schreef de teksten. De poppen zijn bewaard gebleven. Maar het meest
bekend is Roggeveen toch wel van zijn boeken. Zijn eerste boek (1927) was “De ongeloofelijk
avonturen van Bram Vingerling”, een verhaal dat een jaar tevoren als feuilleton in de Westlandsche Courant had gestaan. Er zouden er vele tientallen volgen.

Jan Buskes
Historisch Archief Westland
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BIJ AANKOOP VAN EEN MONTUUR V.A. €99
Bij Specsavers ontvangt u nu bij aankoop van een montuur v.a. €99 varifocaal Universeel
glazen ter waarde van €79 geheel gratis. Mocht u ervoor kiezen om niet de varifocaal
Universeel glazen te nemen, dan krijgt u toch €79 korting op de overige varifocale
glazen. Ga toch meteen naar Specsavers.

VARIFOCAAL UNIVERSEEL

€79

NU GRATIS

VARIFOCAAL PREMIUM

€119

NU €40

VARIFOCAAL ELITE

€149

NU €70

VARIFOCAAL OP MAAT

€189

NU €110

Prijzen zijn per paar.

UW VESTIGING!
Specsavers Den Haag Spuistraat Spuistraat 67 (hoek ‘t Spui en Spuistraat) 070 356 2312
Specsavers Den Haag Leyweg Leyweg 1032a (naast Primafoon) 070 359 5344

Deze actie geldt voor PENTAX standaard varifocale universeel glazen
t.w.v. €79 of PENTAX bifocale glazen t.w.v. €85. Deze actie geldt niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Voor glasopties gelden vaste toeslagen.
Deze actie is geldig t/m 1 november 2009.
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Geef de minister president
een eigen icoon
Een van de mooiste plekken van Den Haag is Het Binnenhof. Met de prachtige Ridderzaal, de mooie gebouwen langs de Hofvijver, de vergaderzaal van de Tweede Kamer,
het Torentje. Een architectonische harmonie, eenheid in verscheidenheid. En hoewel
de gebouwen zeker niet allemaal zo oud zijn, heeft het geheel een prachtige historische Hollandse sfeer. Het Binnenhof in Den Haag daar gebeurt het. Daar zetelt de
regering. Dat is het centrum van politiek en polderend Nederland. Het Binnenhof is
zowel symbool als icoon van de Nederlandse politiek.
We weten dat niet iedereen altijd
even blij is met wat daar gebeurt.
Een klacht van veel burgers is dat
‘ze in Den Haag maar wat doen’.
Maar wie zijn ze? De regering of
het parlement of beide? Op het
Binnenhof zitten parlement en
regering bij elkaar. Tweede Kamer
en Eerste Kamer hebben er hun
vergaderzalen en ook de Ministerraad vergadert daar in de welbekende Trevezaal. Voor de nieuws- en
actualiteitenprogramma’s speelt
‘de politiek’ zich af op ‘Het Binnenhof’ .
Trias politica
Velen in Nederland kunnen het
onderscheid tussen de regering, het
kabinet en het parlement niet goed
uit leggen. Montesquieu wie is dat?
Het leerstuk van de scheiding der
wetgevende, de controlerende en de
rechterlijke machten en het belang
daarvan, is geen parate kennis.
Laat staan dat de achterliggende
bedoeling daarvan bij velen helder
voor de geest staat. Nog even ter
herinnering het parlement, de eerste
en tweede Kamer zijn de controlerende macht. De regering, de
minister president en het kabinet,
is de uitvoerende macht.
We willen graag politiek en burger
dichter bij elkaar brengen. Daar
is een minimaal een hoeveelheid
onderling begrip voor nodig. Dat
veronderstelt op zijn minst duidelijkheid over hoe het bestuur van
Nederland in elkaar steekt/zit. Hoe
dat zit is voor een niet ingewijde
niet altijd even begrijpelijk.
Het icoon of symbool ‘Het Binnenhof’ waar alles bij elkaar zit,
maakt het er voor de burger niet
makkelijker op. Dat de premier
met zijn Ministerie van Algemene
Zaken en de Rijksvoorlichtingsdienst inhuist bij het parlement (of
zo je wilt andersom) is vanuit het

oogpunt van politieke symboliek
ongewenst. Het is vanuit communicatie oogpunt een heel lastig
en misschien wel onmogelijk uit
te leggen verhaal. De term ‘Het
Binnenhof’ wordt vaak gebruikt
voor zowel het kabinet als voor
het parlement. Van deze verwarring
moeten we af.
Dat kan door het neerzetten van
een eenduidige symboliek voor het
Nederlandse staatsbestel.
Een symboliek die voor iedereen
makkelijk te begrijpen is en met
iconen ook goed is te communiceren.
In veel ons omringende landen
is dit idee al heel lang realiteit.
In de VS zit de president in het
Witte Huis en het parlement in het
kolossale Congresgebouw. Ook in
Rusland is het beeld helder: Poetin
zetelt met zijn regering in het
Kremlin, het parlement zetelt in het
hoge witte gebouw dat we nog kennen uit de tijd van Boris Jeltsin.
In Engeland zit de premier in Downing Street 10,het parlement in de
imposante Houses of Parliament.
Dat fraaie gebouw illustreert bij
uitstek het belang van het parlement als democratisch instituut:
daar staat iets waar je trots op kan
zijn. Symboliek en politiek hebben
nu eenmaal veel met elkaar te
maken. Zo bezien is ons Binnenhof
een apart geval: daar zetelen het
symbool van de wetgevende macht
en het symbool van de controlerende macht bij elkaar.
Premier verhuizen
Voor Nederland zou het beter zijn
als het Binnenhof het domein zou
zijn van de Nederlandse parlementaire democratie met haar lange
historische wortels De combinatie
van oude en nieuwe gebouwen in
één complex kan zo gezien niet
beter.

Meneer Bennik

Maar één gebruiker van het complex hoort daar dus niet thuis: onze
minister president met zijn Ministerie van Algemene Zaken. Voor hem
is een eigen gebouw nodig. Een
gebouw dat voor iedereen herkenbaar is. Het minister presidentschap
als symbool van de uitvoerende
macht verdient een eigen icoon op
een goed gekozen plek.
Goede plek
Een mooie plek met uitstraling
zou zijn het gebouw tegenover
Het Binnenhof op de hoek van de
Hofvijver en de Kneuterdijk, dat is
al eigendom van de rijksoverheid,
maar daar zit nu de Raad voor de
Rechtspraak.
Beter nog zou zijn een mooi nieuw
gebouw neer te zetten. Een nieuw
gebouw als symbool voor een
verlichte en transparante manier
van regeren.
De plek daarvoor zou kunnen zijn
de plek van de huidige Amerikaanse ambassade tegenover het
Binnenhof en de Koninklijke
Schouwburg. Voor kenners van de
stad: op de op de hoek van het Korte Voorhout en het Lange Voorhout.
Daar vlakbij het Malieveld, van
oudsher de plaats voor evenementen, kermissen en demonstraties,
kan de minister president ook goed
zien wat er bij het volk omgaat.
Het Binnenhof is voor het Parlement en het Minister Presidentschap krijgt een eigen plek. Het
Binnenhof als eenheid in verscheidenheid is mooi, maar zichtbaar
onderscheid tussen parlement en
regering is nog mooier.

Fritsroy Constantini
P.S.: De column van Hans Dijkstal
op deze plaats wordt tijdelijk
waargenomen.
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M’n vakantiewerk als
brutaaltje in Zuidwal
Als 15/16 jarige leerlinge
van de Middelbare Meisjeschool had ik ’s zomers
een vakantiebaantje in
de huishouding van het
gemeentelijk Ziekenhuis
Zuidwal. We hadden verschillende taken.
Enkele malen per dag
werd op zaal het gebruikte servies, van zwaar
hotelporselein, opgehaald
en naar de afdelingskeuken gebracht. Daar verrezen dan telkens opnieuw
enorme stapels kopjes,
borden, pannen en schalen die goed schoongemaakt moesten worden.
Afwasmachines bestonden nog niet.
We hebben het over begin jaren ‘60. De
afwas werd gedaan in een roodkoperen
gootsteenbak. a afloop zat die vol
vet en vuil. Dan werd hij gepoetst met
een mengsel van karnemelk en azijn,
waardoor het koper weer fonkelend rood
en schoon was.
Thuis gebruikten wij in die tijd VIM uit
een strooibusje, dus ik was geïntrigeerd
door deze methode. Er was eigenlijk aldoor afwas. Als ik ’s avonds thuiskwam
leek de afwas van 6 personen daarna nog
maar een peulenschilletje.
Vegen
Ook dagelijks werden al de zalen en
gangen geveegd. Dit gebeurde met een
soort boenwas in korrelvorm, groen van
kleur uit een enorme blikken trommel.
Nadat je dit op de vloer had gestrooid,
bleef met vegen alle vuil en stof er aan
kleven. De hopen vuil gingen in de
vuilnisbak.
Ik herinner mij nog goed dat ik een keer
in de linnenkamer had geveegd en dat
de hoofdzuster kwam controleren. Nu
stonden er daar allemaal schragenkasten
met stapels linnengoed, waar voortdurend wat af werd gehaald. Ik kreeg een
uitbrander, dat er nog stof onder de kast
lag, en toen ik zei dat het waarschijnlijk

met een stapel van de plank was meegekomen vond zij mij maar brutaal.
Spoelhokken
Dan had je de spoelhokken. Daar heb ik
voor het eerst van mijn leven kakkerlakken gezien. r stonden allerlei flessen
met urine, van lichtgeel tot donker
oranje. Als ik er aan denk ruik ik het
weer.
In onze pauze gingen we wel eens naar
de laboratorium afdeling, helemaal
boven in het gebouw. Daar zaten allerlei
dieren in hokken en kooien. Konijnen,
muizen, cavia’s. Dit waren natuurlijk
proefdieren maar dat drong op dat moment niet zo tot ons door. Wij aten daar
ons meegebrachte boterhammetje op!
Sloop Zuidwal
Een kleine tien jaar later woonde ik korte tijd op kamer aan de Hobbemastraat,
op de hoek met het Om en Bij in een
oud winkelpand. Vanuit het raam kon je
de sloop van de Zuidwal zien, en ik heb
daar de bijgaande foto van gemaakt.
Later heb ik nog enige malen wat
Haagse ziekenhuizen bezocht, dan als
patient, maar rond en in het bed was
alles meestal prima in orde!

Fanny Boiten
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L
Comfort Land
dé gemakswinkel voor senioren

Actie

4-wiels boodschappenwagen Gloria

€89,90

Het bijzondere van deze praktische boodschappenwagen
van het Duitse kwaliteitsmerk Andersen is dat u hem
zowel kunt duwen als trekken. De trekbeugel is eenvoudig
in hoogte verstelbaar tot 117cm en door de grote wielen
(diameter 20cm) is het rijden met een zwaar gevulde tas
erg comfortabel. Afm. tas 56x34x23cm, inhoud 43 liter,
maximale draagvermogen 50kg.

De Nieuwe Stad

Vanaf maandag 19 oktober zendt TV West
het programma De Nieuwe Stad uit. Een
programma waarin presentator Stephan
Evenblĳ onderzoekt wat er in Den Haag
allemaal wordt gedaan aan stadsvernieuwing. Iedereen kan zien dat Den Haag
vernieuwt, het silhouet van de stad verandert snel door nieuwe kantoren, woonwĳken en de renovatie van oude wĳken.
Den Haag wil haar inwoners zoveel mogelĳk betrekken bĳ stadsvernieuwing
en organiseert daarom al ruim 15 jaar De Nieuwe Stad Prĳs. Alle Hagenaars
kunnen uit vĳf nieuwbouwprojecten kiezen welk project in aanmerking
komt voor die prĳs. Stephan Evenblĳ gaat voor u bĳ alle genomineerde projecten langs.
Hĳ brengt ze uitvoerig in beeld, praat erover met de architect en hĳ onderzoekt in de buurt
hoe bewoners het ervaren om daar te wonen. In aﬂevering 1 bekĳkt Stephan wat er in de
afgelopen 30 jaar allemaal is veranderd in Den Haag. In de overige vĳf aﬂeveringen bezoekt Stephan de vĳf geselecteerde projecten. Dit zĳn: het Vĳfde Kwartier: een woonwĳk
in Wateringseveld, Mixx Inn: combinatie van wonen en leer- en werktrajecten voor
ouderen en jongeren, het gerenoveerde Ministerie van Financiën, het vernieuwde
Lange Voorhout en de innovatieve woonwĳk Duinstrip in Duindorp.

De tas heeft de kleur zwart en is verkrijgbaar met rode,
blauwe of grijze accenten.
Normaal €94,85. Nu €89,90.
Bestelnummer MA1010-rood/grijs/blauw

De zesdelige serie De Nieuwe Stad is vanaf 19 oktober elke maandag vanaf 17.25 uur
te zien op TV West. Meer informatie en uitzendtĳden zĳn te vinden op Westonline.nl

Sander Ottes, de wakkerste presentator van Radio West
Elke werkdag begint de dag met West wordt Wakker op Radio West. Presentator Sander
Ottes is steevast de wakkerste van allemaal. Alert en geïnformeerd brengt hĳ vanaf 6 uur
het regionale nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek bĳ u thuis.

Leestafel voor stoel en bed.
Het bovenblad van deze heerlijke bedleestafel is kantelbaar in acht posities, heeft een blad van 60*40cm
en is in hoogte verstelbaar van 60-90cm. Het onderstel
is speciaal ontworpen voor gebruik bij kamerstoelen,
rolstoelen/ werkstoelen en bedden.

Actie

€104,90

Dankzij de wielen, waarvan 2 met rem, kunt
u de tafel eenvoudig naar u toe trekken. De
tafel kan ruimtebesparend worden opgeborgen door blad en frame in te klappen.
In de kleuren wit en walnotenmotief te
bestellen.
Normaal €119,90. Nu €104,90.
Bestelnummer MA1020-wit/walnoot

“Het is wel vroeg, ja. De wekker gaat om half vier en een
kwartier later sta ik onder de douche. Maar niet voordat
ik op teletekst heb gecontroleerd of er groot nieuws is. In de
auto richting de studio doe ik stemoefeningen. Dan zing ik
mee met de grootste hits uit ‘mĳn tĳd’: de jaren ‘80. Bĳ West
lees ik alle teksten door, ook hardop. En ik check de openingstekst. Die mag precies 22 seconden duren. Ondertussen
drink ik tenminste twee cappuccino’s en veel water om dat
weer weg te spoelen. Want van koﬃe gaat je mond plakken en
da’s geen gehoor! Dit najaar gaan we nog meer zorgen dat
West wordt Wakker een zo compleet mogelĳk overzicht geeft
van het nieuws. De nadruk ligt daarbĳ vanzelfsprekend op Zuid-Holland, maar ook
groot landelĳk nieuws komt voorbĳ. Zo ben je ’s morgens meteen weer helemaal bĳ.”
De dag ook goed beginnen? Luister dan iedere werkdag naar Sander
van 6.00 - 9.00 uur via 89.3 FM Radio West.

NEC-ADO Den Haag live op Radio West

Gratis verzending.
1 jaar productgarantie.
14 dagen “zichtgarantie”.
Actie

€84,90

Uitstekende service.
Snelle levering.

FX-5020 Big Button DECT Twinset.
Deze huistelefoonset heeft twee draadloze
telefoons voor gebruik in uw huis en tuin. U
zet er bijvoorbeeld één in de zithoek en één
in uw slaapkamer. De telefoons hebben grote
verlichte toetsen en een groot verlicht display,
twee directe kiesgeheugens, een telefoonboek
met 25 geheugens, handsfree, verschillende
beltonen en een lampje dat oplicht wanneer u
gebeld wordt. Het hoornvolume en belvolume
zijn instelbaar en deze set is geschikt voor
gebruikers met gehoorapparaten.

Normaal €99,00. Nu €84,90.

Natuurlĳk is de wedstrĳd van ADO Den Haag tegen NEC
op zondag 18 oktober live te beluisteren via 89.3 Radio West.
Radio West Sport verslaat elke uit- en thuiswedstrĳd van ADO
Den Haag live. Het TV Westprogramma Vak W brengt
al op vrĳdagavond een voorbeschouwing. De wedstrĳd
NEC-ADO is zondag 18 oktober live te beluisteren op
Radio West vanaf 14.00 uur. Vak W kĳkt vooruit op de
wedstrĳd op vrĳdag 16 oktober, vanaf 17.30 uur op TV West.

Deze week:
Woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westweek
Verkeersjournaal
West International
Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
KeK
Verkeersjournaal
West International

Vrĳdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Vak W, de ADO-praatsjow
Verkeersjournaal
Zaterdag vanaf 17.00 uur
Nieuwsweek
TV West Sport op zaterdag
Verkeer en Meer
Zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport op zondag
Haagse Tyconen
Verkeersjournaal

Maandag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
De Nieuwe Stad
PrACHTig
Verkeersjournaal
West International
Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Team West
Verkeersjournaal
Wat nou Zuid-Holland!?
West International

Bestelnummer MA1030

Deze week:

Bestel eenvoudig online via

www.comfortland.nl/oudhagenaar.html
en gebruik de promotiecode 118 of
Bel en bestel via 0900-6665444 (15ct/min)

maandag t/m vrĳdag
06-09 uur West wordt Wakker
09-12 uur de Ochtendshow
12-13 uur Twaalfuurtje
13-14 uur West weet het
14-16 uur de Middagshow
16-18 uur West komt Thuis
18-19 uur 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

Kijk voor het actuele nieuws, de exacte uitzendtijden en
meer programma-informatie TV WestText of Westonline.nl
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Gerard Bos

Sjaak Troost

Een gezonde aanpak, aldus oud top-korfballers

Speeltuin als basis
voor sportieve vorming

Ben van Herk

“Je werd gevormd als sporter en als mens, je leerde wat
verdraagzaamheid was, je leerde verliezen en tegenslagen accepteren, je werd lichamelijk veelzijdig gevormd. Je
leerde omgaan met discipline, tegen een terreinmeester of
sportleraar zette je geen grote bek op. Die waren streng,
maar wel sympathiek. Het heeft ons gevormd, we hebben
de speeltuin altijd met veel plezier bezocht”.
Aan het woord zijn Ben van Herk (exDie Haghe en Ons Eibernest, Gerard
Bos en Sjaak Troost (beiden ex-HKV),
die een gemeenschappelijke speeltuinervaring delen. En een gemeenschappelijke ervaring, want alle drie zijn ze
dus ex-topkorfballer, alle 3 zelfs exinternational. En alle 3 werden ze dus
gevormd in de speeltuinen: Ben aan de
Beijersstraat (woonde in de Brandtstraat), Gerard aan de Vermeerstraat
(woonde in de Wouwermanstraat),
Sjaak in zowel de Beijersstraat als
de Vermeerstraat (woonde in de
Reitzstraat).
Dat ze korfballer werden was toeval,
ook in andere sporten waren ze goed,
want omstreeks het 5de /6de jaar werd
je toegelaten op de toenmalige domeinen van de HSLO (Haagse Stichting
voor Lichamelijke Ontwikkeling), die
te vinden waren in volksbuurten want

en materiaal (“dan stond je voor het
hek te wachten, maar dat ging echt
geen 5 minuten eerder open en een
sleutel hadden we uiteraard niet,” stelt
Ben vast) en door leerkrachten, die na
schooltijd beschikbaar waren (wel met
extra uurvergoeding) voor de instructie
bij allerlei sporten. Zoals kastie (leek
een beetje op honkbal), runnen,
kegelvoetbal, gewoon voetbal, trefbal,
veel atletiekonderdelen zoals hoog- en
verspringen en speerwerpen. Gerard
weet zich later in het gesprek (locatie:
restaurant Marmaris in Kijkduin)
ook nog het onderdeel veldwinnen te
herinneren: een bal in het midden, eerst
de bal kijken en wie ‘m het eerst had
moest de bal zover mogelijk weggooien richting achterlijn. Wie de bal
vindt mocht 5 passen vooruit doen en
dan weer gooien. Wie het eerst de bal
ving bij achterlijn was winnaar. “Lijkt

- Fotocollage van de korfbaltrainingen in de jaren ‘50. -

aan de volgende straten: Vermeerstraat,
Gaslaan, Capadosestraat, Ketelstraat,
Baambruggestraat, Beijersstraat, maar
ook aan de Pomonalaan.
Terreinmeesters
De speeltuinen van toen werden
beheerd door echte terreinmeesters, die
verantwoordelijk waren voor toegang

een beetje op wat nu wordt geoefend
door voetballers met golfvoetbal”,
weet Gerard beslist.
n na afloop werd al het geleende
materiaal door de terreinbeheerder
geteld voordat alle deelnemers de
speeltuin weer mochten verlaten. “Dan
zei de terreinmeester: er moet nog een
lint zijn, jongens, ga maar eerst even

korfbaltraining in de jaren ‘50) van de
speeltuinontwikkeling lag daaraan ten
grondslag”.
Ben van Herk: “ik heb nog met Rinus
in een legerteam gevolleybald. Als die
ging serveren hoefde je eigenlijk als
ploeggenoot niets meer te doen”.

- Het gebouw van de speeltuin aan de Vermeerstraat. -

zoeken”, herinnert Sjaak zich nog.
Ze raken er alle drie niet over uitgepraat: de anekdotes, namen en goede
herinneringen vliegen over de tafel.
In nette volksbuurten
“Je moet erbij bedenken, dat er in die
tijd (de speeltuinen begonnen in de
jaren dertig, werden als concept beeindigd eind jaren zestig) geen andere
mogelijkheden waren: we hadden geen
telefoon, er was geen TV, we hadden
ook geen douche thuis, maar in de
speeltuin waren wel washokken met
koud water kranen,” licht Ben verder
toe.
Hoewel de drie voormalige topsporters
geen expliciete doelstelling voor de
speeltuin van toen kunnen terughalen,
wordt wel gesteld, dat het ongetwijfeld
bedacht was om de jeugd bezig te
houden en te vormen. Er moeten ook
gezondheidsmotieven achter hebben
gezeten (blijkt uit het verslag van de
gemeenteraad op 15 maart 1929!) en
dat de speeltuinen in het algemeen
gelokaliseerd waren in de nette volksbuurten (het begrip achterstandswijk
bestond in die tijd eigenlijk niet) kan
ook geen toeval zijn. Er waren wel
sportverenigingen en bioscopen, maar
de sportvereniging was bijvoorbeeld nog niet zoals nu al voor 5- of
6-jarigen toegankelijk. “Je kon pas op
10- of 11-jarige leeftijd lid worden van
een sportvereniging”, weten ze zich
alle drie nog goed te herinneren. Dus
was de speeltuinperiode eigenlijk een
voorbereiding op de latere sportieve
ontwikkeling in verenigingsverband.
Waarbij de keuze voor een sport
soms bepaald werd door het enthousiasme van een specifieke sportleraar
op zo’n speeltuin. Dat Arie Sloof
bijvoorbeeld door hem gesignaleerd
talent richting Ons Eibernest praatte,
was logisch, omdat de man aan die

vereniging verbonden was. En als op
het speeltuinterrein ook nog eens een
korfbalvereniging bivakkeerde, was de
stap naar zo’n vereniging ook wel voor
de hand liggend. En zo werden Gerard
Bos en Sjaak Troost dus lid van HKV,
waar ook grote namen als Adrie en
Annie Zwaanswijk en Rinus Tuinman
ontstonden.
Veelzijdigheid
En dus werd Ben van Herk bij Ons
Eibernest (dat toen aan de Beijersstraat
speelde) ingelijfd, maar ook namen als
Klaas Mulder en Theo van Zee kwamen uit het speeltuinconcept voort.
“Maar,” stelt Gerard Bos ten overvloe-

Cruyff en Krajicek
Het enthousiasme kent bij de 3
oud-topsporters geen grenzen, er is
volledige eensgezindheid waar het
gaat om het schetsen van de voordelen
van het concept speeltuin. Dat door
de HSLO in de eind 60’er jaren werd
beëindigd, omdat het gemeentebestuur
van mening was dat de sportverenigingen het beoogde doel in voldoende
mate ondersteunden. Toch is er iets
voor teruggekomen, want sportverenigingen blijken toch niet voor iedereen
toegankelijk of makkelijk bereikbaar.
De hedendaagse playground (Krajicek)
en het trapveldje (Cruyff Foundation)
lijken vooral een oplossing te zijn
voor de jeugd, die minder kans heeft
(of beheerst wordt door verveling)
om aan de echte sportbeoefening te
ruiken. De achterliggende filosofie van
deze hedendaagse concepten lijkt toch
heel veel op de gedachte achter het
speeltuinconcept: geef de jeugd ruimte,

- Actie op het veld bij HKV, met Rinus Tuinman helemaal links. -

de, “we hadden evengoed voor andere
sporten kunnen kiezen, we waren
heel veelzijdig gevormd. We konden
goed voetballen, goed handballen, we
speelden vaak met een speeltuinteam
tegen verenigingsteams en wonnen dan
moeiteloos, omdat we een uitstekend
balgevoel hadden. Rinus Tuinman
werd trouwens later niet alleen een
hele goede korfballer, maar ook een
uitstekende volleybalinternational.
De veelzijdigheid (zie foto’s van een

materiaal en coaching en voorkom
daarmee verveling en ongezondheid. En kweek talent. Zoals Gerard
Bos, Ben van Herk en Sjaak Troost
talenten waren, die via de speeltuin tot
ontwikkeling kwamen. Met dank aan
de HSLO.

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnplanet.nl

pagina 6

Dinsdag 13 oktober 2009

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser

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

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

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

AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN
ALLE SOORTEN TEGEL- EN TERRASWERK
Gras - compost - tuinaarde

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

Aktie nu:

winterklaar maken van uw tuin

Andere filialen:

Eestermans - tel.: 06-55773105

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

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

Atlantic Dream Vacations
Atlantic Dream Cruise
vanaf Rotterdam – vertrek 26 juli 2010
Voor snelle beslissers Nu v.a. € 899,00 p.p
Inschrijven en info:
070-320 94 99 (SGR)
Delftsekade 22, Leidschendam
www.atlanticdreamvacations.nl

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

GRATIS
Gratis 1 fauteuil New York
bij aanschaf van bankstel New York
Deze aktie geldt van 15 t/m 31 oktober 2009
Bankstel New York 2,5 + 1 + 1-zits
in leder (zoals afgebeeld)

2,5-zits € 1.785,Fauteuil € 1.085,Fauteuil

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

Druk-/zetfouten voorbehouden.

voor Dames & Heren haarmode

U betaalt geen € 3.955,-

maar € 2.870,-

GRATIS
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Consultatiebureau
voor senioren
Respect Zorggroep
Scheveningen
In augustus alweer ontving het Consultatiebureau voor Senioren haar eerste
bezoeker. Deze bezoeker beantwoordde
allerlei vragen op het gebied van wonen,
dagbesteding, gezondheid en toekomst
die door de verpleegkundige van het
Consultatiebureau werden gesteld. Samen kregen zij inzicht in de persoonlijke
situatie van mevrouw.
In het najaar van 2008 is onder senioren
van 65 jaar en ouder een enquête gehouden. Uit het onderzoek bleek duidelijk
dat senioren graag zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis willen blijven
wonen. Onbekendheid met de mogelijkheden daartoe kan echter zorgen geven.
Het Consultatiebureau voor Senioren is
er om die senioren van 80 jaar en ouder
te ondersteunen die daar behoefte aan
hebben. Het Consultatiebureau geeft bijvoorbeeld voorlichting en advies op het
gebied van wonen, welzijn en gezondheid. Verwijzing naar of bemiddeling
voor de juiste hulp en/ of zorg behoort
eveneens tot de mogelijkheden.
Deo Gratias
Het Consultatiebureau is gehuisvest in
woonzorgcentrum Deo Gratias (Respect
Zorggroep Scheveningen), Badhuisweg
115. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de verpleegkundige van
het Consultatiebureau voor Senioren.
Het Consultatiebureau is op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen
8.00-9.00 uur en 13.00-14.00 uur telefonisch bereikbaar op 070 – 306 10 20 en
06 – 458 927 73.

Nacht van de nacht
met IVN Den Haag
Op 24 oktober vindt er ook in Den Haag
weer “De Nacht van de Nacht”plaats.
Een jaarlijks terugkerend evenement,
waarin u kunt beleven hoe donker (of
hoe licht) het in Den Haag is. Alle
straatlantaarns en gebouwen verspreiden
een hoeveelheid licht, die helaas weinig
ruimte biedt aan het beleven van de
duisternis.
Dit jaar gaat de tocht die de Haagse afdeling van IVN, de Vereniging voor natuuren milieueducatie organiseert, dwars
door het donkere duin. Als thema van
deze nacht is gekozen voor ‘herwaardering van het donker’.
Er wordt gestart om 21.00 uur met verschillende gidsen op de hoek van de van
Alkemadelaan en de Pompstationsweg
bij het Koffiehuis.
Met bus 23 halte Maurits de Brauwweg
ben je er bijna, doorlopen richting Pompstationsweg (richting Scheveningen)
Het maximum aantal deelnemers is 90,
dus verplicht opgeven bij Jos van Zaalen
tel. 070 3857343 of per e-mail jmvanzaalen@ziggo.nl. Zie ook de website:
www.laathetdonkerdonker.nl

Dinsdag 13 oktober 2009

pagina 7

Lezing in bibliotheek Zoetermeer

Jaap van der Zwan
over Oud-Scheveningen
Zondagmiddag 18 oktober is auteur Jaap van der Zwan te gast in de Hoofdbibliotheek in
Zoetermeer, waar hij in gesprek gaat met journalist Jos de Gruiter Zij zullen praten over
de trilogie Het Brakke Water, die Van der Zwan schrijft over de teloorgang van het vissersdorp Scheveningen, de bekende redersfamilie Van der Zwan - waarvan Jaap een telg
is – en de vele maatschappelijke en politieke gebeurtenissen in de periode van 1918 tot
midden jaren zeventig.
‘De tragedie over de teloorgang van
een vissersgemeenschap: ofwel moord
op Scheveningen’, zo kenschetst Jaap
van der Zwan de trilogie Het Brakke
Water.
Journalistieke literatuur
Volgens uitgever Dick Naafs behoort
deze trilogie thuis in de categorie
journalistieke literatuur. Het beschrijft
de geschiedenis van Scheveningen in
de periode van 1918 tot vlak voor WO
II. Op pakkende wijze schildert hij hoe
de eeuwenoude Scheveningse visserij
kapot wordt gemaakt. De auteur heeft

dit hele proces ervaren als een moord.
Deel 2, ‘Het Verraad’ omvat de
periode 1940 – 1946. Met daarin o.a.
de slechte verhoudingen binnen de
redersfamilie Van der Zwan en een
boeiende beschrijving van de gebeurtenissen in oorlogstijd en het zware
leven van de vissers op zee. Momenteel schrijft Van der Zwan het derde
deel, ‘Het Verval’, over het tijdvak
1947 – 1978.
Research
Zijn werk kwam tot stand na uitputtend onderzoek. Een tien jaar durende

speurtocht, die hem voerde van het
Haags gemeentearchief, Nationaal
Archief, naar bronnen van de VU van
Amsterdam, Vlaardings Visserij Museum en Departement van Defensie.
Jaap van der Zwan is een voormalig
journalist van de Nieuwe Haagsche
Courant, radioverslaggever van de
NCRV en reizend politiek verslaggever bij AVRO’s Televizier. Hij was
voorts werkzaam als hoofd Kabinet en
Voorlichting in Zoetermeer. Ook is hij
lid geweest van het directiemanagementteam van Luchthaven Schiphol
en president-directeur van een Engelse

- Deel 2 uit de reeks, Jaap van der Zwan
schrijft op het ogenblik aan deel 3. -

luchtvaartmaatschappij. Hij publiceerde eerder De dag dat het manna viel’.
Toegang
Er is volop gelegenheid tot het stellen
van vragen door het publiek. Tijd:
14.00 - 16.00 uur. Toegang € 4,50
voor leden/houders vrijwilligerskaart,
€ 6,50 voor niet-leden (inclusief koffie/thee). Kaarten zijn verkrijgbaar bij
de administratie in de Hoofdbibliotheek, Engelandlaan 502 in Zoetermeer. Vanuit Den Haag makkelijk te
bereiken met HTM RandStadRail lijn
nr. 3 (per rit 6 strippen).

Bij het afscheid van de zomer

Maar waar zijn
de baadsters
van toen …
Het zal zo’n 40 jaar geleden zijn, maar het beeld staat me
nog haarscherp voor ogen. Een paar keer per week, vroeg
in de morgen, kwamen ze baden, dat groepje Scheveningse
vrouwen, ter hoogte van de vuurtoren. Ze hadden de handdoek opgerold onder de arm en droegen van die doorknoopjurken, het zwempak al eronder. Een enkeling was nog in
dracht, wat je kon zien aan het jak en de rokken. Kalm
keuvelend daalden ze de trappen af, liepen het strand op,
legden de afgelegde kleren en de handdoeken op nette stapeltjes aan de naad van het water en gingen zwemmen…
Staande op dezelfde plek als toen, al
die jaren geleden, word ik opgeschrikt
uit mijn terugblik door het lawaai van
een paar opleggers, die de boulevard
volgooien met containers, vanaf de
havenhoofden tot aan het ‘Gat van
Jochem Hofland’ Voor niet-Scheveningers: dat is de weg naar de boulevard
vanaf de 1ste en 2de Binnenhaven.
Geliefd stukje strand
Ook het strand zelf is er niet meer,
over die hele lengte is het bezet door
strandtenten, een vreemd genaamd
‘Beach stadion’, een surfschool, dreigende klimmuren en vele paviljoens.
Nee, veel plek is er voor de gewone

bader en baadster niet meer. En als je
al niet weggejaagd wordt door strandtentpersoneel, volleyballers of surfers,
dan zorgt de oorverdovende beat van
de blijkbaar onmisbare achtergrondmuziek er wel voor dat je verdwijnt.
Het was al geen superstrand, weinig
voorzieningen en dat enkele zielige
douchepaaltje op het strand en die ene
pomp op de boulevard zijn al jaren
geleden gesneuveld in het strandbeleid van de gemeente. Maar het was
toch een geliefd stukje strand en vele
Scheveningers troffen elkaar daar elke
zomer weer, op ongeveer dezelfde
plekjes. ‘Hé, leef jij nog? Hoe ist’ie?’
En met de voeten in het brandingwa-

- Prentbriefkaart van het oude Scheveningen in de jaren vijftig. -

ter werd de voorbije winter doorgenomen, het aantal kleinkinderen
bijgepraat, als gewone mensen op een
gewoon strand. Jammer, maar het is
voorbij, de visie van ons gemeentebestuur op het strandgebruik is blijkbaar
een andere of levert meer op. Toch
kan het ook anders.
Het kan anders
Pas nog was ik in Bretagne en Barcelona, waar soortgelijke stranden met
identieke boulevards zijn als in Scheveningen. Aan de voorkant van de
boulevard, de steile wand dus, heeft
men over vrijwel de hele lengte van
de boulevard diepe nissen gemaakt,
waarin kleedhokjes, toiletten, douches, winkeltjes te vinden zijn. Daar
staan ook de tafeltjes in de schaduw
waar ouderen een spelletje domino of
kaart spelen.
Aantrekkelijke bijkomstigheid is dat
het strand door deze simpele bouwkundige ingreep gevrijwaard is van
allerlei obstakels en de voorzieningen
kunnen ’s avonds afgesloten worden,
geen vernielingen dus.

Zelfs geen sanitair
Scheveningen heeft in dit opzicht
niets te bieden. Je schaamt je als een
buitenlandse gast vraagt naar zulke
gewone voorzieningen als een toilet of
een douche: die zijn er niet, afspoelen
is er niet bij en voor de w.c. moet je
bij een strandtent wezen, wel betalen
natuurlijk.
Een beetje sip en somber keer ik terug
naar mijn mijmeringen over vroeger.
Maar waar zijn de baadsters van toen?
- vrij naar Francois Villon: ‘Mais où
sont les neiges d’antemps’.
Voorgoed uit beeld
Ze komen het water uit, de baadsters,
lopen naar de douche, midden op het
strand, spoelen zich af en kleden zich
aan. Met het schoeisel in de hand gaan
ze de trap op naar de boulevard, waar
ze onderaan de trappen hun voeten afspoelen onder de pomp. Dan beklimmen ze de drie trappen naar boven en
verdwijnen uit beeld. Voorgoed.

Simon Bakker
simonbakker@planet.nl
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Het levensverhaal van 70 jaar Oranjekliniek:

Vrouwenkliniek, militair hospitaal en medische stichting
Den Haag herbergt veel unieke en verborgen historie. Mythes die verborgen zijn in gebouwen, kunstwerken, plekken of in de verhalen die van generatie op generatie worden doorgegeven. Sommige
verhalen zijn bij veel mensen bekend, terwijl andere verhalen voor altijd onbekend blijven.

Bombardement Rotterdam
Op 15 mei 1940 verandert de situatie
opnieuw ingrijpend als Nederlandse
militairen de panden aan de
Scheveningseweg (42,44 & 46) en
het tegenovergelegen Promenade
Hotel vorderen voor de opvang van
ruim 200 gewonden uit Rotterdam
(bombardement op Rotterdam op 14
mei 1940 - red. ). Uiteindelijk blijkt
Rotterdam zelf voldoende ziekenhuisruimte te hebben voor gewon-

- Het Burgerweeshuis aan het Jozef Israëlsplein bood tijdens WO II tijdelijk onderdak voor de kliniek. -

BLONK
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

- De Oranjekliniek werd in het eerste oorlogsjaar gevorderd en van vrouwenkliniek getransformeerd tot militair noodhospitaal. -

denopvang en wordt de vordering
weer ongedaan gemaakt. Twee dagen
later wordt de Oranjekliniek weer
in gebruik genomen. Dit keer voor
de opvang van kraamvrouwen met
ernstige zwangerschapscomplicaties
uit opvangcentra voor Rotterdamse
burgers. Vrij snel na deze laatste
vordering hervat de Oranjekliniek
zijn functie als vrouwenkliniek.
Gedwongen verhuizing
In april 1942 breidt de Oranjekliniek zelfs uit met de aankoop van
Scheveningseweg 42. Deze villa,
ontworpen door Berlage en gelegen
op de hoek van de Scheveningseweg
en de Johan de Wittlaan, kan zonder
vrijwel enige verbouwing in gebruik
worden genomen als beddenhuis.
Aangezien zowel de verlos- als de

ZONDER ZORGEN
VERHUIZEN
l
l
l
l
l

r het
Al jaren het vertrouwde adres voo

BEDRIJFSPANDEN
ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN en.

kleiner gaan won
bij o.a. verhuizing, overlijden of
Wij verzorgen graag voor U:
de woning
l Bezemschoon-oplevering van
den in de staat van oplevering
l De woning/bedrijfspand wor
ingstichting/familie/makelaar
gebracht naar de eisen van de Won
en, schilderen, behangen etc.
witt
.
bijv
l Woning verkoop klaarmaken

operatiekamers zich in op Scheveningseweg 44 bevinden, moeten
patiënten na verlossing of operatie
stevig ingepakt per brancard door de
zusters buitenom worden overgebracht. Ondanks het feit dat de
Duitsers de Oranjekliniek in eerste
instantie ongemoeid laten, ontkomt
de Oranjekliniek uiteindelijk niet aan
de Duitse bezetting. Op 30 oktober
1942 komt het bevel van de Duitsers
dat de Oranjekliniek evenals alle
andere panden in de Kustzone per
15 november ontruimd moeten zijn,
zodat de Atlantikwall (voetnoot *1)
verbreed kan worden. Samen met
de Emmakliniek, ook een vrouwenkliniek, betrok de Oranjekliniek het
voormalig Burgerweeshuis aan het
Jozef Israëlsplein 36. Na 10 maanden moest de Oranjekliniek ook deze

l
l

Senior verhuizingen
met zorg
Klussenservice
Duidelijk offerte
Gratis verhuisdozen
Geheel verzekerd
In- en uitpakservice

U kunt al
verhuizen
vanaf € 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 0180 - 61 05 60 OF 06 - 51 17 34 26
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

locatie verlaten en verhuisde naar
een rusthuis in Voorburg. Ondanks
al deze verhuizingen, de oorlog en
verwarring bleef de kliniek – vooral
door hard werken van de medische
staf en het verplegend personeel –
groeien.
Uiteindelijk wordt de Oranjekliniek
ingehaald door de tijd. In de jaren
’60 beschikte Den Haag over een
overschot aan kraambedden en
waren de faciliteiten van de Oranjekliniek sterk verouderd in vergelijking met de ziekenhuizen in de
omgeving. Verbouwing, vernieuwing
of een fusie zou lang niet genoeg
opleveren om de kliniek opnieuw
rendabel te maken. Uiteindelijk
wordt de exploitatie van de Oranjekliniek als zorginstelling op 1 januari
1968 beëindigd.

Safe Motherhood
Naast de jaarlijkse studiebeurzen
steunt Stichting Oranjekliniek sinds
2008 ook de leerstoel Safe Motherhood van de faculteit Geneeskunde
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Professor doctor Jos van Roosmalen houdt zich daar bezig met de
nationale en internationale aspecten
van Safe Motherhood.
De dood van een moeder op het
kraambed is altijd tragisch, maar
heeft ook vergaande gevolgen voor
haar omgeving. Kinderen verliezen
hun belangrijkste verzorger en de
dood van de vrouw verslechterd de
sociaaleconomische omstandigheden
van het gezin en dorp, aangezien
de man veelal ver van huis de kost
verdient. In zijn aanvaardingsrede
(voetnoot *2) van de leerstoel Safe
Motherhood beschrijft Profes-

- Interieur van Villa Henny, ontworpen door architect H.P. Berlage, waar de Oranjekliniek in april 1942 naar
kon uitbreiden. Maar de Duitse Antlantikwall gooide dat jaar nog roet in het eten. -

betrokken artsen en vrijwilligers
hebben zich ingezet en zetten zich
tot op de dag van vandaag in voor
de moeder die nooit het kind van de
rekening mag worden.

sor Jos van Roosmaalen waar de
Safe Motherhood projecten om
draaien. Wat zijn de oorzaken van
moedersterfte áchter de medische
oorzaken? Hij geeft als voorbeeld
de jonge vrouw die in Tanzania op
het kraambed sterft na een bevalling
van vier dagen aan bloedvergiftiging. De arts kan proberen om de
bloedvergiftiging onder controle te
krijgen, maar dat zal het probleem
van moedersterfte op lange termijn
niet oplossen. De gehele complicatie
had namelijk voorkomen kunnen
worden als de vrouw twee dagen
eerder naar het ziekenhuis was verwezen en behandeld. Met behulp van
prenatale audits proberen artsen deze
bepalende factoren bloot te leggen,
zodat er lokaal iets aan gedaan kan
worden. Verschillen in verloskundige
zorg zijn wereldwijd extreem.
Wat hebben de Oranjekliniek van
1939, de Stichting Oranjekliniek
van 1968 en Safe Motherhood in
Tanzania met elkaar gemeen? Alle

Frits & Floor van der Sluijs
*1

De Atlantikwall was 2.685 kilometer
lange verdedigingslinie die een geallieerde invasie moest tegenhouden. De
Atlantikwall liep van Noorwegen via
Denemarken, Duitsland, Nederland,
België, Frankrijk tot aan de grens met
Spanje.
*2

’De moeder, het kind van de rekening’, Jos van Roosmaalen, bijzonder
hoogleraar nationale en internationale
aspecten van Safe Motherhood – vanwege de Vereniging voor Tropische
Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg bij de faculteit Geneeskunde
van de Vrije Universiteit Amsterdam/
VU Medisch Centrum op 25 april

2008.

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
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070 - 447 02 00
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identiteit

-

kwaliteit

l
l

Loosduinen

Militair hospitaal
In 1940 gaat het roer van de vrouwenkliniek radicaal om. Na jaren
van oorlogsdreiging raakt Nederland
in 1940 betrokken bij de Tweede
Wereldoorlog. Op 10 mei 1940 wordt
de geneesheer-directeur van de Oranjekliniek, dokter Noë, vroeg in de
morgen gebeld door de waarnemend

Ongeveer een uur na deze order worden de eerste twaalf zwaar gewonde
militairen binnengebracht. Dokter
Noë laat er geen gras over groeien
en neemt direct contact op met alle
medisch specialisten die nog in Den
Haag zitten. Hij sloopt alle hindernissen die het verkeer tussen de nummers 44 en 46 aan de Scheveningseweg belemmeren en hij brengt grote
rode kruizen aan op beide gebouwen.

Op 11 mei 1940 is de aanvoer van
gewonden zo groot, dat zelfs het
pand aan de Scheveningseweg 42
wordt gevorderd. Ondanks de chaos
heeft dokter Noë de touwtjes stevig
in handen en verloopt de transformatie van vrouwenkliniek in militair
noodhospitaal soepel. Helaas is dat
slechts van korte duur. Nadat de
eerste gewondengolf is afgenomen,
start een verwarrende periode waarin
orders en tegenorders elkaar in een
rap tempo opvolgen.

Loosduinen/
Segbroek

Op 29 maart 1939 werd in Den Haag
de Stichting Algemeen Protestantse
Gynaecologische en Verloskundige
Klinieken in Nederland en Koloniën
gesticht. Na de aankoop van een statige villa aan de Scheveningseweg 44
en een ingrijpende verbouwing ging
de stichting verder door het leven als
de ‘Oranjekliniek’. Op 3 augustus
werd de ranjekliniek officieel
geopend en bleek direct in een grote
behoefte te voorzien. Gedurende de
eerste acht maanden van het bestaan,
waren alle bedden volledig bezet.

chef van het militair hospitaal in Den
Haag met de volgende order:
- richt de Oranjekliniek in voor het
opnemen van gewonden;
- requireer het naastliggende
perceel Scheveningseweg 46,
waarin zich een kliniek bevindt,
die niet in gebruik is;
- forceer daarvan de ingang;
- de consulenten en artsen worden
opgeroepen en in dienst gesteld;
- neem alle maatregelen, welke
noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van deze order!

te reizen en daar kennis op te doen
of promotioneel onderzoek naar
onderwerpen en verschijnselen die
in Nederland onvoldoende aanwezig
zijn. Met de komst van de studiebeurzen is de steunverlening aan de
NVOG uitgegroeid tot een vruchtbare samenwerking. Weet wel dat de
nut en noodzaak van deze beurzen
en de Oranjekliniek anno 2009 nog
onverminderd aanwezig zijn!

Escamp

Dankzij internet wordt veel historie
herontdekt en gedocumenteerd. Via
weblogs, online archieven en sites
als You Tube is veel informatie met
een simpele muisklik voor iedereen
toegankelijk. Een instituut als de
Oranjekliniek heeft alleen al 379 hits
op zoekmachine Google anno 2009.
Het is dus de vraag of de Oranjekliniek daadwerkelijk een stukje verborgen Haagse historie is? Of schuilt
er toch meer achter de vrouwenkliniek die 70 jaar geleden zijn deuren
opende en intussen is uitgegroeid tot
een medische stichting die achter de
schermen bijdraagt aan de wereldwijde ontwikkeling van gynaecologie
en obstetrie?

Geld voor gynaecologie
Onder de naam Stichting Oranjekliniek besloot het bestuur met de
resterende fondsen de gynaecologische zorg in Nederland te verbeteren
op de plek waar het direct effect had:
in de verloskamer, het laboratorium
en de opleiding van medici. Sinds
1968 hebben talloze Nederlandse
ziekenhuizen en andere medische
instellingen een beroep gedaan op
financi le ondersteuning van de
Stichting Oranjekliniek voor de
aankoop van medische apparatuur en
wetenschappelijk onderzoek.
Sinds 1987 steunt Stichting Oranjekliniek de Nederlandse Vereniging
van Obstetrie en Gynaecologie
( V ) specifiek de bij- en nascholing van artsen die zijn gespecialiseerd in Obstetrie en Gynaecologie. Met de ontwikkelingen van
medische wetenschap, scholing en
beschikbare fondsen, veranderde ook
de behoefte aan steun. Er kwamen
steeds minder verzoeken voor de
aankoop van medische apparatuur en
studieboeken. Om de kwaliteit van
gynaecologische zorg in Nederland
te handhaven en te verbeteren, moest
er kennis uit het buitenland gehaald
worden. Zo werden er spraakmakende sprekers uit het buitenland
gehaald om hun kennis op de jaarlijkse Oranjedag
tijdens het
NVOG congres
te delen. Tegelijkertijd zijn drie
studiebeurzen
ingesteld á 3.000
euro. Deze
beurzen dekken
gedeeltelijk de
kosten om naar
het buitenland af

-

l
l
l

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

l
l
l
l
l
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humane waarden

-

menselijke maat
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Jan Zorge, Marius van Asten en Theo Kleijn, een topleiding!

De Hemsterhuisstraat
en clubhuis Het Anker
In de Hemsterhuisstraat speelde zich een groot gedeelte van mijn jeugd af. In die straat
bezocht ik de lagere school, op steenworp afstand van het schoolmuseum. Onze leraar,
meester Henk van Hest, werd later docent in het ‘Museum voor het Onderwijs’, zoals het
officieel heette.
Ik woonde schuin tegenover het museum boven een kruidenierswinkeltje
van de gezusters Kooper. In de jaren
voor de tweede wereldoorlog was
de Hemsterhuisstraat een levendige
winkelstraat. Dat was vooral te danken
aan de groentemarkt aan de Veenkade,
die veel volk trok . In de oorlogsjaren
lag die handel stil. Men schakelde
over op de zeer winstgevende zwarte
handel. In die periode was de straat de
bekendste en rijkste zwarthandelstraat
van de stad. Er waren ook veel hofjes
in de straat en in een van die hofjes
was ook een tehuis voor weeskinderen
van het Leger des Heils.
In het midden van de straat was druk-

en vaak zo vol, dat er voortdurend geduwd en getrokken moest worden om
bij je bestelling te komen. Er mocht
niet worden gevloekt: daar zorgde Jan
Verhijen met drie broers wel voor. De
Verhijens waren allen sportmensen die
niet rookten en dronken. Jan was eens
Nederland kampioen gewichtheffen.
Zij hadden ook een sportschool naast
het café.
Snoep en fietsen
Op de hoek van de Hemsterhuisstraat
en de Veenkade was een snoepwinkel
‘Kindervermaak’, waar je eventueel
ook nog fietsen kon huren. Voor de
winkel was onze hangplek. Toen ik

- Vanaf 1955 waren er unieke ‘moederkampen’: een weekje er tussenuit zonder kinderen. -

kerij Goud gevestigd. De eigenaar,
Arie Goud, vertelde dat zijn grootvader het bedrijf was begonnen. In
de oorlogsjaren was hij op illegaal
terrein werkzaam. Hij begon het blad
Parool te drukken dat hij trouwens zelf
opmaakte..De zaak lag stil en je moest
zien in leven te blijven. De kopij werd
bezorgd door iemand,die hij verder
niet kende.Als de pagina’s klaar waren
laadde hij het zaakje op een bakfiets
en bracht het naar een adres waar het
verspreid werd.
Het café Minus tegenover de brug, op
de Noordwal herbergde alleen staande
bezoekers. De inrichting was zo klein

daar eind november 1948 met een
paar vrienden rondhing, zwaaiden
plotseling aan de overkant van het
water van de Noordwal de deuren
van de kleuterschool open en twee
mannen nodigden ons uit naar binnen
te komen. De opening van Clubhuis
Het Anker was een feit. Veel jongeren
uit die buurt vonden daar een tweede
tehuis. Opeens kon je als straatkind
ergens binnen spelen, voetballen,
tafeltennissen etc.. Je was eindelijk
van de straat, wat nu eigenlijk moeilijk
is voor te stellen.
De twee leiders van het eerste uur, Jan
Zorge en Marius van Asten, waren al

Meneer Bennik

spoedig zeer betrokken bij de buurt.
In het begin was het allemaal erg
primitief. In de oude kleuterschool, die
ook nog als zodanig werd gebruikt,
waren twee lokalen en een gang door
een muur afgescheiden van die kleuterschool. Daar konden de kinderen
zich uitleven. Het was een behoorlijk
losgeslagen jeugd vlak na de oorlog,
erg baldadig. In een oud krantenknipsel las ik onlangs uit mijn verzameling
nog eens dat bij de opening van het
clubhuis een paar jongens met een
mes een gat staken in de waterleiding
(toen nog van lood) terwijl een ander
de hoofdschakelaar van het licht
uitdraaide. Gelukkig reageerde de
leiding hier tactisch op en nam het als
grap op wat resulteerde in een betere
verstandhouding op den duur.
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mondorgel, Cor Claus /mandoline,
Jaap Arends/viool/gitaar, Jan van Alffen/gitaar en Dick van Eck/gitaar vulden een groot gedeelte van de avond.
De toneelstukjes van verschillende
leden: Henk v.d. Steen, Wim Milo etc.
en niet te vergeten de kleinste acteurs
en actrices die onder regie van Marius
van Asten een prachtige uitvoering
gaven, oogsten veel applaus.
Zomerkampen
Op een bepaald moment ging men
zomerkampen organiseren. Een groot
gedeelte van hun vrije zaterdag besteedden Zorge en Van Asten aan het
ophalen van kampgeld (via een spaarzegelsysteem). Zij hadden toen beiden
een paar wijken in de buurt die ze
afgingen om tevens de contacten met
de ouders te onderhouden en nieuwe
leden te werven. Het eerste jaar gingen
alleen de grotere jongens van 18 – 20
jaar kamperen in Kloosterhaar, maar al
spoedig kon men vanaf 1950 gebruik
maken van een terrein in Stroe. Dit
werd het latere buitenverblijf, in
bruikleen gekregen van een familielid
van de voorzitter van het clubhuis, dhr.
Reijers. Het Anker heeft dit later van
hem gekocht toen zij een jubileumgift
ontving van de verzekeringsmaatschappij ‘de Centrale’. Al heel snel
hadden de grotere jongens, onder
leiding van Jan Zorge in het clubhuis
een houten blokhut gemaakt dat weer
gedemonteerd vervoerd kon worden
naar het terrein in Stroe. Er is toen ook
een waterpomp bij geplaatst. In het
begin waren er dus alleen maar een
paar tenten en de blokhut waar een afdak aan werd bevestigd. De leidsters

Jubileum 1953
De activiteiten werden uitgebreid. Er
kwamen hulpleiders, en leidsters bij,
in het begin van buiten de wijk, die
de kinderen hielpen met knutselen en
sporten. De leiders werden meester genoemd en de leidsters Tante. Een paar
van het eerste uur waren
Tante Nel en tante Dora
en niet te vergeten de
tantes Janny en Cootje.
En er kwam een bibliotheekkracht, mejuffrouw
Snethlage, die geen
‘tante’ genoemd wilde
worden. Later waren er
een paar oud leden die
de kinderen bezig hielden met figuurzagen en
- Een partijtje dammen in het clubhuis in 1950. sporten, en Piet van Gent
gaf muziekles. Ik heb zelf nog vele
(allen vrijwilligsters) kookten in grote
jaren judoles gegeven. Er werd hevig
gamellen op butagas. Er was een grote
geoefend voor het 5 jarig bestaan van
legertent om te eten. Er sliepen zo’n
het clubhuis. De muziekband o.l.v.
tien jongens (later ook meisjes) in een
Marius van Asten/banjo, Chris Collee/
kleinere tent op matrasdelen die in het

- In november 1948 zwaaiden de deuren van
Het Anker voor het eerst open. -

voorjaar naar Stroe werden gebracht.
Het was in het begin nogal kleinschalig. Er stond ook een schaapskooi op
die nog jaren werd bewoond. Later
werd deze ingericht als slaapgelegenheid voor de leiding .
Inmiddels was er een derde beroepskracht bij gekomen: Theo Klijn, een
creatieve man met een groot talent
voor tekenen en schilderen. Een
geweldige aanwinst voor het clubhuis.
In latere jaren nam hij het hoofdleiderschap waar na het plotseling overlijden
van Jan Zorge. Marius van Asten was
toen al met pensioen.
Moederkampen
Vanaf 1955 waren er ook moederkampen. Een kleine groep moeders zonder
kinderen ging er een weekje tussen
uit, wat in die tijd uniek was. Veel
later kwamen de gezinskampen. De
mensen keken er het hele jaar naar uit,
want een andere vakantie was er niet
in die tijd. Het moest allemaal heel
goedkoop en men werd vervoerd met
oude bussen. Voor velen waren het
onvergetelijke weken .
In 1959 werd op het buitenverblijf in
Stroe een stenen gebouw geplaatst met
douches , een eetzaal en een recreatiegedeelte waar je ’s avonds spelletjes
kon doen of gewoon gezellig samen
bij elkaar verblijven.
Het Clubhuis Het Anker heeft nog net
niet het zestigjarig jubileum gehaald,
sinds enige tijd is het onder protest
van vele leden en buurtbewoners
opgeheven.

Jaap Arends
Kruisakkers 16
7981 BN Diever
jaap.arends@tele2.nl
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Vroeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop

Kleine
Nostalgie

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

met Julius Pasgeld

Schrijfmachines, drukwerk
en de koning van Zweden
Carbonpapier, drukwerk, papieren formulieren voor de belasting, enveloppen die je in een rode doos deed. Vrijwel allemaal uitgestorven
administratieve zaken. Maar gaat het nu écht zoveel sneller?
Je draaide drie, of soms wel vijf velletjes
tegelijk in je schrijfmachine. Eén: een blanco
A4-tje, kwartootje of foliootje dat later het
‘origineel’ zou worden. Twee: carbonpapier
(met de glimmende kant naar voren), ook wel
doorslagpapier genoemd. Dat was zwart of
roodbruin, vaak verkreukeld en met zilvergrijze merkletters op de achterkant. Drie: een
blanco velletje voor de eerste copie. Vier:
eventueel weer een carbonnetje. Vijf: en weer
een blanco velletje voor een tweede copie. De
letters op de tweede copie waren nog vager en
zwemmeriger dan op de eerste en vaak vrijwel
niet meer te lezen.

een nieuwe regel kon beginnen die dan één,
twee of drie verticale spaties lager begon, al
naar gelang je dat met een apart knopje had
ingesteld.
‘Dat is lang geleden’, zegt mevrouw Pasgeld
als ik haar dit voorlees.
‘Dat is helemaal niet lang geleden’, zeg ik.
‘Dat is potverdorie nog maar twintig jaar
geleden!’
‘Ja’, zegt ze. ‘Maar voor mijn gevoel is dat
heel lang geleden’.

Omhulsel van papier
Een brief deed je vroeger, ik zeg het er voor de
zekerheid nog maar even bij, in een enveloppe. Dat was een soort omhulsel van papier
waar je een adres opschreef, een postzegel op
plakte en ergens in je wijk in een rode doos
deed die regelmatig ‘gelicht’ werd. Op de een
of andere geheimzinnige manier kwam zo’n
- De Olivetti Studio 44 - een ‘laptop’ avant la lettre. brief dan de volgende dag al aan bij degene
die je op de enveloppe had geschreven. En dat
is, als je het goed beschouwt, niet eens zoveel
‘En weet je wat ook nog maar pas geleden
langzamer dan het huidige e-mailtje. Zeker
was?’ zeg ik. ‘Dat je het raampje van een
niet als de geadresseerde z’n in-box maar,
autoportier open moest draaien met een soort
pakweg, eens in de drie dagen bekijkt.
zwengel. En dat je je belastingaangifte nog
Als je je enveloppe niet dichtplakte en de
op een papieren aangifteformulier deed.’ Ik
flap gewoon naar binnen schoof achter het
spring op, rommel wat in de kast en vindt een
lipje, kon je er aan de voorkant ‘Drukwerk’
copie van mijn laatste papieren aangifte. 1989!
op schrijven. Dan kon er een goedkopere
Ook twintig jaar geleden. En kijk: rechtsboven
postzegel op.
zat een driehoekje dat je er af kon knippen.
Waar hadden we het ook al weer over? O ja.
‘Voor voorrang afknippen. Zie toelichting blz.
Over schrijfmachines. Als
2’ stond erop dat driehoekje.
daar geen rood/zwart maar
Dàt waren nog eens tijden.
een geheel zwart inktlint
Toen had je helemaal geen
in zat, kon je het, als het
computer nodig om snel je
op was, omdraaien om de
belastingzaken af te handeonderkant te gebruiken.
len. Alleen een schaar!
- Typelint Steeds als je aan het eind van
Rijmpjes
een regel was hoorde je een belletje. Dat was
Nou vooruit. Tot slot, en daar gaan we een
het teken om een hengst aan de beugel van de
gewoonte van maken aan het eind van deze
‘wagen’ te geven, waardoor je weer vooraan
rubriek, nog twee rijmpjes uit de oude doos.
Voor kinderen, die hun eten niet bliefden:
‘Aangebrand of half gaar. Hou je mond en
eten maar’.
En voor kinderen in het algemeen en mijn
kleinzoon in het bijzonder: ‘Heden is overleden, de koning van Zweden. Het laatste wat
hij deed was een knetterende scheet.’ (Vaak
met de toevoeging: ‘Die tegen de deur aan
bonsde en in de pispot plonsde’).
Kent u ook van die nostalgische rijmpjes?
Meld ze aan:
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl
- Carbonpapier -

- De Oud-Rotterdammer, al jaren prominent aanwezig op de 55+Expo in Rotterdam Ahoy. -

Een heerlijk dagje
uit voor 50-plussers
In Rotterdam is in tentoonstellingscomplex Ahoy van 21 tot en met 25 oktober een grote beurs voor 50-plussers, de 55+Expo. Niet zo groot als de Vijftig Plusbeurs in Utrecht en daardoor een stuk overzichtelijker en intiemer,
maar met een groot aanbod aan producten en informatie. Onze zusterkrant
De Oud-Rotterdammer is mediapartner van de beursorganisatie en kan
daardoor ook de lezers van De Oud-Hagenaar laten meeprofiteren van een
interessante beurskorting. Met de bon in deze krant krijgt u 25% korting op
de toegangsprijs en betaalt u voor deze beurs slechts zes euro, in plaats
van acht!
Op de 55+Expo vindt u meer dan honderd exposanten op allerlei gebied. Centraal staan thema’s
als Sfeervol wonen en leven, met alles op het
gebied van inrichting in en om de woning, Reizen,
naar verre bestemmingen, maar ook tripjes in
eigen land, Gezondheid en Beweging over gezond
eten en drinken en verantwoord bewegen en
Hobby & Creativiteit met demonstraties, informatie en productpresentaties. Verder is er een grote
nfomarkt waar diverse non-profitorganisaties hun
producten en diensten presenteren.
Demonstraties en voorlichting
De 55+Expo is echt een dagje uit. U kunt er gezellig winkelen, demonstraties bijwonen van tal van
standwerkers, voorlichting verkrijgen bij de deelnemers of, onder het genot van een hapje en een
drankje, uitrusten en genieten van de optredens
van tal van artiesten.
De stands op de beurs zijn verdeeld over twee

hallen en in beide hallen is een podium waarop
artiesten optreden en bijvoorbeeld ook linedancingdemonstraties gegeven worden. U kunt er
genieten van Otto Voci, diverse shantykoren
zoals Het Groene Hart, Die Maeze Shangers en ’t
Bollenhart, maar ook groepen als Los Condores,
Just4Fun en de Vrolijke Noot.
Oude beatbandjes
Op een ander podium zijn in de middaguren
dagelijks oude beatbandjes uit de jaren zestig te
bewonderen, maar ook jonge artiesten als Dennis
en Pierre. Verder komen de Senioren Big Band en
de Tjet Setters naar Ahoy, waarbij u heerlijk kunt
wegdromen naar uw jonge jaren.
Kortom, er is bijzonder veel te beleven tijdens
deze interessante beurs en u mag zo’n dagje uit
eigenlijk niet aan uw neus voorbij laten gaan. U
vindt hieronder een bon die korting geeft op de
toegang. Knip uit en kom naar Ahoy!

Alléén tegen inlevering van deze waardebon bij de
kassa ontvangt U:

25% korting
op de toegangsprijs
(u betaalt geen 8, maar slechts 6 euro!)

De Oud
Ahoy Rotterdam, van woensdag 21 t/m zondag 25 oktober
Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur
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Opinie&Informatie

Hans
Roodenburg

Is mijn aanvullend pensioen op de AOW goed geregeld? Bij de grotere bedrijven is dat meestal automatisch het geval. Lastiger ligt het bij personeelsleden die in dienst zijn van zelfstandigen of kleine
ondernemers. In deze rubriek de (on)mogelijkheden. Vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Pensioen voor personeel bij kleine ondernemers
Zelfstandigen of kleine ondernemingen met één of enkele
personeelsleden hebben alleen een pensioenplicht voor hun
werknemers als zij onder een CAO van een bedrijfstak vallen.
Is er géén CAO dan hangt het van de overeenkomst tussen
werkgever en werknemer af of er een oudedagsvoorziening
(boven de AOW) moet worden getroffen, meldt ons de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB Nederland.

Dat laatste betekent dat als een
van beide partijen – werknemer of
ondernemer – géén pensioenregeling
wil afsluiten er geen pensioenvoorziening komt. Natuurlijk staat het elke
werknemer vrij uit eigen middelen
dan een pensioen of lijfrente af te sluiten, waarvoor fiscaal aantrekkelijke
mogelijkheden zijn.
Ontstaat de situatie dat de kleine
ondernemer of zelfstandige géén
pensioenregeling wil en de werknemer vindt dat die vanuit het bedrijf
wél geregeld dient te worden, dan
ontstaat er een geschil. De werknemer zou het eventueel aan de rechter
kunnen voorleggen, maar het lijkt ons
verstandiger en goedkoper een andere
baan te zoeken waar de medewerker
wel een pensioenregeling kan krijgen.
Voor de wat grotere bedrijven speelt
het pensioenprobleem vrijwel nooit.
De meeste hebben – hetzij per CAO,

hetzij per bedrijf met de ondernemingsraad – een regeling getroffen.
Voor de zelfstandigen zélf zijn er
ook fiscaal aantrekkelijke regelingen,
zoals de oudedagsreserve voor ondernemers, te treffen.
Te laat
Feit is dat werknemers meestal pas als
zij ouder worden belangstelling gaan
tonen voor hun pensioenvoorzieningen. Soms komt men pas erachter dat
het slecht is geregeld als men met
pensioen gaat. Dan is het te laat om
reparaties te verrichten.
Oudere personeelsleden in dienst van
zelfstandigen, winkelbedrijven of
kleine ondernemers zouden eigenlijk
bij het aangaan van het dienstverband
– en zelfs als zij als oproepkracht
werken – ten minste moeten vragen
hoe het met de pensioenvoorzieningen is gesteld. Nee, heb je, ja kun

je krijgen. Veel kleine ondernemers
zijn overigens best van goede wil.
Banken en organisaties als MKB
Nederland kunnen hen hierin heel
goed adviseren. We kunnen echter wel
enig begrip opbrengen voor startende
ondernemers – met bijvoorbeeld één
of twee mensen in dienst voor enkele
of meerdere dagen per week – die
uit kostenoverwegingen nog geen
pensioenregeling aan hun personeel
kunnen aanbieden. Aan werknemers
die dan tóch bij hen in dienst willen
treden valt in dat geval te adviseren
in de overeenkomst op te nemen dat
zodra de gang van zaken het toelaat
gesproken moet worden over het
opzetten van een pensioenregeling.
Oplossing
Een andere mogelijkheid is dat per
jaar wordt bekeken of de ondernemer
geld over heeft voor een oudedagsvoorziening van zijn personeelslid.
Ook daarvoor bieden banken en
verzekeraars arrangementen.
Een simpele oplossing is dat het
personeelslid jaarlijks bekijkt hoeveel
fiscale pensioenruimte (boven de
AOW) hij of zij heeft en daarvoor al
dan niet in samenwerking met zijn

werkgever een verzekering afsluit.
Dat kan ook een lijfrente (of zogenoemde koopsompolis) zijn die ingaat
op een nader te bepalen pensioenleeftijd. Vervolgens gaat het personeelslid
met zijn werkgever in onderhandeling over diens fiscaal aftrekbare
bijdrage aan de regeling. Om een
indicatie te geven; grotere bedrijven
en bedrijfstakken die vaak al degelijke
pensioenregelingen hebben, kennen
een premiebijdrage van minstens
50 procent van de werkgever en bij
een aantal is de werkgeversbijdrage
zelfs tweederde van de benodigde
stortingen.
Over de kosten geven we een eenvoudig voorbeeld van een pensioenuitkering op 65 jaar (laten we voor
het gemak daarvan nog maar even
uitgaan) voor iemand van 25 jaar

die fulltime thans het minimumloon
verdient. Die zou boven de AOW op
65 jaar minimaal circa 3.000 euro
per jaar pensioen moeten opbouwen
(mede in relatie tot de fiscaal toelaatbare pensioenruimte). Daarvoor is een
jaarpremie nodig van circa 500 euro
(afhankelijk van aanbieder en het
rendement). Als de kleine ondernemer
hiervan de helft voor zijn rekening
neemt, is dat alleszins goed geregeld.
Het spreekt vanzelf dat deze premie
oploopt naarmate het personeelslid
ouder is en een hoger salaris geniet.
Meerdere offertes
Laat de ondernemer én de werknemer
zich hierover goed voorlichten en
vraag meerdere offertes aan. De hiervoor genoemde cijfers geven alleen
maar een zeer globale indicatie.

Politiek aan zet in AOW-discussie
In de vorige uitgave van De Oud-Hagenaar hebben we de plannen voor verhoging van de AOW-leeftijd uitgebreid behandeld. Zoals we al voorspelden konden
werkgevers en vakbeweging in de Sociaal-Economische Raad (SER) niet tot een
gemeenschappelijk advies komen. Daarover is grote heibel ontstaan met acties van
de vakbeweging. De politici zijn nu aan zet. Zodra regering en Tweede Kamer met
een nadere uitwerking van het regeringsvoornemen komen om de AOW-leeftijd in
etappes naar 67 jaar te verhogen, komen we hierop in deze rubriek terug.

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden
anoniem in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u een persoonlijk antwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar
roodenburg@deoud-hagenaar.nl of naar Postbus 26046, 2502 GA Den Haag. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.
Samenlevingskwesties
Woningruil of dochter
laten inwonen
Mijn dochter woont met anderen
samen in een ﬂat tegenover mij. Ik
heb een huurwoning met vijf kamers.
Nu dacht ik met haar van woning
te ruilen, maar de woningstichting
zegt dat zij dan het huis moet kopen,
want als ik eruit ga wordt de woning
verkocht. Is het misschien mogelijk
haar stiekem in mijn huis te laten
wonen terwijl zij gewoon haar eigen
adres aanhoudt?
Wij vinden het in ieder geval een
grappige vraag. Besef wel dat u
de hoofdhuurder bent en dat het u
natuurlijk vrij staat te ‘logeren’ te
vragen wie u maar wil. Het enige
probleem dat u kunt krijgen als u
uw dochter stiekem in uw huis laat
wonen is dat u woonruimte aan uw
dochter onderverhuurt. Daarover
staan waarschijnlijk in uw huurcontract voorwaarden. Als u uw dochter
gewoon bij u laat logeren en ze houdt
haar eigen adres aan, lijkt het ons
geen probleem als u haar in huis
neemt. Als u verhuist of overlijdt,

heeft zij geen enkel recht in het huurhuis te blijven wonen.
isschien is het daarom ook financieel interessant te onderzoeken of zij
niet als medehuurder op uw adres kan
worden ingeschreven. Vraag naar de
mogelijkheden bij uw verhuurder.
Pensioen delen met
zeer rijke ex-vrouw
Na 29 jaar huwelijk ben ik in 1997
gescheiden. Volgens mijn advocaat
wordt het in die periode door mij opgebouwde pensioen gehalveerd, omdat de wet zegt dat het samen met de
toenmalige partner was opgebouwd.
Dat mijn ex kort daarna zelf een zeer
hoog inkomen kreeg en bovendien
met een directeur van een grote
Rotterdamse instelling trouwde doet
verder kennelijk niet ter zake. Over
een aantal weken ga ik daadwerkelijk
met pensioen en bemerk dat ik van
dat gehalveerde pensioentje met mijn
nieuwe vrouw en onze dochter van
tien jaar amper kan rondkomen. Is dit
nu een fout in de wet?
Inderdaad is het zo dat bij scheiding de pensioenrechten over de
huwelijkse periode moeten worden
‘verevend’ (dat betekent dat het saldo

van ieders opgebouwde pensioen
evenredig verdeeld moet worden).
Wat een ander daarna gaat verdienen, erft of krijgt doet niet ter zake.
Andersom werkt het ook niet: als
u toevallig na uw scheiding enorm
extra pensioen had opgebouwd profiteert uw e daarvan ook niet. Als
u met pensioen gaat, dan is uw basis
de AOW: die wordt niet aangetast
door uw pensioenverevening, want
die heeft alleen betrekking op uw bedrijfspensioen tijdens uw huwelijkse
periode. De wet pensioenverevening
is volgens ons heel rechtvaardig in
vergelijking met de situatie van vroeger, toen mannen (die meestal alleen
kostwinner waren) op hun opgebouwde pensioenrechten niet werden
afgerekend met hun ex die helemaal
niets verdiende.

Erf- en schenkingsrecht
Engelse schoondochter
uitsluiten van erfenis
Wij hebben twee kinderen. Eén
woont in Nederland, is niet gehuwd,
maar heeft wel een kind. De ander
is gehuwd met een Engelse en woont
ook in Engeland. Zij zijn bezig met
de adoptie van twee kinderen. Wij

willen van onze nalatenschap onze
schoondochter in Engeland en ook
de eventueel geadopteerde kinderen
uitsluiten. Is dat mogelijk? Voor de
situatie in Engeland maken wij ons
ernstige zorgen. Wij weten niet hoe
de adoptiekinderen zullen zijn.
Het is vrij eenvoudig. Bij het
opmaken van het testament door
de notaris geeft u uw wensen aan.
Het is overigens vrij gebruikelijk
om een anti-schoonzoon- of antischoondochterclausule te maken. Dat
laatste betekent dat een erfenis van
ouders NIET in de gemeenschappelijke huwelijksboedel valt, maar aan
het ervende kind zelf. Heeft uw kind
een samenlevingscontract dan kan
er ook sprake zijn van een gemeenschappelijke boedel. Lastiger wordt
het kleinkinderen uit te sluiten als zij
plaatsvervanger zijn van de eerder
overleden eigen ouder. In feite geldt
dat ook voor officieel geadopteerde
kinderen van een ouder. Maar leg uw
vraag maar aan de notaris voor. Die
weet de best denkbare oplossing.
Eén broer blijft
dwars liggen
Na het overlijden van één van zeven

broers zijn de anderen erfgenaam
geworden. Nu is de situatie ontstaan
dat ten gevolge van onderlinge
onenigheid één broer weigert zijn
handtekening te zetten voor de
verdeling. Op welke manier kunnen
de andere broers dan toch nog hun
erfdeel krijgen?
Een lastige kwestie als een van de
wettelijke erfgenamen dwars gaat
liggen. m flinke kosten te voorkomen (ook voor hem!) is het toch het
beste dat alle erfgenamen tot overeenstemming komen. Laat de notaris
proberen hierin een rol te spelen.
Vaak heelt de tijd de wonden en
als de ene broer het er niet mee
eens is, kan hij ook geheel afstand
nemen van zijn deel van de erfenis.
Blijft hij halsstarrig dan kunnen de
andere broers alleen via de rechter
een eis tot vordering instellen. De
rechter kan de onwillige erfgenaam
veroordelen aan de verdeling mee te
werken. De rechter kan dan voorts
ook zelf de verdeling vaststellen.
Maar u begrijpt wel dat dit de lastige
uitweg is waaraan behoorlijk wat
kosten (mogelijk ook in te huren
advocaten) zijn verbonden.
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INFORMATIE:
Gezellig samen eten
voor 55-plussers
Vindt u het gezellig om samen met
anderen te eten? Hebt u niet altijd zin of
energie om zelf te koken? Kom dan elke
laatste zondag van de maand mee-eten
in Wijk- en Dienstencentrum het Henri
Couvéehuis, Prins Mauritslaan 49. Daar
organiseren vrijwilligers van Welzijn
Scheveningen tussen 12.00 en 15.00 uur
een heerlijke warme driegangenmaaltijd
voor € 8,50 (inclusief drinken en koffie). kunt uiterlijk tot de voorafgaande
woensdag reserveren bij de receptie.
Meer informatie: Marja Verhoeve, tel.
(070) 350 06 94.

Tai chi in Loosduinen
In buurtcentrum De Wiekslag organiseert VÓÓR Welzijn Loosduinen
op vrijdagmiddag tai chi, Chinese lichaams- en bewegingsoefeningen. Tai
chi is heilzaam voor de concentratie en
voor uw lichaamshouding, evenwicht en
spieren. Het is geschikt voor iedereen,
ongeacht leeftijd en conditie! U beoefent
tai chi op uw eigen niveau. Elke vrijdag
in De Wiekslag, Molenbrink 68, 12.0013.00 uur. Kosten: € 12,- per maand
(€ 8,50 met Ooievaarspas). Informatie
en aanmelding: WDC De Henneberg,
Tramstraat 15, tel. (070) 397 60 01.

‘AlleenCafé’ Laak
voor nabestaanden
Onlangs hebben diverse organisaties
uit stadsdeel Laak het ‘AlleenCafé’
geopend. Dit is bedoeld voor nabestaanden die professionele begeleiding nodig
hebben bij de afhandeling van praktische
zaken, maar ook bij rouwverwerking.
Daarnaast biedt het ruimte voor ontmoeting met lotgenoten. Het AlleenCafé
vindt iedere tweede dinsdag van de
maand van 15.00 tot 17.00 uur plaats in
de Laakkapel, Deimanstraat 7.

ACTUEEL

50+ vrijwilligsters geven met plezier taal- en maatschappijles

Ontmoetingen met buitenlandse vrouwen
‘Er gaan werelden voor je open. Het is een
soort ontdekkingsreis. Je houdt er zulke
waardevolle ervaringen aan over,’ vertelt
Gery van der Vlies (57) met een twinkeling
in de ogen. En haar enthousiaste verhalen
gaan niet over een camperreis rond de
wereld, maar over een activiteit die voor
iedere vrouw in Den Haag bereikbaar is.
Gery werkt als vrijwilligster voor de Stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen
(OBV), een organisatie die al 31 jaar bruggen slaat tussen de Nederlandse samenleving en niet-Nederlandssprekende vrouwen
die daarin wonen. Dat gebeurt met de inzet
van gewone Nederlandssprekende vrouwen.
Die gaan op bezoek bij hun niet-Nederlandssprekende stadgenoten voor wat het OBV
‘taalontmoetingen’ noemt.
Een keer per week ontmoeten zij elkaar
gedurende één tot anderhalf uur, aan
huis of tijdens groepslessen. ‘Onze
lesneemsters zijn net als wij vrouwen
die kinderen grootbrengen,’ vertelt
Gery, ‘maar ze leven geïsoleerd. Ik
kan gaan en staan waar ik wil, maar
zij lopen op tegen allerlei problemen.
Deze week nog gaf mijn lesneemster
aan: “Ik wil, maar de woorden niet!”
Heel symbolisch voor hun situatie.’
Een OBV-lesgeefster maakt een
buitenlandse vrouw daarom vertrouwd
met de Nederlandse taal, maar ook met
onze samenleving. Gemiddeld trekken
ze daartoe een jaar lang met elkaar op,
waarna wordt afgesloten met een soort
diploma.
Deze laagdrempelige, persoonlijke
thuisleswerkwijze is inmiddels in meer
dan veertig gemeenten overgenomen.
‘Er worden vrouwen mee bereikt die
anders een verborgen bestaan zouden
blijven leiden,’ vertelt OBV-directeur
Jann Vellekoop. De offici le inburgeringsprogramma’s zijn voor hen te
hoog gegrepen. Daar haken ze af of
worden ze niet eens bereikt.’ Via de
OBV-thuisles kunnen ze wél bij die
inburgering terechtkomen. ‘Wij zorgen
ervoor dat ze zich thuis voelen in onze
samenleving en dat ze een volgende

stap kunnen zetten. Het is dus het begin
van hun inburgering!’ Het OBV is daar
diverse keren voor bekroond. Onlangs
werd de organisatie zelfs winnaar van
de hoofdprijs bij de Nationale Alfabetiseringsprijzen.

truc of instrument naar eigen keuze;
maximaal 7 minuten per persoon,
geluidsinstallatie aanwezig.
Elke derde vrijdag van de maand in
De Kruin, Acaciastraat 178a (trams 3
en 12), deelnamekosten € 7,50.
Is dat bedrag een bezwaar, bel dan
even met de organisator, Hans Ouwejan: (070) 323 55 07. Ook voor andere
vragen!

Zondagmiddag 18 oktober:
André Rieu bij
Pathé Buitenhof
Naar de bioscoop, maar dan anders!
Op 16 oktober geeft André Rieu’s
Johan Strauss Orkest een concert
in de Acer Arena in Sydney. U kunt
dit op zondag 18 oktober integraal
bekijken en beluisteren op het grote
bioscoopscherm van Pathé Buitenhof!
Aanvang 15.30 uur, kaarten à € 12,50

Wederzijds profijt
Migranten, niet-Nederlanders, culturele minderheden: hoe je ze ook wilt
noemen, ze staan in het brandpunt van
de belangstelling en de media. Vaak is
de berichtgeving negatief getoonzet.
Bij het OBV merken ze dat die stemming ook andere gevolgen heeft. ‘Veel
Haagse vrouwen willen verder kijken
dan hun eigen wereldje,’ aldus Janny.
‘Zij redeneren: er wordt zoveel gepraat
óver mensen van buitenlandse afkomst,
maar ik wil zélf met hen in contact
komen.’ Daarom melden ze zich aan als
vrijwilligster bij het OBV.
Daarmee is meteen duidelijk dat dit
vrijwilligerswerk geen eenrichtingsverkeer is. ‘Natuurlijk help je er iemand
anders mee, maar het geeft je ook iets
terug,’ vertelt Gery. ‘Het verbreedt je
horizon. Voor lesgeefsters is het vaak
de eerste keer dat ze met buitenlandse
vrouwen in aanraking komen, en
met de wijken waar ze wonen. Mijn
lesneemster is net zo oud als mijn eigen

dochter die nu in Londen woont. Het
zijn twee totaal verschillende werelden,
maar bij mij komen die bij elkaar. Dat
is zó verrijkend.’
Is het eigenlijk geen moeilijk werk
door de taalbarrière? ‘Er is redelijk snel
contact hoor,’ vertelt Gery, ‘als je maar
de moeite doet om elkaar aan te kijken
en te luisteren. Aankijken, om elkaars
gezichtsuitdrukking te zien, is heel
essentieel als er nog te weinig woorden
zijn voor een echt gesprek.’ Tijdens het
intakegesprek is er meestal ook een bekende van de lesneemster bij die wel al
enig Nederlands beheerst. ‘Toch kunnen ze bijna altijd al meer dan ze zelf
denken. Het is zaak om dat boven tafel
te krijgen. Dat schept zelfvertrouwen
én onderling vertrouwen. Het is mooi
om echt contact te maken met elkaar.’
De afsluiting van het gezamenlijke jaar
is vaak feestelijk met zelfgemaakt lekkers, maar ook wel met tranen wegens
het afscheid.
Het OBV-werk is kortom zeer geschikt
voor vrouwen met een open blik, geduld en enthousiasme. ‘Zeker vrouwen
van 50 of ouder krijgen er veel van
terug,’ weet Gery uit ervaring. ‘Vaak
ben je dan je leven lang al dienstbaar
geweest. Natuurlijk is dit ook ‘helpen’,
maar je hebt er zelf net zo veel aan.’

Kennismaking
OBV biedt nieuwe vrijwilligers een
uitgebreid kennismakingsprogramma:
een informatiepakket, een informatiebijeenkomst en, voor wie inderdaad
verder wil, een persoonlijk gesprek
over elkaars verwachtingen en motivatie. Een introductiecursus van vier
bijeenkomsten maakt nieuwe vrijwilligsters vertrouwd met de achtergronden en praktijk van het werk: thuisles,
groepsles of bureauwerk bij OBV aan
de Conradkade. Lesgeefsters worden
bij hun werk regelmatig bezocht en
begeleid door wijkcontactvrouwen.
Geïnteresseerd? Informeer eens bij
OBV naar de mogelijkheden. Het
telefoonnummer is (070) 345 60 05, u
kunt e-mailen naar info@obvdenhaag.
nl of kijken op www.obvdenhaag.nl.
Op woensdag 14 oktober vindt er een
informatieavond plaats.

Rectificatie
Op de CIPO-pagina in nr. 16
is een verkeerde foto geplaatst
bij het stuk over het consultatiebureau voor ouderen van
Florence. Die foto hoorde bij
het bericht over het consultatiebureau van de Respect
Zorggroep Scheveningen (in
dit nummer op pagina 7).

Agenda
Vrijdag 16 oktober:
Alleengaanden Sociëiteit
Met diner, dansen en open podium.
18.30 uur: inloopdiner. U neemt zelf
eten mee voor één persoon; degenen
die aanschuiven eten vervolgens
wat ze willen uit het totaalaanbod.
19.30-22.30 uur: dansen op door de
aanwezigen meegenomen cd’s.
Tussendoor: open podium voor wie
wil optreden met een gedicht, act,

zijn te koop via www.pathe.nl en aan
de kassa van de bioscoop.
Maandag 26 oktober:
Ondersteuning voor
en na een overlijden.

Diverse organisaties geven informatie
over de ondersteuningsmogelijkheden
die er zijn rondom het overlijden. In
de Duinzichtkerk, Van Hoogenhoucklaan 89 (Benoordenhout), 13.30-15.30
uur, inloop vanaf 13.00 uur. Meer
informatie: Marjan Heeres, consulent
mantelzorg Haagse Hout, tel. (070)
383 94 21, of Yvonne Rhee, ouderenconsulent VÓÓR Welzijn, tel. (070)
347 00 41.
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- De Willem van Outhoornstraat in de
tijd dat de familie Köhler daarheen
verhuisde. -

Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

Terug naar…
de Willem van Outhoornstraat met ‘Ome Harry’
Het is begin jaren twintig in de vorige eeuw wanneer Johannes Köhler, gepensioneerd hoofdopzichter schoonmaak, wordt geboren op het Pasteurplein te Den Haag. Johannes, door
velen ‘Ome Harry’ genoemd, groeit op in een gezin bestaande uit vader, moeder, zes zoons
en een inwonende neef. Vader Köhler is een vermaarde Haagse kapper en besluit eind jaren
twintig te verhuizen naar de Willem van Outhoornstraat in het Bezuidenhout, vernoemd naar
de tussen 1691 en 1704 dienstdoende gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
Johannes groeide op en na het
doorlopen van de lagere school aan
de Van Heutszstraat, moest hij op
12-jarige leeftijd, geheel in de lijn
van zijn vader, gaan werken als
leerling-kapper. “Ik mocht niet bij
mijn vader in de zaak gaan werken,
die vond dat ik dan het vak niet
goed zou leren, het zou te gemakkelijk zijn. Ik moest ook op tijd
leren komen bij een baas. Zelf had
ik eigenlijk helemaal geen zin om
kapper te worden, maar dat was nou
eenmaal de traditie in de familie.

Mijn vader was in die tijd een specialist op het gebied van haar verven.
Ik weet nog dat er een hele rijke
eigenaar van broodzaken één keer
per maand voor langskwam. Die
kwam spierwit binnen en ging met
mooi zwart haar de deur weer uit.
Fantastisch! Daar kon mijn vader in
één klap de huur van het pand mee
betalen. Hij was een vakman, gaf
ook les aan de kappersvakschool en
heeft voor zijn specialiteit ook de
Gouden Schaar ontvangen.”
Na een half jaar werd er in een kap-

- De Gaspard de Colignyschool aan de Van Heutszstraat in 1932. -

perszaak aan het Spui een jongste
bediende gevraagd en Ome Harry,
zoals ik hem nu verder noem, verplaatste daar naartoe. “Die kapper
had daar ook een parfumerie en als
jongetje van 14 jaar deed ik het heel
goed bij de klanten, vooral bij de
publieke vrouwen, die vonden mij
zo’n leuk gozertje. Ik zei dan altijd
van: mevrouw ik heb hele mooie
lippenstift, speciaal voor u onder de
toonbank bewaard. Nou die vlogen
als koekies over de toonbank, maar
ze hadden wel allemaal dezelfde
lippenstift!”
Deportatie
Maar de vroegtijdige handelsgeest
van Ome Harry duurde niet lang,
er braken verschrikkelijke tijden
aan. Ome Harry, oorspronkelijk
van Joodse afkomst, werd na het
uitbreken van de oorlog uiteindelijk in 1943 verraden en opgepakt.
en bizarre treinreis naar sjechoSlowakije volgde. “We zaten met

wel 150 mensen in een wagon,
verschrikkelijk was dat, en de reis
duurde ook nog een aantal dagen.
Eenmaal daar aangekomen werden
we te werk gesteld als gravers
voor de loopgraven. Later werden
we verplaatst naar Wismar aan de
Oostzee. Dat ik het overleeft heb is
eigenlijk alleen te danken aan mijn
Duitse achternaam.” Uiteindelijk
werden de gevangenen door de
Russen bevrijd en door middel van
een gestolen Deens uniform kon
Ome Harry Duitsland ontglippen en
veilig terugkeren naar Den Haag.

school kende. Samen kregen zij een
dochter, twee kleinkinderen en vier
achterkleinkinderen.
Nu, bijna 87 jaar en door het leven
geknipt en geschoren, kijkt Ome
Harry met plezier terug op zijn
jeugd. Er schiet hem nog een mooie
herinnering te binnen. “Op zaterdag
stond de heresiastraat altijd vol
met kraampjes en op het heresiaplein bij de Emmastraat had je de
muziektent, daar speelde dan een
fanfare of ander gezelschap. Een
geweldige straat en buurt.” Z’n
ogen twinkelen erbij.

‘Eiergalles’
Ome Harry pakte de draad weer op
en besloot een andere kant op te
gaan. “Ik was klaar met het kappersvak en ging werken bij een Joodse
broodbakker aan het Bleijenburg.
We verkochten vooral heel veel
‘eiergalles’ (challah red.). pisch
Joods brood, maar dat ging nog
steeds via bonnen.”
Via De Sierkan kwam Ome Harry
uiteindelijk terecht bij een gerenommeerd schoonmaakbedrijf en
maakte daar carrière van opzichter
tot hoofdopzichter. Ondertussen
was hij al getrouwd met zijn vrouw
jiske, die hij al vanaf de lagere

- Op de hoek van het Spui en de St. Jacobstraat zat vroeger de Joodse kapper
Jacobson (Foto: Frank Broekhuizen). -

DSBoef ?
Inmiddels is het DSB-verhaal een ware soap geworden. Steeds meer wordt duidelijk dat er door deze
bank dingen zijn gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. Er komen in diverse media dage-

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

De oud-politieman Dirk Scheringa, eigenaar van deze bank,
diverse kredietmaatschappijen
die wij in de branche de Veronicagids-kredietverstrekkers noemen, het AZ-stadion, schaatsploegen en dergelijke, komt op
televisie altijd zo vriendelijk en
bedeesd over. Zo’n type waar
je je geld aan toevertrouwt,
een net te groot pak aan met
geitenwollen sokken eronder,
enfin u kent dat wel. och
blijkt deze man een imperium
te hebben opgebouwd met een
verkopersmentaliteit waar zelfs
Wouter Bos het woord ‘idioot’

in de mond neemt.
Dirk Scheringa was het ook die
Gerrit Zalm naar binnen haalde
want zij hadden als Westfriezen
zo’n leuke klik samen. En toen
kwam Roodkapje. Nee, dat was
natuurlijk om het afbrokkelende
imago van de bank te redden
en dan kun je wel aankomen
met de voormalig Minister van
Financiën. Maar na enige tijd
werd hij door Wouter Bos naar
de ABN gelokt en daar was
de volgende VVD’er in beeld:
Frank de Grave. Deze man
heeft in tegenstelling tot Zalm
wel ingezien dat deze move

hem geen goed zou doen en is
halsoverkop weer vertrokken.
Het blik van de VVD was nog
niet leeg want daar was Robin
Linschoten al om de DSB te
versterken, gezellig naast Klaas
ilting. ja, wat moet je er van
zeggen.
Kern van probleem
Wat zijn nou de problemen die
er zijn ontstaan? Eigenlijk komt
het er op neer dat mensen die
bij diverse banken zijn afgewezen toch een hypotheek hebben
gekregen met een aantrekkelijke rente die vervolgens na
enige tijd werd verhoogd. Deze
renteverhoging was vaak een
reden om te bellen met de bank
en dan kwam er een verkoper
van de bank met en nieuw

voorstel waarbij wel direct een
koopsom voor het een of ander
moest worden bijgesloten. De
totale leensom wordt daarmee
verhoogd en dat kan soms met
tienduizenden euro’s tegelijk.
Hierbij wordt voorbij gegaan
aan het gevolg dat de leensom uiteindelijk zoveel hoger
wordt dan de waarde van het
huis dat men nooit meer kan
verhuizen of oversluiten naar
een andere bank. Dat is pas
klantenbinding, het klinkt meer
als bondage.
Verantwoordelijkheid
Ik zie dossiers langsgaan met
een leensom van 260.000 euro
en een waarde van het huis van
170.000 euro. Dan heb je een
probleem en dan heeft Ome

Dirk toch wat uit te leggen aan
de klant, de media en de AFM.
En natuurlijk had ook de klant
in deze een belangrijke rol,
hij of zij heeft uiteindelijk
getekend voor deze constructie
maar het woord zorgplicht is
hier ver te zoeken.
De tweede man van de DSB
heeft bij Nova spijt betuigd en
gezegd dat er naar passende
oplossing zal worden gezocht
op klantniveau.
Uiteindelijk zullen zij door die
andere VVD’er Hans Hogervorst van de AFM nauwlettend
in de gaten gehouden worden
en hij zal er niet voor terugdeinzen om hen wederom te
straffen met een ‘forse boete’.
Ik denk dat ze er smakelijk om
zullen lachen in Wognum.
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Sudoku mee en win!
Deze week vier pittige Sudoku’s. De procedure mag inmiddels bekend heten, maar we herhalen het nog even. De Sudoku’s zijn gerangschikt van A t/m D. In elke Sudoku is het veld
links bovenin grijs gekleurd. De cijfers die daarin thuishoren zijn de sleutel tot de oplossing.

Wat we vragen is dus een reeks van
vier cijfers – ja, u zult ze allemaal
moeten oplossen!
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A links
bovenin een ‘4’; in B een ‘3’ in C
een ‘1’ en in D een ‘2’, zodat het
gevraagde antwoord dan bijvoorbeeld luidt: 4-3-1-2. Maar dat snapt
u wel.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 16 presenteerden we een woordzoeker,
waarbij u in de plattegrond moest
uitzoeken welk spel er miste in Den
Haag. Dat was ‘klaverjassen’.
Er waren veel inzenders en bijna
iedereen had het goede antwoord
gevonden. Bij de trekking kwamen

Sudoku A

5

6

5
9

2

8 1
5
4
7 6

2
8 5

1

1
9
6 5

9
8 4
9
2
8

3
2
1

5
6
2
2 3
1
7 9
7
2
4
9
4
3 5
1
1
8
4

Oplosingen van de woordzoeker
puzzel in DOH 17 kunnen nog tot

9 5

Sudoku D

4

1 4
3

4
8
2
7 1

en met woensdag 21 oktober worden ingestuurd.
Stuur per post naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag
Of stuur uw oplossing per e-mail
naar:
puzzel@deoud-hagenaar.nl

woensdag 4 november

Sudoku C

7

2

3

J.H. riffioen, te Den Haag
Frieda Ditewig, te Den Haag
Cora Switzar – van Teijlingen, te
Berkel en Rodenrijs

Sudoku B

8

Inzendingen
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
binnen hebben op uiterlijk:

de volgende prijswinnaars uit de
bus, die de dubbel CD van Sjaak
Bral krijgen opgestuurd:

7 4
5

8
9 5
1
7

3

2
6

9
4 8
1

6
1

5
7
2

4
8

5

9

5
9 5
6 1
3

6
4
3 2

Adressen Kringloop Holland
Badhuisstraat 16

Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135

Den Haag

Van Musschenbroekstraat 159

Den Haag

Piet Heinstraat 25

Den Haag

Piet Heinstraat 69

Den Haag

Loosduinsekade 156

Den Haag

Prins Willemstraat 14

Den Haag

Weimarstraat 364

Den Haag

Thomsonlaan 79

Den Haag

Fahrenheitstraat 343

Den Haag

SCHROEDER
KRINGLOOP HOLLAND

Crispijnstraat 74

Den Haag

A. Diepenbrockhof 67

Den Haag

Kerketuinenweg 63

Den Haag

I

Beresteinlaan 2

Den Haag

Fruitweg 240

Den Haag

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

Rijswijk

Geldig tot 1 november 2009

SCHROEDER
DIENSTENWINKEL

Alleen originele kortingsbonnen geldig

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
ONTVANGT U IN AL ONZE WINKELS

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.

10%

KORTING

OP DE AANKOOP VAN ALLE KLEDING

✁

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.

Van Ravesteijnplein 84-85

De Dienstenwinkel helpt u bij

Maximaal 1 bon per klant
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ZORGHUIS DR. W. DREES:

ZORG OP MAAT
IN HET LEVENDIGE EN VRIENDELIJKE SEGBROEK STAAT HET ZORGHUIS DR. W. DREES. BEWONERS ÉN
OMWONENDEN ONTVANGEN HIER ALLE ZORG DIE ZE NODIG HEBBEN. MAAR DE KWALITEIT VAN UW
LEVEN IS NET ZO BELANGRIJK IN DEZE LOCATIE VAN HAAGSE WIJK- EN WOONZORG. DANKZIJ ONZE
SERVICEDIENSTEN EN ONTSPANNENDE ACTIVITEITEN WORDT HET ZORGHUIS ECHT UW ZORGTHUIS.
In het Zorghuis woont u in een eigen appartement of aanleunwoning. In overleg bieden wij u daar zorg op maat. Wij
geven extra hulp als u het moeilijk vindt om alleen te zijn. Maar ook wanneer u veel last heeft van een lichamelijke
aandoening of als het geheugen achteruitgaat. Door het brede aanbod van het Zorghuis kunt u er meestal gewoon
blijven wonen. Ook als uw situatie onverhoopt verslechtert.
WIJKBEWONERS ZIJN WELKOM
Van ﬁlm tot bingo, van uitstapjes tot handwerken: in het Zorghuis is er altijd wat te doen. Een bezoek aan kapper
en pedicure behoort tot de mogelijkheden. Net zoals boodschappen halen in ons winkeltje en lekker eten in het
restaurant. Bij al deze activiteiten en servicediensten zijn wijkbewoners van harte welkom. Zij kunnen verder onze
fysiotherapeuten en ergotherapeuten consulteren. Of geheugentraining combineren met leuke bezigheden met
leeftijdsgenoten. Na aﬂoop van de dagbehandeling gaat u gewoon weer naar huis.
Ook de wijkzorgmedewerkers van HWW Zorg zorgen dat u zolang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Vanuit het
Zorghuis ondersteunen zij klanten in de stadsdelen Scheveningen en Segbroek op allerlei manieren. Ze helpen u
bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden of verlenen psychische ondersteuning. HWW Zorg heeft ook specialistische
wijkzorg in huis. Denk aan pijnbestrijding en zorg aan mensen die thuis willen sterven. Onze ervaren en deskundige
wijkzorgmedewerkers zijn zeer betrokken. Ze kennen uw omgeving op hun duimpje. Even overleggen met de
huisarts of een boodschappendienst inschakelen: het gebeurt snel en probleemloos. Desgewenst regelen de
wijkzorgmedewerkers dat ook thuiswonenden een beroep kunnen doen op dienstverlening van het Zorghuis.
Bijvoorbeeld op de ouderenconsulent.
MEER WETEN?
Wilt u gebruikmaken van de wijkzorg of de dienstverlening van het Zorghuis? 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 Zorghuis ook rechtstreeks bellen of langskomen bij de receptie. Wij maken graag een afspraak
voor een rondleiding. Het adres:
Zorghuis dr. W. Drees, Morsestraat 19, 2517 PM Den Haag, telefoon: (070) 346 95 55

Haagse Wijk- en WoonZorg
Een nieuwe stichting. Een nieuwe naam. 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

Zorg met een hoofdletter Z

HWW Zorg is een wijkgerichte zorgorganisatie
met negen locaties van waaruit wijk- en
woonzorg worden aangeboden.
Elke twee weken staat op deze plek een
van onze locaties centraal. Dit keer is dat
Zorghuis dr. W. Drees aan de Morsestraat.

