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Net oals Sjaak Bral in
ijn korte verhaaltjes
schrijft over Den Haag
denk ik ook nog wel eens
terug aan het oude Hobbemaplein uit de jaren
. Naast de Markt aan
de Herman osterstaat
is het Hobbemaplein het
centrale punt van de beroemde oude Schilderswijk uit die tijd.
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Zeker in het najaar, op een late
zaterdagmiddag, straalde het plein in
die jaren een hele typische Haagse
sfeer uit. Als het dan een beetje
miezelregende zag je de mensen in
de avondschemering bij het gele licht
van de straatverlichting als schimmen
voorbijgaan.
Bij de met neonverlichting verlichte
Viskraam van De Jong was het op
die tijd druk met klanten. Je zag daar
mensen, diep weggedoken in de kraag
van hun jassen, geduldig op hun beurt
staan te wachten.
Vanuit de kraam waaide de walm van
vers gebakken vis over het plein. Het
rook daar zo lekker, dat je al gauw trek
kreeg in een lekker warm gebakken
scholletje. Sommige klanten, stonden
in de schemering van het vale licht van
een lantaarnpaal te genieten van de
eerste happen van een warm gebakken
visje.
Patat van ieleman
Aan de overkant op het Hobbemaplein
naast de tramhalte van lijn 11 was
toen nog een van de bekendste Haagse
Patatzaken gevestigd, van de familie
Tieleman. In de omgeving van deze
zaak waaierde de geur van vers gebak-
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- et eerste raampje van ieleman op et obbemaplein begin jaren
ater ver uisde de frituur naar de obbemastraat bij de Vaillantlaan
ieleman groeide uit tot een aar fenomeen in de ij en ijde omgeving -

ken patat frites door de nevel van de
miezelregen als kleine witte wolken
over het plein.
De Haagse jeugd zag je daar dan bij
Tieleman in groepjes buiten staan. Al
blazend en met hongerige bik in hun
gezicht staken zij de warme friet in
hun mond. Hun handen ondertussen
opwarmend aan de zak van de frietjes.
In de verte hoorde je het geluid van
de oude trams op lijn 12 die de halte
op het plein naderden. Dat waren toen
nog van die oude gele HTM trams met
aanhangwagens, onverwarmd nog van
binnen in die tijd. Vanuit deze trams
weerkaatste een flauw licht op het
natte glimmende asfalt en je hoorde
het schelle geluid van het knarsen van
de tramwielen in de bochten van de
rails.
De adem van het caf
Bij de ingang van het café op de hoek
van het plein, hoorde je van achter
het rode pluche gordijn het geroezemoes van de klanten en rook het naar
sigaretten, vermengd met de geur
van verschraald bier. Onder de kale

bomen bij het kleine plantsoen stonden
de laatste klanten voor sluitingstijd
geduldig op hun beurt te wachten bij
de oude krantenkiosk.
Met een knipoog
Op dit plein was het overal een drukte
van mensen en de late bezoekers van
de Haagse Markt liepen met tassen vol
boodschappen huiswaarts en verdwenen in de stilte van de schemering.
Deze mengelmoes van geuren en kleuren van de Haagse markt, vermengd
met de walm van gebakken vis en
patat frites, die ‘Haagse Luchtjes’ zijn
voor mij de meest markante herinnering aan het oude Hobbemaplein in
de Schilderswijk van Den Haag. En
met een knipoog zeg ik erbij: huil niet
omdat voorbij is, maar lach omdat het
zo mooi was.

Leo van Leeuwen
oudenregenplantsoen 513
2982 TA idder er
leovanl@hetnet.nl
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De RK Kerk van de Heilige Martha is van binnen en buiten volledig gerestaureerd. Het Rijksmonument staat aan de Hoefkade midden in de Schilderswijk. De kosten van de restauratie
bedroegen €
miljoen de gemeente Den Haag betaalde er
ruim € . miljoen aan mee.
In opdracht van de parochie is in 2005
begonnen met de restauratie van het exterieur van de kerk. De daken, het voeg- en
metselwerk werden aangepakt. De mooie
glas-in-lood ramen werden hersteld door het
gespecialiseerde Glasatelier Oud-Rijswijk.
In de laatste fase is het interieur in oude
luister hersteld. De muren zijn gereinigd
en de vloerconstructie is hersteld. Het goed
bewaarde interieur is rijk versierd met
decoratieve schilderingen. De neogotische
lenaar sr. In 1924 zijn de eindtravee van het
communiebank, beelden en kuip van de
schip en de toren toegevoegd door zijn zoon
preekstoel hebben een kunsthistorische
N. Molenaar jr. Het ontwerp is ge nspireerd
waarde en vallen binnen de beschermde
op het schip van de Grote of Sint Jacobsstatus van de monumentenwet.
kerk in Den Haag.
Om de kerk ook buiten de diensten open
De Marthakerk wordt door haar ligging
te kunnen stellen voor publiek komt er een
bezocht door bezoekers met zeer diverse
klein afgeschermd bezoekerscentrum.
culturele achtergronden. Het kerkbestuur
De kerk werd in 1908/1909 in neogotische
richt zich op integratie van gelovigen uit de
stijl gebouwd naar een ontwerp van N. Moverschillende werelddelen.

Anja Tenholter
Park de Elsberg 64
2272 DA Voorburg

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

Jongerenbeweging
De Kamperfoelie
In de krant van 29 september las ik het verhaal van
de drummer van The Shane, Bram van Steenbergen.
Hoewel ik hem niet persoonlijk heb gekend, kan
ik mij de band The Shane nog wel herinneren. In
de jaren zestig waarin de The Shane optrad, had je
op de Mient in Den Haag het Parochiehuis (later
Het Kontakt Centrum) van de H. Familieparochie.
Op zondagavond was er in dit parochiehuis altijd
de jongerensoos van de parochie. Op deze soosavonden van de “Kamperfoelie” trad The
Shane geregeld op. Deze optredens van deze band en de drumsolo’s van Bram staan nog
in mijn geheugen gegrifd. Niet zo gek natuurlijk want, niet alleen kon je heerlijk op hun
muziek dansen, op een van deze zondagavonden (om precies te zijn 16 april 1967) leerde
ik er ook het meisje kennen dat nu al bijna 37 jaar mijn vrouw is.
Hoogtepunten
Naast The Shane traden ook vaak bands als The
Meteors en de Zuid-Amerikaanse bands
La Sonoridad en Lord Bamboo (con Sonore Paramarera) op. De echte ‘grote’ bands uit die tijd konden wij ons niet veroorloven. Op de avonden dat
er geen bandje speelde, werd de muziek verzorgd
door een van de leden zelf die, met een pick-up en
versterker, voor DJspeelde.
Naast de gebruikelijke zondagavonden had je de
Kerst-, Nieuwjaars- en Paasbals en natuurlijk ook
het jaarlijkse carnaval, met een heuse Raad van Elf en gekozen Prins Carnaval.
Na afloop bracht je je meisje naar huis met de afspraak “volgende week gaan we weer
hè?”
Het hoogtepunt van het jaar was echter wel het dagje uit naar bijvoorbeeld het Landgoed
Schaluinen bij Baarle Nassau of het Burgers Dierenpark (met safaripark) bij Arnhem. De
fotootjes hierbij laten wat zien van zo’n dagje uit eind jaren zestig.
Oerdegelijk katholiek
De Kamperfoelie was begin jaren vijftig opgericht als jongerenbeweging van de parochie
H. Familie aan het Kamperfoelieplein. Ook verleende de leden jarenlang hun medewerking aan de jaarlijkse Fancy Fair die ten bate van het jeugdwerk gehouden werd. Ieder jaar
was het weer spannend of het resultaat van het voorgaande jaar werd overtroffen.
Daarnaast was het natuurlijk ook een wandelend huwelijksbureau. Immers heel veel van
de leden waren jongens en meisjes uit de parochie van de H. Familie die elkaar daar troffen en wat “met elkaar kregen”. Heel vaak groeide daar een huwelijk uit.
Begin jaren zeventig kwam er een einde aan De
Kamperfoelie en daarmee ook aan een stukje oerdegelijke katholieke geschiedenis van Den Haag.
Ik weet echter zeker dat héél veel lezers van De
Oud-Hagenaar zich deze soos nog zullen herinneren en nog veel meer kunnen vertellen over het
wel en wee ervan.

Colofon

Cees van Lochem
Zoetermeer
f2hceesloch@hetnet.nl

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

Piet op daken Malakkastraat
Wanneer het precies geweest is, durf ik niet
precies te zeggen. Ik denk rond 1955; ik was toen
een jaar of tien en woonde in de Haagse Malakkastraat. Mijn ouders maakten me op een warme
zomeravond laat wakker, omdat er een man over
de daken liep. Hij was – zo ging het verhaal –
ontsnapt aan zijn verplegers die hem – als psychiatrisch patiënt - vervoerden. Hij was aan het eind
van de Malakkastraat (nabij de Timorstraat) een
huis binnen gedrongen en via een dakraam op het
dak gekomen. Halsbrekende toeren makend, was
hij in het donker over een afstand van zo’n 200
m over de daken van talloze huizen geklommen.
Het was het hem zelfs gelukt – op een hoogte
van zo’n kleine 10 m - een poort (naast nummer
160) over te springen. De intussen gealarmeerde
brandweer en politie zorgden ervoor dat hij zijn
dolle vlucht over de daken beëindigde. Stokstijf
bleef hij tegen een schoorsteen staan, fel belicht
door zoeklichten van de brandweer. Op dat moment mochten mijn broers en ik in onze pyjama
buiten een kijkje nemen, tussen de toegestroomde
menigte. De doodstille figuur tegen de schoorsteen maakte diepe indruk op ons. Lang werd
er op de ontsnapte Piet ingepraat. Ik herinner
me nog goed dat zijn inmiddels opgetrommelde
vrouw meermaals langgerekt fleemde: ‘Piet, kom
nou naar beneden.’ Uiteindelijk lukte het haar
Piet via een dakraam naar beneden te krijgen.
Jaren later zou deze Piet die - als ik het me goed
herinner zijn geld als chauffeur op een vleeswagen verdiende - in zijn huis (in of nabij het
Statenkwartier?) amok gemaakt hebben. De toen
opgeroepen agenten zouden een (per ongeluk
dodelijk) waarschuwingsschot hebben gelost.
Wie zou mij iets meer over bedoelde Piet kunnen
vertellen?
F.J. van Well
Van Lugtenburgstraat 43
2274 KA Voorburg
070 - 3869321
fjvwell@hetnet.nl

Foto’s:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicaties zonder bronvermelding, wordt verzocht
met de uitgever contact op te nemen voor het
treffen van een regeling.
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel
www.baasimmedia.nl

Annelies Flinterman - van Houdt
Annelies.Flinterman@NLMD.nl
Den Haag
Bevallen in Oranjekliniek
Aan de Oranjekliniek, waarover in nummer 18
werd geschreven, heb ik bijzondere herinneringen. Mijn dochter is daar geboren 1961. Mijn
oudste zoon in 1963. De kliniek was sfeervol. Ik
herinner me hoe statig de kliniek er van binnen
uitzag. De onderzoekkamer leek in de verste verte
niet daarop. Vroeger waren er ook geen echo’s.
Alleen een houten toeter,om de harttonen van de
baby te beluisteren. Ook de verloskamer was een
piepklein kamertje. Er was een raam waardoor je
de dennenbomen kon zien. Ik weet nog hoe trots
de verloskundige was. Zuster De Groot heette ze.
Ze hield mijn oudste zoon omhoog,en liet hem
aan iedereen zien. Dat vond ik zo leuk en dat is
me altijd bijgebleven. Hij woog ruim 9 pond en
was 58 cm lang. Ze noemden hem de 9 ponder.
Op de kraamzaal lag je met z’n zessen, net een
grote blije familie. Ik vond het heel jammer dat
de Orange kliniek in 1968 sloot. Mijn jongste
zoon is toen in 1968 in de Emmakliniek geboren.
Als ik langs de Scheveningseweg kom,denk ik
altijd aan de tijd van toen.
An Portier -Boddingius
Harmelenstraat 36
2546 ED Den Haag
anportier@live.nl

Zusters van Liefde
In de krant van dinsdag 15 september 2009
staat een foto van J.C.van Es. Hierop staat een
fietsende non afgebeeld. U vraagt waar die
nonnen gebleven zijn? Welnu het is een zuster
uit de congregatie van de Zusters van Liefde of
Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Zij
woonden in de Oude Molstraat 35 tot 1988.Toen
verhuisden de laatste zusters naar Tilburg waar de
congregatie vandaan kwam. U kunt de gedenkplaat die aan de muur van het voormalig klooster
bevestigd is bekijken. Op monumentendag is bovendien de kapel te bezichtigen. Op nr. 37 was de
lagere school en later de Mulo. Aan de overkant

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

was de kleuterschool en de kweekschool – dat
staat ook nog boven de deur. Eind jaren ‘50 begin
jaren ‘60 hebben mijn zus en ik daar op school
bij de nonnen gezeten. Mijn grootouders en later
mijn ouders hadden de bakkerij op de hoek van
de Oude Molstraat en de Juffrouw Idastraat. waar
ik trouwens nog steeds woon. Nu wonen er al
weer vijf jaar op nr. 37 de Broeders van Sint Jan
en op nr. 35 o.a. sinds twee jaar de Zusters van
St. Jan. Wie wil kan via internet nog veel meer te
weten komen.

Dagblad van Zuid-Holland
Mijn overgrootvader was van 1853-1904
boekdrukker en eigenaar/eindredacteur van het
Dagblad van Zuid Holland en ‘s Gravenhage. De
drukkerij/uitgeverij was tot 1898 gevestigd aan
het Westeinde 20, daarna aan de Molenstraat 15.
Wie kan mij helpen aan in en exterieurfoto’s van
beide panden uit de tijd dat daar de drukkerij/
uitgeverij was gevestigd en is er iemand die voor
mij misschien een exemplaar van deze krant
heeft?
Thijs de la Vieter
thijsdelavieter5@hotmail.com

Distributie:
Bedrijven en instellingen die opgenomen willen worden als vast distributiepunt van De Oud-Hagenaar kunnen daarover contact opnemen
(distributie@deoud-hagenaar.nl – of telefonisch 070 4275097).
Displays voor het aanbieden van de krant zijn in twee uitvoeringen
beschikbaar.
Email-adressen en telefoonnummers De Oud-Hagenaar:
Abonnementen abonnementen@deoud-hagenaar.nl (070) 4275097
Advertenties
irene.schaddelee@deoud-hagenaar.nl 06 - 23700323
Administratie
rita@deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Distributie
distributie@deoud-hagenaar.nl
(070) 4275097
Lezersreacties lezersreacties@deoud-hagenaar.nl
Gratis oproepjes oproepjes@deoud-hagenaar.nl
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ratis concert
in Marthakerk
Zondag, 1 november 2009 geeft Gemengd koor
HagaSonare een promotieconcert in de schitterend
gerestaureerde “Kathedraal van de Schilderswijk”,
Hoefkade 623 te Den Haag. (Zie ook de voorpagina).
Aan dit concert wordt medewerking verleend door
het West-Brabants Gemengd Koor uit Oudenbosch
o.l.v. Crist Vergouwen en Anton Doornhein, orgel.
Algehele leiding René Verhoeff.
Uitgevoerd worden werken van Bach, Ravenscroft, Klonowski, Bruckner, Elgar, Meulemans, e.a..
Het concert begint om 15.00 uur. De kerk is
geopend vanaf 14.30 uur. De toegang is gratis en
de kerk is via de ingang aan de De Bockstraat. De
kerk is toegangkelijk voor mensen in een rolstoel.

edichten maken
van herinneringen
Wilt u uw herinneringen aan vroeger en ervaringen
van nu omzetten in mooie gedichten? Dat kan
VOOR Welzijn Ouderenwerk Segbroek biedt u
deze mogelijkheid in samenwerking met Het Huis
van Gedichten. Onder begeleiding van poëziedocent Jessie van Vlodrop krijgt u technieken
aangereikt die gebruikt kunnen worden. Poëzie is
bedoeld voor 55-plussers en bestaat uit 6 bijeenkomsten. Poezie vindt vanaf 11 november iedere
woensdag plaats van 13.30 – 16.00 uur, in buurtcentrum de Luifel, Weigeliaplein 120 te Den Haag.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor opgave
en informatie kunt u bellen met 070-3600237.
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Uw specialist in droomreizen

Atlantic Dream Vacations
Cruises, camperhuur in Noord Amerika,
Autoreizen en nog veel meer.
Info: 070-320 94 99 (SGR)
Delftsekade 22, Leidschendam
www.atlanticdreamvacations.nl

Kapsalon Geesiena
voor Dames & Heren haarmode
Wij zijn al 30 jaar een zelfstandige onderneming in Huize Eijkenburg en j.l geheel
verbouwd.
U bent van harte welkom voor ieder gewenste haarbehandeling, wij hanteren 55+
prijzen voor alle behandelingen.
Wij zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.00 uur.
Kom vrijblijvend langs en profiteer van onze
scherpe prijzen,
Kapsalon Geesiena
Huize Eijkenburg
Kruisbessenstraat 12 Den Haag
tel: 070-7507262
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Steun voor initiatief Respect Zorggroep Scheveningen
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Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de realisatie van een
hospice in de ste Sweelinckstraat op nummer - . Het hospice moet ruimte bieden
aan
bewoners. Ook komt er een ruimte voor dagbehandeling en een kenniscentrum
voor palliatieve org. In een hospice kunnen mensen die stervende ijn en niet in een
iekenhuis of thuis kunnen of willen blijven hun laatste dagen doorbrengen. Palliatieve
org biedt die org die de e mensen nodig hebben. De initiatiefnemer is Respect Zorggroep Scheveningen in samenwerking met het Jacobshuis.
Wethouder Norder is blij met het
initiatief van Respect Zorggroep
Scheveningen: ‘Palliatieve zorg is
specialistische zorg en kan vaak
niet worden meegenomen in de
dagelijkse routine van verzorgings- en verpleegtehuizen of ziekenhuizen. En dat terwijl mensen
die in hun laatste levensfase zijn,
juist veel zorg en begeleiding nodig hebben. Met dit initiatief van
Respect Zorggroep Scheveningen
kunnen deze mensen hun laatste

o

o n

dagen niet alleen in een prettige,
huiselijke sfeer doorbrengen, ze
krijgen ook nog eens die speciale
zorg die ze zo nodig hebben. Een
hospice en kenniscentrum is dan
ook een mooie versterking en
verbreding van het zorgaanbod in
dit deel van Den Haag.’
Behoud voorgevel
Bij de realisatie van het hospice
stelt de gemeente wel een aantal
stedenbouwkundige randvoor-

on
f l

ll

waarden. Zo moet het ontwerp
voor het nieuwe hospice en
kenniscentrum zo dicht mogelijk
aansluiten bij de karakteristieke
bouwstijl van het beschermde
stadsgezicht Duinoord: de
neorenaissance. Ook moeten de
monumentale voorgevels van de
vier aaneengesloten herenhuizen
intact gelaten en gerestaureerd
worden. Verder zijn de bebouwingscontouren zoals die in
het huidige bestemmingsplan

ln

Maandag november houdt arden Begraafplaats Oud-Rijswijk Sir inston hurchilllaan
in Rijswijk een algemeen herdenkingsconcert met ro enceremonie voor gelovige en
niet-gelovige’ nabestaanden.
De datum 2 november is bewust
gekozen: Allerzielen. Net als bij
deze eeuwenoude Rooms-Katholieke traditie worden symbolen als
witte bloemen gebruikt en oude
verhalen verteld. Geestelijk verzorger Maurice van der Put leidt de
avond en een strijkkwartet brengt
nummers als ‘Candle in the wind’,
‘Don’t cry for me Argentina’ en
‘Adios nonino’. De bijeenkomst

Rommelmarkt bij
SV Kameleon
Kameleon, de sportvereniging voor
mensen met een lichamelijke beperking, houdt zaterdag 31 oktober a.s.
in haar verenigingsgebouw aan het
Veldzicht 20 te Den Haag een grote
najaarsrommelmarkt. De markt is
geopend van 9:00 uur tot 16:00 uur
en de toegang is gratis.
U kunt er ook komen om meer over
Kameleon te weten te komen. De
baten van de rommelmarkt komen
geheel ten goede aan onze activiteiten. Het gebouw van Kameleon is
goed te bereiken, per fiets, auto of
lopend, maar ook met openbaar vervoer (tram 9, halte Sophia Revalidatiecentrum, of HTM bus 21, halte
Sophia Revalidatiecentrum).
Er zijn nog enkele tafels te huur. De
prijs is 17,50 per tafel. Hiervoor
kunt u bellen met dhr. Vrouwenvelder, tel. 06 –30.17.29.88 of dhr.
Winterkamp, tel. 06 –14.73.92.99.

duurt van 20.00 tot 21.45 uur.
itte roos
Locatiemanager Jans Springer: ‘Mensen vieren het leven,
heengaan wordt ‘weggestopt’.
Maar praten over dierbaren, houdt
herinneringen levend. We willen
mensen persoonlijk bij de avond
betrekken door ze deel te laten
nemen aan de rozenceremonie.

Namen van overledenen worden
afgelezen waarna men een witte
roos, die wij beschikbaar stellen,
kan neerleggen bij het ‘altaar’.
Toegang is gratis, reserveren (en
eventueel doorgeven naam overledene) is noodzakelijk: telefoon 070
396 1967 of e-mail cre.eikelenburg@yarden.nl. De begraafplaats
is vanaf 19.30 uur geopend en
ontvangt met koffie, thee en fris.

zijn aangegeven leidend bij de
ontwikkeling van het hospice.
Parkeren op eigen terrein is op
de locatie niet mogelijk. Om te
voorkomen dat de komst van het
hospice tot een grote parkeerdruk
op straat leidt, heeft de gemeente
de initiatiefnemers verzocht een
alternatieve parkeerlocatie in de
buurt te zoeken voor medewerkers
en bezoekers van het hospice.
Buurt reageert positief
De bewoners in de nabije omgeving zijn al op de hoogte gebracht
van het initiatief en waren positief. Naar verwachting kan in het
voorjaar 2011 gestart worden met
de realisatie. Voor het bouwplan
van de initiatiefnemers gelden de
reguliere inspraakprocedures.

epensioneerde
Rijswijkse
wint half miljoen
in Lotto
Een 67-jarige vrouw uit Rijswijk
heeft in de Lotto 500.000 euro
gewonnen. Haar winnende nummers: 15-18-22-32-37-43. “Ik
kan het nog steeds niet helemaal
bevatten. Ik ben ontzettend blij
met het prijzengeld en ga er zeker
van genieten en mijn kinderen verwennen. Echter ga ik het geld eerst
op een spaarrekening storten en
mijn wensen op een rijtje zetten. Ik
wil alles goed regelen, dus ga ook
met de bank en de notaris praten,”
aldus de gelukkige winnares.
Jackpot in Den Haag
De regio Zuid-Holland viel
afgelopen maand trouwens goed
in de prijzen. Een man uit Den
Haag won op 10 oktober de Lotto
Jackpot van 9,5 miljoen euro.
Niet alleen Lotto-spelers winnen
met Lotto maar ook goede doelen
winnen. De opbrengsten van Lotto
komen na aftrek van het prijzengeld, ten gunste van goede doelen
op het gebied van sport, cultuur,
maatschappelijk welzijn en volksgezondheid. Sinds de oprichting
in 1961 is er meer dan 1,2 miljard
euro naar de Nederlandse sport gegaan. Naast de topsport profiteert
ook de amateursport en breedtesport van een grote jaarlijkse
bijdrage. Na de overheid is De
Lotto al 48 jaar de grootste structurele financier van de Nederlandse
sportwereld. Aan overige goede
doelen waaronder het Oranjefonds,
Prins Bernhard Cultuurfonds en
Nierstichting is sinds de oprichting
500 miljoen euro afgedragen.
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Onze Ouderenconsulent
wijst u graag de weg

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

plussers

-

eisva inatie goedkoper
alaria edi atie op aat
Korting voor ivo ver ekerden
preekuur door ervaren artsen
spraak dageli ks tele onis o via ebsite
aterdag en avonduren open geen avond eekendtarie

Centrum Carel van den Oever

zorg voor zorg

inatie entru
edis e euringen

rootri be i s- en ta ikeuringen
Duikerskeuringen sportkeuringen
www glo e a o

U heeft behoefte
aan zorg?

a
en

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

Openingsti den a t
a 09 00 uur t 2
el 070- 27222 peldoornselaan 59 257

0 uur
Den Haag

CORRECTIE
SLEEPVOET?
4 & 12 NOVEMBER
GRATIS PROEFPASSING!
De NESS L300 corrigeert een sleepvoet
t.g.v. een CVA of MS, door de eigen
spieren in het been te activeren. U loopt
natuurlijker en veilig. Ervaren of de NESS
L300 iets voor u kan betekenen? Schrijf
u in voor een vrijblijvende proefpassing
op 4 of 12 november! U kunt de NESS
L300 een maand huren en zo de effecten
in uw thuissituatie ervaren. Kijk voor meer
informatie over de L300 op
www.westlandorthopedie.nl
VOORDEEL 2009
De NESS L300 wordt niet vergoed door
de zorgverzekeraar. Wél kunt U een deel
van de kosten van aanschaf terugkrijgen
via belastingaangifte over 2009.
Dat kan u een ﬂink belastingvoordeel
opleveren!

WEST
LAND
ORTHOPEDIE

BLONK
VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN
r het
Al jaren het vertrouwde adres voo

N EN BEDRIJFSPANDEN
ONTRUIMEN VAN WONINGE
ner gaan wonen.

klei
bij o.a. verhuizing, overlijden of
Wij verzorgen graag voor U:
woning
Bezemschoon-oplevering van de
in de staat van oplevering
den
wor
d
pan
rijfs
bed
De woning/
ingstichting/familie/makelaar
Won
de
gebracht naar de eisen van
. witten, schilderen, behangen etc.
Woning verkoop klaarmaken bijv

4 november, 13:00 - 17:00 uur
Produktieweg 3, Alphen aan den Rijn
12 november, 10:00 - 17:00 uur
Willem Ruyslaan 20a, Rotterdam
Voor een afspraak op één van deze locaties belt u 010 2131 000.

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

n

at een geweldig idee om ADO Den Haag dit sei oen de uitwedstrijden
te laten spelen in het klassieke ADO-tenue: rood-groen shirt witte
broek en warte kousen met een rood-groene band. Alleen die kleuren
joegen de tegenstanders al oveel schrik aan dat het team van trainer
Ra mond Atteveld de eerste uitwedstrijden bijna onoverwinnelijk was.
Volgend sei oen ien we graag weer het groene shirt met gele hals de
rode broek en gele kousen waarmee F Den Haag na de fusie tussen
ADO en Holland Sport aan het sei oen
begon terug.
Hoewel FC Den Haag de opvolger
was van de nummers drie en vijftien
van het Eredivisie-seizoen 1970-1971,
verwachtte niemand dat de nieuwe
fusieclub de traditionele grootmachten Ajax en Feyenoord direct naar
de kroon zou steken. Van de spelers
die de overstap van Houtrust naar
het Zuiderpark hadden gemaakt, was
vooral Holland Sports topscorer Sjaak
Roggeveen een zeer welkome versterking. Daar stond echter het vertrek
van Lex Schoenmaker tegenover.
Feyenoord deed een bod dat FC Den
Haag niet kon weigeren en zo raakte
trainer Vaclav Jezek een cruciale
kracht kwijt. Om de Hagenaars kennis
te laten maken met de spelers, presenteerde FC Den Haag zich niet alleen
in oefenwedstrijden. De Bijenkorf
opende haar deuren voor een heuse
‘meet ’n greet’. Het enthousiasme
was zo groot dat doelman Ton Thie
in actie moest komen. Hij redde een
klein meisje dat door de menigte
onder de voet dreigde te worden
gelopen. Tal van Haagse supporters
lieten zich in het warenhuis op de
foto zetten met de echte Europa Cup.
De bokaal was daarvoor vriendelijk

- ad Mansveld in de a tervolging van o an
tijdens de be er nale in de uip -

ru ff

- et groene
s irt met gele
als rode broe
en gele ousen
aarmee et
eerste seizoen
na de fusie erd
gespeeld -

in bruikleen gegeven door de nieuwe
bekerhouder Ajax.
Bloeden
Op de tweede speeldag leek FC Den
Haag op bezoek bij Ajax op weg naar
een knap resultaat. Na een overwinning in de eerste competitiewedstrijd
tegen FC Den Bosch (2-1) slaagde de
door Thie en Aad Mansveld geleide
defensie er lang in de Amsterdammers
van scoren te houden. Terwijl heel
Den Haag zich al opmaakte om een
hero sche puntendeling in de Watergraafsmeer te vieren, slaagde Sjaak
Swart er toch nog in het winnende
doelpunt over de lijn te frommelen:
1-0. Nederlagen bij Sparta en MVV
en thuis tegen Feyenoord wierpen FC
Den Haag daarna al voor de winterstop uit de titelrace.
Dankzij de derde plaats van ADO
in het vorige seizoen mocht FC Den
Haag ook aantreden in het nieuwe
toernooi om de UEFA Cup. In de
eerste ronde was FC Aris Bonnevoie
uit Luxemburg geen partij. Wolverhampton Wanderers was in de tweede
ronde een tegenstander van een ander
kaliber. Onder het kunstlicht van het
Zuiderpark had FC Den Haag toch
lang het beste van het spel en de
beste kansen. Toen Wolves’ sterspeler
Derek Dougan na rust uit een counter
toesloeg, was het echter snel gebeurd.
De tegentreffer van Harry Hestad uit
een strafschop was niet meer dan een
doekje voor het bloeden (1-3). Eigen
doelpunten van Kees Weimar, Aad
Mansveld en Theo van der Burch
maakten de return tot een nachtmerrie
(4-0).
Dat de tegenstander het later tot de
UEFA Cup-finale zou schoppen, was
niet meer dan een schrale troost.

Route naar succes
Het nationale bekertoernooi bood
FC Den Haag nog een derde route
naar succes. “De beker is oneindig
veel belangrijker dan de derde plaats
in de competitie”, vond Jezek. “Hij
komt onmiddellijk na het landskampioenschap.” Het bekertoernooi was
dat seizoen een soort Champions
League avant la lettre. Behalve de 18
Eredivisieclubs mochten alleen de
nummers 1 tot en met 14 op de Eerste
Divisie-ranglijst van eind november
deelnemen.
FC Den Haag lootte in de eerste ronde
een uitwedstrijd tegen Eerste Divisionist AZ’67. Sjaak Roggeveen bracht
zijn ploeg in een slechte wedstrijd aan
de leiding, maar er waren strafschoppen voor nodig om de volgende ronde
te bereiken. In de tweede ronde kwam
de Hagenaars beter voor de dag. Op
bezoek bij MVV waren treffers van
Harald Berg en opnieuw Roggeveen
voldoende om de kwartfinale te
bereiken. Tegenstander daarin was
Sparta, dat in de vorige ronde de grote
rivaal Feyenoord via strafschoppen
had geëlimineerd. De Rotterdammers hadden het thuisvoordeel, maar
moesten door het ontbreken van een
lichtinstallatie op Spangen uitwijken
naar De Kuip. FC Den Haag leverde
daar de misschien wel beste prestatie
van het seizoen. Ik miste de wedstrijd,
maar mijn vader gaf de volgende
ochtend een perfecte demonstratie hoe
Roggeveen zijn ploeg naar de halve
finale had geschoten. Daarin wachtte
de verrassende cupfighter Wageningen.Op het neutrale terrein van de
Galgenwaard toonde FC Den Haag
zich de sterkste en wierp vleugel-

speler Hans van Eeden zich met twee
treffers op tot matchwinner: 2-0.
Bekershirts
Dat we op donderdag 11 mei op
weg waren naar de bekerfinale tegen
Ajax in De Kuip, beseften we pas
goed toen we op de snelweg twee
brommerrijders met een ADO-vlag
passeerden. (Zij hadden nog geen
tijd gehad om die met een gele
baan tot FC Den Haag-vlag om te
toveren.) De allereerste blik op het
fel verlichte veld ver, ver in de diepte
was onvergetelijk. De wedstrijd was
dat ook, vooral door een wonderbaarlijke effectbal waarmee Hans van
Eeden Ajax-doelman Heinze Stuy
wist te passeren. Ook Aad Mansveld
scoorde uit een strafschop. Uiteindelijk was dat niet voldoende om Ajax
te verslaan: 2-3. Omdat Ajax dat jaar
ook het landskampioenschap (én
de Europa Cup én de Wereldbeker)
won, was het bereiken van de finale
wel goed voor een nieuw Europees
avontuur. Misschien was het in de
bekerfinale allemaal anders gelopen
als de scheidsrechter FC Den Haag
niet vlak voor de wedstrijd had verboden om aan te treden in de speciale
bekershirts waarin eerder Sparta was
verslagen. Hij vond de witte shirts
met twee rood-groen-gele banen te
veel lijken op die van onze goede
sportvrienden uit Amsterdam. Mogelijk kan ADO Den Haag dat shirt in
de toekomst nog eens gebruiken om
de Haagse bekerreputatie nieuw leven
in te blazen.

Roeland Gelink

Humanitas Woonzorg plus Den Haag
rasmus lein
Den Haag
in

De a rnin hmanlaan
Den Haag

rnhert entrum nl

identiteit

Loosduinen

Escamp

Loosduinen/
Segbroek

CoornhertCentrum
Duinhage
Wijndaelercentrum
identiteit
– kwaliteit – humane
waarden – menselijke
maat

atharina an ennesstraat
Den Haag

er rgingshuis duinhage rg

-

kwaliteit

in

-

wijndaeler entrum nl

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein

humane waarden

in

-

Den Haag
humanitasw n rg lus nl

menselijke maat

pagina

Dinsdag 27 oktober 2009

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

-advertentie-

Actie

€144,90

Big Button GSM FM9000+

Deze Big Button SM van F sic heeft
een vereenvoudigde bediening en een
groot en duidelijk kleuren displa . ua
design zeer modern maar toch met een
éénknopsalarmfunctie.
• Extra grote verlichte toetsen en
displa tekst.
• Alarmtoets: noodnummer bellen met één druk op de knop.
• 3 directe kiesgeheugens, 500 normale geheugens.
• Handenvrij bellen, SMS functie.
• Headsetaansluiting, toetsblokkering en trilalarm.
• Luid belvolume (100dB), geschikt voor gehoorapparaten.
• Inclusief cradle, laadadapter en Lithium-ion accupakket.
• Werkt op alle aanbieders (SIMlock vrij).

Normaal €169,00. Nu €144,90.

L

Bestelnummer MA1040

Comfort Land
dé gemakswinkel voor senioren

Edwin Jansen in Haagse Tyconen op TV West
Artiestenmanager dwin Jansen is komende zondag
te gast in aagse T conen op TV West. Met presentator
Fred Zuiderwĳk praat hĳ over zĳn carrière waarin de
ontdekking van Anouk een belangrĳk keerpunt was.
Tegenwoordig is Jansen manager van bands als Within
Temption Di ect en ane.
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Praktische douchestoel.
Het stabiele frame van deze heerlijke douchestoel is gemaakt van aluminium en is poedercoated. Dit garandeert een probleemloos
gebruik in natte ruimtes en kan met standaard
desinfecteermiddelen gereinigd worden.
De in hoogte verstelbare poten zorgen voor een snelle
individuele aanpassing.
•
•
•
•

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

Vaste uitvoering

Normaal € 107,90. Nu € 97,90.

Opvouwbare uitvoering

Actie

Gerard en Jeffrey zoeken het perfecte Haagse lied
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€97,90

Bestelnummer MA1050.

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

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

Actie

€64,90

Uitstekende service.
Snelle levering.

Wake-up light wekker SAC
Deze lichtwekker van Medisana zorgt ervoor
dat u heerlijk geleidelijk wakker wordt. Dit
doordat het licht de hormonen melatonine (het
slaaphormoon) en serotonine (het geluksgevoel
hormoon) beïnvloed. Het licht wordt vanaf een
half uur voor de ingestelde tijd geleidelijk feller.
De wekker kan ingesteld worden op verschillende kleuren sfeerverlichting, heeft 8 natuurlijke geluiden of een langzaam harder wordende
wektoon, een ingebouwde FM-radio met RDS
en een automatische tijdinstelling.

Heerenveen-ADO Den Haag live op Radio West
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Deze week:
Woensdag vanaf 17.00 uur
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Zaterdag vanaf 17.00 uur
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Donderdag vanaf 17.00 uur
e
ie
e
e ee
n

Zondag vanaf 17:00 uur
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Vrĳdag vanaf 17.00 uur
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Maandag vanaf 17:00 uur
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Normaal €69,90. Nu €64,90.

Bestelnummer MA1060

Bestel eenvoudig online via

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

Deze week:
maandag t/m vrĳdag
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Kijk voor het actuele nieuws, de exacte uitzendtijden en
meer programma-informatie TV WestText of Westonline.nl
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www.cipo.org

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

INFORMA IE:
eef u op voor de
scratch’ bij ulturalis
Koorfestival
Op zaterdag 14 en zondag 15 november
vindt in Den Haag het Culturalis Koorfestival plaats, met onder meer een koorwandeling door Haagse amateurkoren
op diverse plaatsen
in de binnenstad,
een uitvoering van
Franz Liszts ‘Die
Legende von der
Heiligen Elisabeth’
en een masterclass
koordirectie. Heel
bijzonder is de ‘scratch’ op zondag. Koren en solisten uit Den Haag en omstreken gaan dan een unieke samenwerking
aan, onder leiding van Martin v.d. Brugge. Samen studeren zij het Re uiem van
Fauré en andere Franse stukken in. Deze
stukken voeren zij ’s avonds om 20.00
uur ook gezamenlijk op voor publiek
in de Grote Kerk. En hiervoor kunnen
koorliefhebbers van binnen en buiten de
stad zich opgeven Ook koorliefhebber
en zin om mee te scratchen? Kijk dan op
www.culturalis.nl/koorfestival 2009 of
informeer bij Culturalis, tel. 302 58 80.

- Ypenburg toen en nu -

Historisch
InformatieOntmoetingspunt in penburg
penburg heeft als eerste wijk in Den
Haag een eigen Historisch Informatieen Ontmoetingspunt. Dit richt zich op de
specifieke geschiedenis van de wijk en
op die van Den Haag. Beide worden er
op interactieve wijze beschikbaar gesteld. U kunt er terecht voor historische
informatie en ontmoetingen. Bij allerlei
activiteiten en workshops kunt u er meer
over de (lokale) geschiedenis van Den
Haag leren, maar u kunt er ook zelf een
bijdrage leveren aan de geschiedschrijving van hun wijk. U vindt er bovendien
een ontmoetingsplek om met anderen in
gesprek te komen over de geschiedenis
van Den Haag. Ook de collectie 1945’65 van de Haagsche Courant is er te
raadplegen. Het Historische Informatieen Ontmoetingspunt is een initiatief van
het Haags Gemeentearchief (HGA), dat
meer van deze centra wil oprichten in de
Haagse wijkbibliotheken. In penburg
is het gevestigd in het wijkfiliaal van de
Bibliotheek Den Haag aan de Schrabber
8 in Winkelcentrum penburg.

A

UEEL

Zondag

november: speciale middag in heater oncordia

n
De laatste jaren is er groeiende aandacht voor het verschijnsel mantel org. Het is in
on e volgens velen verharde
ste
-eeuwse samenleving
ouderwets mooi: orgen voor
een ander een dierbare of in
elk geval een naaste met een
iekte of handicap. De vele
honderddui enden mantel orgers die Nederland telt krijgen
de laatste jaren steeds meer
waardering. Er is ook steeds
meer druk op werkgevers
om tijd ruimte en faciliteiten
beschikbaar te stellen voor
werknemers met een mantelorgtaak.
Er wordt ook veel gedaan ter ondersteuning van mantelzorgers. In Den
Haag kunnen zij in alle stadsdelen
terecht bij een steunpunt met speciale
mantelzorgconsulenten.
De stad doet jaarlijks ook mee met
de landelijke Dag van de Mantelzorg,
begin november. Dit jaar vindt de
Haagse Dag van de Mantelzorg plaats
op zondag 8 november – en vormt dan
meteen de aftrap voor een nog omvangrijker programma, de Haagse Week van
de Mantelzorg. Die duurt van 8 t/m 15
november.
Deze Week is bedoeld om erkenning en
waardering te vragen voor het werk van
mantelzorgers en hen in het zonnetje te
zetten met speciale activiteiten.

n lo

- Volop informatie tijdens de Dag van de Mantelzorg! -

Steuncirkel
Een van die activiteiten is dus de Dag
van de Mantelzorg op 8 november. Organisator CIPO zal daar op ludieke én
informatieve wijze invulling geven aan
het thema van de landelijke Dag van
de Mantelzorg. Dit jaar is dat thema
‘Mantelzorg? Doe het samen ’ Oftewel:
het creëren en onderhouden van een
goed netwerk.
Mantelzorgers kunnen het niet alleen
af. Ze hebben bij het opzetten en
uitvoeren van hun zorgtaak én bij het
afstemmen daarvan op werk, gezin of
studie een ‘steuncirkel’ nodig. Het is
echter een hele kunst om zo’n kring op
te zetten rond jezelf én de persoon die
je verzorgt. Hoe doe je dat en wat zijn
de voordelen ervan?

Die vraag staat op 8 november centraal.
De bezoekende mantelzorgers zullen
onder meer op speelse wijze met elkaar
kennismaken. Na de opening door
wethouder Van Alphen staat er voor
hen een bijzonder theatergebeuren op
het programma, dat letterlijk duidelijk
zal maken hoe het voelt om deel uit
te maken van een netwerk. Wie weet
is het een inspiratiebron om zelf een
netwerk te beginnen, of uit te breiden
natuurlijk.

hoeve, Ivoorhorst 155, 14.00-16.00
uur. Meer informatie: Marjan Heeres,
consulent mantelzorg Haagse Hout,
tel. 383 94 21, of vonne Rhee,
ouderenconsulent V R Welzijn, tel.
347 00 41.

met het ouderenwerk in buurtcentrum
De Lijsterbes, (070 ) 360 02 37, of
met Florence, locatie Jonker Frans, tel.
354 11 11.

Inspirerend
Onder het genot van een hapje en een
drankje en de muziek van Nurdjana
(zang en gitaar) kunnen de bezoekers
c. . deelnemers hier rustig over napraten. Uiteraard zal passende informatie

voor de Haagse mantelzorgers gedurende de dag niet ontbreken. Die is er
in de vorm van een informatiemarkt en
een presentatie door het team van mantelzorgconsulenten. Het belooft kortom
een afwisselende en inspirerende middag te worden die de nodige indruk zal
achterlaten. Niet te missen dus
De Haagse Dag van de Mantelzorg
vindt op 8 november plaats in Theater
Concordia, Hoge Zand 42, Den Haag,
van 11.30 tot 17.00 uur. Van tevoren
opgeven is niet nodig. Kom gewoon
naar Concordia rond 11.30 uur. Van
9 t/m 19 november vinden er door
de stad heen diverse activiteiten voor
mantelzorgers plaats. Kijk hiervoor op
de website www.mantelzorgdenhaag.nl
of bel met CIPO, tel. 364 38 18.

Agenda
Zaterdag
oktober:
ge ond in Moerwijk
In het kader van het thema ‘Natuurlijk: gezonde wijken’ organiseren
Stichting MOOI en Wijkcentrum
Moerwijk deze informatiemarkt.
Woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties zullen aanwezig zijn.
Verder kunnen bezoekers er terecht
voor onder andere een modeshow,
loterij, rollatorcheck, gezondheids- en
fitheidstesten en een scootmobielrijvaardigheidstest.
Wijkcentrum Moerwijk, Roemer Visscherstraat 112-114, 11.00-16.00 uur,
toegang gratis.
Dinsdag november: steun
rondom overlijden
Diverse organisaties staan klaar om
u informatie te geven over hun ondersteuningsmogelijkheden als u met
een overlijden wordt geconfronteerd.
Wijk- en Dienstencentrum Maria-

Donderdag november:
gratis rollatorcheck
Hoe is het gesteld met uw rollator?
Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken met dit hulpmiddel. ‘Voorkomen
is beter dan genezen’, kortom: het is
noodzakelijk om uw rollator regelmatig te laten checken.
Daarom organiseert V R Welzijn
Ouderenwerk Segbroek in samenwerking met Florence een gratis
rollatorcheck. Uw rollator wordt nagekeken terwijl u kunt genieten van een
drankje, muziek en gezelligheid.
Jonker Frans, Newtonplein 100 te Den
Haag, 13.30-15.30 uur.
Voor meer informatie kunt u bellen

Zondag november:
ha al-middag
Ghazal-middag met de wereldwijd
bekende zanger Anup Jalota uit India.
Ghazal is een poëtische liedvorm, in
de 12e eeuw opgekomen in Azië. Het
is een traditionele uiting van liefde,
scheiding en eenzaamheid, waarvoor
de gazelle (‘ghazal’) symbool staat.
De meest gebruikte instrumenten zijn
santoor, tabla, harmonium en gitaar.
Theater Diligentia, Lange Voorhout
5, 14.00 uur, normale toegangsprijs
16,50, maar: de organiserende
Stichting Dosti stelt iedereen met
een Ooievaarspas - dus juist ook de
Haagse 65-plussers - in de gelegenheid om er met 50 korting naartoe te
gaan. Kaarten zijn alleen verkrijgbaar

via de kassa van het theater. Informatie: tel. 06 49 66 48 97.
Dinsdag
november:
Ademen en ontspannen
Voor mensen met rug- en nekklachten,
RSI, whiplash, slaapproblemen en
hoofdpijn kunnen specifieke adem- en
ontspanningstechnieken een uitkomst
bieden. U leert enkele technieken waar
u baat bij zult hebben tijdens deze
avond, onderdeel van een serie die
wordt georganiseerd door Florence
Zorg.
Wooncentrum Steenvoorde, Dr. H.J.
van Mooklaan 1, Rijswijk, 19.3021.30 uur, deelname 10,-.
Als u zich ook aanmeldt voor de
bijeenkomst Coach in beweging (24
november), betaalt u 17,50. Informatie en aanmelding: tel. 41 31 000,
www.florence-zorg.nl.

pagina

Dinsdag 27 oktober 2009

f

o

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

o

n l ln l n

oo

lo

l n

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

n

n

n n n n

Dinsdag 27 oktober 2009

n l n
voor de deur hadden staan wachten).
De aanwezigen in de Kurzaal waren
al lekker opgewarmd door het ‘opwekkende’ voorprogramma en men
besloot de menigte te kalmeren door
de pauze op te rekken tot meer dan
een half uur. Dat dit niet lukte hoef
ik niet uit te leggen. Er sneuvelden enkele glazen deuren door de
opdringende massa, planten werden
uit pure frustratie uit hun potten
getrokken en om niets te missen van
het gedonder en geklooi in de buurt
van het podium begonnen mensen
op hun stoelen te klimmen en zakten
daar tot algeheel vermaak prompt
doorheen.

De hang naar mu iek is er altijd geweest. Ik wil nu niet beweren dat ik als kleuter alle liedjes die ik op
de radio hoorde liep mee te fluiten maar op lagereschool-leeftijd mocht ik al regelmatig met ple ier
plaatjes draaien op het stereomeubel van mijn ouders. e praten dan in mijn geval over de jaren vijftig
en de bewuste plaatjes waren -toeren singletjes van de favorieten van mijn ouders: Bing rosb
Vera L nn Edd Arnold Rosemar loone en nog meer van dat tweede wereldoorlogswerk maar later
ook het al wat ruigere’ rock n roll werk van Pat Boone en consorten.

Op het moment dat Elvis in beeld
kwam haakten mijn ouders af en
moest ik dus zelf singletjes gaan
kopen van mijn zakgeld. Een van
de eerste was ‘Are ou Lonesome
Tonight?’ van vriend Presley. En
maar draaien, achter mekaar, keer op
keer hetzelfde nummer tot de tekst,
fonetisch wel te verstaan, rotsvast in
het hoofd zat en ik het van begin tot
eind mee kon zingen. Waar de tekst
over ging had ik geen idee van, want
Engels of een andere vreemde taal,
kwam pas op de middelbare school.
Het mooiste van Are ou Lonesome
Tonight was natuurlijk het gesproken gedeelte, dat ik met net zo’n
zwoele, diepe basstem als Elvis probeerde na te lispelen. Als ik het volume van de platenspeler maar hard
genoeg zette om mijn eigen stem niet
meer te horen, was het net of ik zelf
Elvis was. Puur genot, behalve voor
onvrijwillige toehoorders, die dan
abrupt eisten dat die klereherrie werd
uitgezet.
Muziek is lijden, zal altijd zo blijven.
Ook zo’n meezinger was Tille isjoe
Till Kissed ou van de Everly
Brothers en amona van de Blue
Diamonds:
amona eihierdemisjebelsebof.
amona deerinnenoudesonnolof.
Prachtige muziek. Later, toen ik op
de middelbare school zat, ging ik wat
meer van de teksten begrijpen, maar
het Duitse stuk in Wooden Heart
Muss Denn van Elvis ontgaat me
vandaag de dag nog steeds:
Muss denn muss denn
um t dtele hinaus
t dtele hinaus
und du meine chat bleibst hier.
Volgens mij wist Elvis ook niet waar
hij het over had, want hij brabbelt op
die plaat maar wat in het Memphisduits. Niet te verstaan.
Stereomeubel
Overigens was die pick-up, waar al
dat moois op afgespeeld werd, ook
het vermelden waard. Mijn ouders
waren voor hun tijd hele moderne
mensen en hadden als een van de
eersten een stereomeubel aangeschaft. Stereo bestond toen helemaal
nog niet, maar zij hadden al een
stereomeubel Het meubel had het
formaat van een dressoir en bovenin
zat de radio. De aan- en uitknop had

de grootte van een pianotoets en zat,
samen met nog een stuk of zes van
die toetsen voorop het meubel, onder
het ruitje voor de afstemming. Als je
de radio aanzette moest je eerst een
half uur wachten tot de buizen waren
opgewarmd, maar dan had je ook een
mooi verlicht venster met alle bekende radiostations tussen Hilversum
en Tokio. Met de afstemknop, links
v r, formaat blikje schoensmeer,
kon je al draaiend afstemmen op het
gewenste station. Vaak was dat Radio
Luxemburg of AFN (American
Forces Network), want Hilversum
en aanverwanten deden in die tijd
niet of nauwelijks aan muziek, tenzij
klassiek, tenzij Arbeidsvitaminen.
Als je iets gevonden had wat het
luisteren waard was, waren er twee
mogelijkheden om aan de geluidskwaliteit te sleutelen. Ten eerste
had je onder de afstemverdeling een
raampje met een afbeelding van een
orkest: in het midden stond een dirigent en links van hem zaten een violist, een cellospeler, wat ventjes met
een blaasinstrument, kortom allemaal
mannetjes (vrouwtjes speelden toen
blijkbaar nog niet in orkesten) die
wat hogere tonen speelden, en rechts
van de dirigent zaten de paukenist
en de bas en andere lagere tonen
mannetjes. Bij de dirigent groeide
uit zijn hoofd twee sprieten, die
links en rechts over de orkestleden
heen reikten. Met een knop, die als
een ring rond de afstemknop zat
gemonteerd, kon je de sprieten op
en neer bewegen, zodat de muziek
meer of minder hoge of lage tonen
liet horen. Een tweede mogelijkheid
om de toch al abominabele kwaliteit
van de muziek nog verder te
verkrachten, was een groen
kattenoog, ter grootte van een
oude rijksdaalder, waar, net
als bij een echt kattenoog, een
spleetje op te zien was, dat
je met draaiing aan een knop
aan de rechterzijde van de
afstemverdeling, ringvormig
onder de volumeknop, groter
of kleiner kon maken. Je moest
ervoor gestudeerd hebben om
verschil te horen, maar dat was
het stereo-effect Dit alles ontwikkeld en uitgevonden door
Neerlands trots: Philips. Het is
maar dat je het weet.
Onder die radio zat de pick-up,

achter een klep die je naar voren
kon trekken en dan schoof de hele
santenkraam naar buiten. En niet zo
maar een draaitafel, maar eentje met
een automatische platenwisselaar
Als je meer plaatjes tegelijk wilde
opzetten, bijvoorbeeld als je visite
had en niet iedere drie minuten wilde
opstaan om een nieuw singletje op te
zetten, kon je een metalen pen in het
middengat van de draaitafel steken
en daarop een aantal singletjes doen,
die dan weer recht gehouden werden
door een metalen arm. Nadat singletje 1 was afgelopen hoorde je klikklak-tsjing-boem en automatisch en
geheel vanzelf begon dan singletje 2
te spelen. De wonderen der techniek
in de vijftiger jaren
Mekka Scheveningen
Eind jaren vijftig, begin jaren zestig
was Scheveningen een waar Mekka
op muziekgebied. In de galerijen bij
het Kurhaus waren een fors aantal
clubs waar illustere bands speelden:
Pee White the Magic Strangers,
Johnny his Cellar Rockers, Peter
the Blizzards (met witte pruiken),
de Tielman Brothers, Willy his
Giants, Renée and his Alligators.
Omdat veel van deze rockers een
Indische achtergrond hadden, werd
hun muziek ‘indo-rock’ genoemd.
Hun inspiratie haalden ze vooral van
groepen als de Amerikaanse Ventures
en de Engelse Shadows: veel vingervlug gitaarwerk en strakke danspasjes. De meeste waren nachtclubacts
en speelden voor een iets ouder
publiek dan waar ik toe behoorde.
Begin jaren zestig was ik net rijp
voor het middel-

- De tones op bezoe bij Muzie
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baar onderwijs. Op de radio (Radio
Veronica deed begin jaren zestig zijn
intrede) hoorde je het Nederlandse
aftreksel van de Everly Brothers:
the Blue Diamonds, en de enige
volbloed Nederlandstalige rock ‘n
roll-formatie: Peter zijn Rockets
met Kom Van Dat Da Af . Uit
Engeland lieten Cliff Richard en the
Shadows het een en ander horen en
vanuit Duitsland probeerden Conny
Froboess en Freddy uinn weer een
invasie, maar van die kant waren
de herinneringen nog te vers, dus
dat ging het niet worden.
Nee, het werd ditmaal een
Engelse invasie. Zo rond 1963
bestormden de Engelse bands
de Nederlandse ‘tieners’.
Samen met de muziek kwam
een hele nieuwe levensstijl
de Nederlandse samenleving
‘verzieken’. Haren werden
niet meer geknipt, er werd niet
meer gewassen, we werden
brutaal en opstandig, kortom
we groeiden op voor galg en
rad.
Het was een tijd van grote
problemen en verstrekkende
beslissingen: moest je nu

je haar in een kuif blijven kammen, zoals iedereen dat deed in de
vijftiger jaren, of moest je je haar
laten groeien la Beatles en Stones?
Daaraan gekoppeld zat de vraag of
je je moest kleden als een vetkuif of
‘bul’ (zwart leren jack, etc.) of als
een ‘beatfiguur’ of ‘artistiekeling’
(de term ‘kikker’ kwam pas veel
later). Gek genoeg onderscheidde je
je in het begin van de jaren zestig op
kledinggebied van een ‘vetkuif’ door
je netjes aan te kleden: stropdasje,
colbertje of in het pak.
Een heel groot dilemma was je
transportmiddel als je zestien werd.
Een rechtgeaarde vetkuif kon zich
niet vertonen zonder ‘buikschuiver’,
een bromfiets van het merk Berini,
Batavus of Sparta. De beatgeneratie verplaatste zich per Puch, al
of niet voorzien van hoog stuur, of
Mobylette.
Stones in Kurhaus
Op zaterdag 8 augustus 1964
kwamen de Rolling Stones naar
Den Haag, naar het Kurhaus. De
vooraankondiging van dit evenement
was volledig langs mij heen gegaan,
maar ik kwam op een wel heel

in de aagse outrust allen -

bijzondere manier achter het feit, dat
de Rolling Stones in de buurt waren.
Op die zaterdagmiddag liep ik in de
stad, op het Spui om precies te zijn
en ik zie daar twee figuren lopen met
opvallend lang haar (voor die tijd).
Tot mijn grote verbazing ontdekte
ik in deze figuren de personen van
Mick Jagger en Brian Jones, die
zich schichtig voortspoedden in de
richting van het Groenewegje. Niet
wetend wat ik moest doen met deze
situatie (mijn helden, open en bloot
op armlengte, op weg naar hun hotel
-ze sliepen in hotel Terminus aan de
Stationsweg, hoorde ik later- liet ik
de kans liggen om ze aan te spreken
of een handtekening te vragen of ze
te volgen, weet ik veel. Ik deed dus
niks, maar kwam er die middag wel
achter dat ze ’s avonds in het Kurhaus zouden optreden. Daar moest
ik bij zijn
Dus die avond stond ik op het
Gevers Deynootplein. De organisatie, Paul Ackett van Muziek Expres,
voorzag niet, dat het voorprogramma: Triks en de Paramounts
(Amsterdams geneuzel), André van
Duin (Rotterdamse ongein), Ritchie
Clark de Ricochets (de gekuifde

voorlopers van de Motions), de Telstars (achterhaald gitaargeklooi) en
als klap op de vuurpijl de Fouryo’s
(hemeltergende truttigheid), als de
welbekende rode lap op de stier zou
gaan werken. Alsof dit al niet erg
genoeg was, lieten ze Jos Brink de
presentatie doen. Goddank is mij dit
voorprogramma voor het grootste
gedeelte bespaard gebleven, want
toen stond ik nog buiten te wachten
op een kans om er voor niets in te
komen. De fl 7,50 toegang waren te
veel voor mijn bescheiden budget,
dus moest ik, zoals wel vaker in die
tijd, wachten op een kans om gratis
naar binnen te glippen. Dat lukte
vrij gemakkelijk, want tijdens het
optreden van de Fouryo’s besloten
veel bezoekers dat het al tijd was
voor een plaspauze en gingen alle
deuren wagenwijd open, waarop
enkele tientallen fans, waaronder ik,
gratis naar binnen golfden. Inmiddels hadden de Fouryo’s huilend de
kleedkamers opgezocht, omdat zij
onder luid gejoel bekogeld werden
met allerhande etenswaren (schijnbaar hadden veel concertbezoekers
brood en een appeltje van huis
meegenomen omdat ze ‘s middags al

Jos Brink in stelling
Toen de organisatie in de gaten kreeg
dat de kalmeringsactie alleen maar
tegenovergesteld werkte, bracht
men Jos Brink weer in stelling. De
voor dit soort publiek absoluut foute
presentator, die zich, naar ik hoorde,
al eerder op de avond uitermate
impopulair had gemaakt door het
publiek te jennen met de grap: ‘Ja
hoor, ze zijn d’r wel...maar ze komen
nog niet’, gooide nog wat extra olie
op het vuur door de groep aan te
kondigen als een 4-mans formatie.
De getergde zaal ging nu helemaal
uit z’n dak en de eerste armleuningen en stoelzittingen vlogen door de
lucht. Even later klonken vanachter
de dikke pluche gordijnen, die het
podium aan het zicht onttrokken, een
paar akkoorden van de basgitaar van
Bill Wyman en het publiek was niet
meer te houden.
Nadat de Stones het eerste nummer
hadden ingezet, bleek het geluid zo

-

ans van den urg van ruppo portivo met als inzetjes foto s van een optreden in
de ondense Mar uee lub -

slecht te zijn, dat iedereen nog meer
naar voren drong om iets te horen
boven het gejoel en gefluit. Sommige
snuggeren beklommen het podium in
de foutieve veronderstelling dat het
beleefd was Mick Jagger een hand te
gaan geven. De politie en de veiligheidsmensen zwiepten de criminelen
weer linea recta terug het publiek in
en begonnen uit voorzorg maar vast
op de voorste rijen in te hakken en
de chaos was alom.
Na een paar nummers viel het
geluid van Mick Jagger helemaal
uit en speelden de Stones verder
als een instrumentaal bandje. Even
later hielden ze het voor gezien en
verlieten het podium. Het publiek
reageerde de frustratie verder af
op de inrichting van de Kurzaal en
werd door de politie naar buiten

- De tones in Detroit -

geknuppeld. Buiten dreigde het
feest gezellig door te gaan, maar een
hoosbui maakte snel een eind aan
deze enerverende avond.
Wordt vervolgd in
De ud-Hagenaar nr. 20

Aad Spanjaard
Het bovenstaande verhaal is
ontleend aan het boe Aftermath
20 jaar pophistorie door de lens
van de camera . Het is er het eerste
hoofdstu van. n het boe beschrijft
Aad panjaard ijn belevenissen als
popfotograaf in de jaren 70 en 80.
Het 140 pagina s tellende boe is
uitgegeven door Van Wonsdorp
BN 978-90-888-2005-2 en ost
17 50.
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De kogel is door de kerk het kabinet heeft ijn ei voor aantasting van de AO gelegd. u ullen de discussies in alle hevigheid losbarsten. en anal se van het voornemen dat tot
Vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar roodenburg deoud-hagenaar.nl

niemand raakt.

AO : de mooiste oudedagsvoor iening ter wereld
De bab boomers de meeste le ers van de e krant hebben
g n last van het lange termijnplan van de huidige regering
om de leeftijd waarop AO wordt verkregen in twee stappen
te verhogen van
naar
jaar. Of dat terecht is laten we
even in het midden. Feit is dat de verhoging van de AO -leeftijd per
in n klap naar
en per
naar
jaar
nog niet daadwerkelijk is beslist. In de weede Kamer al
hierover heftig worden gedebatteerd.
Hoewel de meerderheid de kabinetscoalitiebij voorbaat al zijn steun aan
het voornemen heeft toegezegd, zijn
aanpassingen (door bijvoorbeeld
aangenomen amendementen) zeker te
verwachten. Ook vanuit de maatschappij, met name de FNV die op ongeveer
dezelfde lijn zit als de populaire
oppositiepartijen SP en PVV, is nog
behoorlijk weerstand op komst.

Vooral de gecompliceerde kwestie
om mensen die jong zijn gaan werken
en zij die zware beroepen tot hun
pensionering uitvoeren t ch onder
voorwaarden op 65 jaar nog met
(minder) AOW te laten gaan, zal nog
voor heel wat rumoer zorgen. Voor
een uitkeringsgerechtigde (met WW,
bijstand, WAO) komt er tussen de 65
en 67 jaar een bodemvoorziening ter
hoogte van de AOW. Voorts hoeft niet
uitgesloten te worden geacht dat een
van de volgende regeringen, in een
andere kabinetssamenstelling, aan het
lange termijnplan – dat een miljarden-

bezuiniging op den duur in de overheidsuitgaven oplevert – gaat tornen,
hetzij door economische omstandigheden, hetzij uit kiezersoverwegingen.
De babyboomers – de mensen die
na de oorlog tot 1955 zijn geboren
– krijgen allen nog gewoon op hun
65ste hun volledige AOW. Zij hoeven
dus niet bij te dragen aan het immense
probleem dat door de toenemende
vergrijzing de AOW, gebaseerd op
een omslagstelsel, onbetaalbaar lijkt
te worden. Onmiskenbaar hebben
voorstanders van de verhoging van
de AOW-leeftijd gelijk dat de kosten
de pan uitrijzen, doordat we met z’n
allen gemiddeld genomen veel ouder
worden en dus veel langer gebruik
kunnen maken van deze oudedagsvoorziening die hoe dan ook door de
anderen moet worden opgebracht.
Toen in 1957 deze basisouderdomsvoorziening is ingevoerd, werd al
voorzien dat mensen later ouder zouden worden. Een man die in 1957 de

65 jaar haalde, zou gemiddeld genomen 79 jaar worden. Thans ligt dat op
83 jaar. Vrouwen worden gemiddeld
nog een paar jaar ouder.
Alle voorstellen om de AOW-leeftijd
heel langzaam maar zeker te laten
meelopen met de stijgende levensverwachting haalden het destijds niet. Nu
keert dat probleem in volle hevigheid terug, waarbij de politiek heeft
gekozen voor een constructie waarbij
de vervelende maatregelen pas vanaf
2020 (wie dan leeft, wie dan zorgt)
ingaan. Ook wreekt zich nu dat in
1957 – het kon in die tijd niet anders
– is gekozen voor het omslagstelsel,
waarbij de jongeren de AOW betalen
voor de mensen die 65 jaar werden.
Met een collectief opbouwstelsel
– zoals de aanvullende bedrijfspensioenen – hadden de toenemende
kostenstijgingen waarschijnlijk al tot
eerdere maatregelen moeten leiden.
Met alle AOW-uitgaven was in
2008 27 miljard euro gemoeid. Die
uitgaven lopen zienderogen op en het
is dus nu al in te schatten dat deze
collectieve lasten op een bepaald
moment niet meer te dragen zijn door
de samenleving.
Uitleg
Omdat heel veel jongeren én ouderen
nauwelijks beseffen wat zij n al

bijdragen, even een uitleg over de
premie AOW die via de inkomstenbelasting wordt geheven. Mensen jonger
dan 65 jaar betalen bij een belastbaar
inkomen tot 32.127 dit jaar 17,9
procent AOW-premie. Mensen van
65 jaar en ouder betalen die premie
NIET. Vandaar dat hun te betalen
inkomstenbelasting in de eerste twee
belastingschijven een stuk lager ligt
(respectievelijk 15,6 en 24,1 procent).
Dit toont nog duidelijker aan dat de
jongeren in feite al het geld opbrengen
om de ouderen van hun welverdiende
AOW te laten genieten. De achterliggende gedachte is dat op een gegeven
moment jongeren ook AOW krijgen
en dan zelf profiteren van deze inkomensoverdracht. Jammer dan voor al
die mensen die voordien overlijden.
Dat is een kenmerk van een collectief
fonds.
Door verhoging van de AOW-leeftijd
wordt deze ‘ongelijkheid’ nog wat
vergroot. In de discussies tot nu toe
is nauwelijks aan de orde gekomen
AOW’ers ook rechtstreeks te laten
bijdragen aan hun basisuitkering. Dat
kan, ook uitgesmeerd tot aan 2025,
zeker meehelpen de toenemende onvrede in te dammen onder de jongeren
dat zij de klos zijn voor de oudere
generatie van nu.
Hoe? Het meest voor de hand liggend

is dat heel geleidelijk via het inkomstenbelastingstelsel voor de ouderen
te doen. De mensen die slechts met
AOW alleen moeten rondkomen zijn
heel gemakkelijk – bijvoorbeeld door
verhoging van de ouderenkorting
– van deze belastingstijging uit te
zonderen.
Maar nu gaan we te diep in op de
techniek. We beseffen dat mensen met
hogere inkomens daardoor iets meer
moeten inleveren dan nu het geval
is. Maar moeten we dat als gepensioneerden niet over hebben voor
het behoud van een van de mooiste
oudedagsvoorzieningen in de wereld
die een bodem legt om de allerergste
armoede in ons land voor ouderen te
voorkomen?

ra enru rie oor e ers o er uit erin en consumenten a en rec ten oa s er rec t e astin en en andere inanci e a en
ra en orden
anoniem in de e uit a e e ande d en on e des undi en u en pro eren u een persoon i ant oord te e en
unt u
esties sturen naar
rooden ur deoud- a enaar n o naar ost us
G en aa Graa met erme din an ru rie ec ten en ic ten
Sociale voor ieningen
eduwe heeft grote
inkomensproblemen
ben geboren in 1958 en sinds
verleden jaar alleenstaand weduwe.
Van mijn man die in de WA at
heb i een leine nabestaandenuitering overgehouden. wer nu
estien tot eventien uur per wee
en verdien daarmee circa 650 euro
per maand netto plus huurtoeslag
en orgtoeslag. an voorlopig niet
meer wer en. Ben er lichamelij en
geestelij niet toe in staat. loop bij
de f siotherapeut en ps choloog. De
sociale raadsvrouw heeft voor mij
be e en hoelang i er over an doen
voordat i aanspraa an ma en op
bijstand. Dat is volgens mij nu bijna
o ver. Wat moet i allemaal gaan
doen
Als u onder het bestaansminimum
gaat vallen, heeft u inderdaad recht
op een (aanvullende) bijstandsuitkering (WWB) die thans maximaal
netto 861 euro bedraagt. Hoe het

precies zit, kunt u het beste aan de
dienst sociale zaken in uw gemeente
vragen. Het kan ook zijn dat u - na
langdurige ziekte - in een WIAuitkering (wet Werk en inkomen
naar arbeidsvermogen) komt. Vraag
daarover opheldering bij het UWV of
aan uw sociale raadsman/vrouw.
Praat uw zaak met de sociale raadsman of raadsvrouw door. Uw situatie
is ons ook niet duidelijk. Zit u nu in
de ziektewet? Wilt u helemaal stoppen met werken? Ook in de bijstand
heeft u een sollicitatieplicht die
afhankelijk van uw omstandigheden
wordt beoordeeld. Kortom, vragen
die u beter eerst aan uw sociale
raadsadviseur kunt stellen, omdat
die zich in uw situatie zal kunnen
verdiepen. Indien u in Rotterdam
woont, kunt u contact opnemen als dat al niet is gebeurd - met de
ouderenteams van de gemeente Rotterdam. Vraag daarover informatie op
0800 1545. Maak in Den Haag een
afspraak voor advies van de sociale
raadslieden op 070 3537500.

Samenlevingskwesties
Samen met vriendin
die oon heeft
Met mijn vriendin die i een jaar
geleden heb leren ennen wil i gaan
samenwonen in haar huurhuis. Zij
heeft een oon die bij ijn vader in de
buurt woont. Wij ijn heel gelu ig
met el aar. Krijg i nu oo bepaalde
nanci le verantwoordelij heden
voor haar oon die wil gaan studeren wil niet voor verrassingen
omen te staan. Mochten wij onverhoopt toch weer uit el aar gaan wat
gebeurt er dan met de spullen die i
heb betaald En met mijn lijfrente
levensver e ering en auto
U bent niet financieel verantwoordelijk voor haar kosten ten aanzien van
haar extern wonende zoon. Niettemin
heeft u daar indirect wel mee te
maken als u financieel een gezamenlijke huishouding gaat voeren. U en
uw vriendin kunnen natuurlijk ook
de financiën geheel apart houden en
elke keer de gezamenlijke uitgaven

afrekenen of daarvoor een aparte
rekening openen.
Indien u gaat trouwen of een samenlevingscontract laat maken, is er wel
sprake van een gemeenschap van
goederen of wederzijdse verplichtingen. Eventuele studiekosten voor
haar zoon kunnen in huwelijksvoorwaarden of in nadere afspraken van u
worden afgezonderd. Indien u en uw
vriendin later uit elkaar gaan (zonder
huwelijk of samenlevingscontract)
dan behoren uiteraard de aangeschafte spullen (zoals uw auto) die u hebt
betaald aan u toe. Het is overigens
normaal dat u dit soort zaken van tevoren met uw vriendin bespreekt. Dat
hoeft toch de vorm van samenwonen
niet in de weg te staan? Misschien
is het dan ook handig even vast te
leggen wie wat heeft betaald. Hou
in de gaten dat in lijfrentes en op
levensverzekeringen een begunstigde
staat vermeld na uw overlijden. Het
is aan u te bepalen wie uw begunstigde moet zijn. Andersom geldt dat
ook voor uw vriendin.

Financi le kwesties
Stoppen van kopen
op afbetaling
Bestaat de mogelij heid om bij het
Bureau Krediet egistratie in Tiel op
te geven dat mijn vrouw niet meer bij
postorderbedrijven arti elen op basis
van afbetaling aanschaft
Bij BKR in Tiel worden alleen de
kredieten van deelnemende aanbieders geregistreerd van mensen (ook
gehuwden). Pas als een nieuwe of
bestaande aanbieder vindt dat er al
sprake is van een teveel aan kredieten zal men geen nieuwe afbetalingsovereenkomst aangaan. Het staat u
natuurlijk vrij postorderbedrijven
erop te wijzen dat de verplichtingen
die uw vrouw wil aangaan, niet uw
goedkeuring hebben. Het postorderbedrijf zal dan onmiddellijk stoppen
met het bieden van nieuwe afbetalingsregelingen.Als het al zover
moet komen, is er sprake van een
ongezonde situatie in uw huwelijk.
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In het leger maken e een vent van je
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Het meest grappige vonden on e wachtmeester en kornet het stellen van de vraag tijdens
een avondappel wie woont er toevallig in Amersfoort Er stapten man naar voren hoopvolle blik en gretig. ant misschien moesten e wel een boodschap doen die avond in hun
woonplaats Konden e misschien snel even bij een vriendinnetje langs
De reactie van het militair management was evenzo ontnuchterend: “dan
mogen jullie morgenochtend vroeg het
plein aanvegen”. Twee vette glimlachen en drie teleurgestelde gezichten,
waarachter boosheid, teleurstelling
en woede om de voorrang vochten.
Het beste was natuurlijk om niet te
reageren. Zou alleen maar averechts
gewerkt hebben. En je wilde wel het
weekend naar huis, ook al was het een
zogenoemd kort weekend.
Ik praat over oktober 1963, lichting
63/5, opkomstplaats Prins Willem III
kazerne in Amersfoort., wapen der
cavalerie, huzaren van Boreel (zwarte
baret, blauwwit embleem). Je had
ook nog de huzaren van Alexander
en huzaren van Sytzema (ook wel
tankboeren genoemd). Bij de huzaren
zaten nogal wat jonkheren, die zonder
enige schroom reserve-officier werden,
ook al hadden ze slechts 1 jaar LTS.
Wachtmeester Kloor, kornet (naam
vergeten) en ritmeester Berlemon
waren onze superieuren. Wmr Kloor
was samen met een aantal collega onze
opper driller. Schiep er een onmiskenbaar genoegen in ons stijf te schelden,
spottend toe te spreken, voortdurend

het gevoel te geven, dat we in deze militaire fase enorme minkukels waren.
“Sta niet met je kloten te spelen”, was
zo ongeveer zijn hoogst verbale vorm
van communicatie.
Ze maken een vent van je in het leger,
was mij nog zo verzekerd vooraf.
Los van de vraag, dat er niet bij werd
gedefinieerd wat nu eigenlijk precies
het begrip vent inhield, was ik het daar
alras niet zo mee eens. Want nimmer
begreep ik de zin van het gedril, er
was maar een zinnige doelstelling voor
jezelf: zorgen, dat je het weekeinde
weer naar huis kon en niet voor straf
binnen moest blijven.
Handboek Soldaat
Ik noem een paar “hoogtepunten” van
dat gedril, die volgens het Handboek
Soldaat moesten bijdragen aan de
verdere ontwikkeling tot man respectievelijk militair.
Daar was bijvoorbeeld het wekelijkse
corvee: op donderdagavond moest het
hele compagniesgebouw van boven
tot onder worden gereinigd, inclusief
het op orde brengen van de PSU
(persoonlijke standaard uitrusting)
kasten, waarin behalve dat vreselijke
(groene) ondergoed en dat jeukerige
eerste grijs, de gevechtstenues, het
stormbaantenue, de groene sokken en
de twee paar militaire laarsjes stonden.
Naast “blenco”, de UZI en poetsmateriaal, heel veel poetsmateriaal. Die
kast moest dus in orde zijn, perfect
in orde bij de eindinspectie om ca.
22.00 uur. Als het niet goed was, trok
de wachtmeester of de opperwachtmeester de hele kast leeg, werd alles
op de grond gedeponeerd en kon je
overnieuw beginnen. En als je dan

- o atie van de azerne imon tevin -

Meneer Bennik

eindelijk rustig op je strooien zak was
gekropen (waren niet echt comfortabel
die strooien bedden) en net indommelde, kwam de officier van de week met
z’n lawaaiig gefluit weer de kamer op
en moest je binnen 2 minuten buiten
aantreden in gevechtstenue. Dat haalde
de compagnie natuurlijk niet, dus
kreeg je weer collectief op je donder
en kreeg je een herkansing: binnen 5
minuten aantreden in stormbaantenue.
Als de groep dat al haalde, werd je
vervolgens afgezeken, omdat je vergeten had je horloge af te doen. Of je
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ring, of je armbandje. Want dat hoorde
niet bij het stormbaantenue. Dus weer
een herkansing voor het aantreden in
een ander tenue. Dat ging zo’n drie
kwartier door en ik heb kamergenoten
volkomen overstuur zien raken van dit
volstrekt zinloze gebeuren, dat later de
“modeshow” werd genoemd. Ik herinner mij, dat ik volstrekt onverschillig
bleef, dat was de beste manier om te
overleven. Immuun was ik voor het
zinloze geschreeuw, het motiveerde
mij niet echt, slechts het vrije weekend
was belangrijk. Het toppunt van pesterij was het insmeren met groene zeep
van de stormbaan net voor het bezoek

- n dienst oto van de rins illem

van de ouders op de zogenoemde
ouderdag. En een lol, dat ze hadden
als de rekruten (die trots dachten iets
te laten zien aan papa en mama) weer
omlaag gleden het water in.
Kaderschool in Ede
Enfin, na de basis naar de kaderschool
in Ede, de Simon Stevin. Normaal
gesproken zou ik met HBS-B (mits leidinggevende aanleg) naar de opleiding
voor reserve-officier hebben gekund,
ware het niet, dat bij de cavalerie extra
activiteiten als paard- en schermles
onontkoombaar waren en die werd
je geacht zelf te betalen. Dat zei de
selectieofficier destijds aan mij, toen
ik voorzichtig een keuze richting officiersopleiding opperde.
Dus werd het gewoon de opleiding
voor wachtmeester, want zo heette een
sergeant bij de zwarte baretten. Op de
kaderschool was het niet veel anders:
altijd werd ik met mijn 1.66 meter
achteraan gezet bij een speedmars
en moest dan letterlijk en figuurlijk
de benen uit m’n kont lopen. Ook bij
de kaderschool hetzelfde patroon:
einde corvee, lekker naar bed (we
hadden echte dekens in Ede) en na
10 minuten er weer uit geschreeuwd
worden Speedmars over de Ginkelse
hei en na een 1,5 uur weer richting
kazerne. Dacht je De voorpoort in
en de achterpoort weer uit. Bivak op
de andere heide: 18 graden vorst en
slapen in zo’n maf tentje, waarvan jij
de helft bezat in je PSU en je maatje
de andere helft.
Ochtendinspectie
Hoogtepunt van de kaderschool was
ook daar de dagelijkse inspectie na het

azerne in de zestiger jaren -

ochtendontbijt. Dan kwam sergeantmajoor Mulders langs met z’n CSMstok met glimmende koperen kop en
krakende schoenen (van de KIWIsmeerpoets). Je hoorde de man al van
ver aankomen: klein, maar oh zo dapper en oh zo’n grote bek. Elke morgen
liep hij langs de bedden en trok met
z’n stok de wolletjes (3 dekens, 2 in
het midden, 1 als omslag) uit elkaar
onder de begeleidende woorden: “wolletje sjeef, wolletje sjeef”, want de
goede man kon de ‘sch’ niet zo goed
uitspreken. Na een paar weken had een
kamergenoot het illustere idee om de
wolletjes onder de bedden te deponeren voor de dagelijkse inspectie en de
entree van Mulders. Pas bij het vierde
bed had de goede man in de gaten, dat
“wolletje sjeef” vandaag nergens op
sloeg, omdat er geen wolletjes lagen
Jammer, dat de man ook al geen gevoel voor humor had we kregen nog
strafexercitie ook na deze misleiding
van het militair management. Pas bij
de feestavond ter gelegenheid van het
halen van onze gouden strepen, begrepen we waarom onze compagnies
sergeant majoor zo was als-ie was:
hij was die avond vergezeld van zijn
echtgenote en die was behalve 30 cm
groter ook veel machtiger dan hij. Pure
compensatie dus.
Het leger: ik heb er geleerd hoe leidinggeven in de normale maatschappij
vooral niet zou mogen zijn.
Wie nog leu e en of bij ondere legerervaringen heeft an e insturen naar
mij odat i er een collage van an
ma en voor een volgende uitgave van
De ud-Hagenaar.

Ton van Rijswijk
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl
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Het is midden jaren veertig wanneer Henk de Haas mede-eigenaar van een afbouw en
vastgoed onderhoudsbedrijf wordt geboren in de Vierhoutenstraat. Het ge in De Haas
bestaande uit vader moeder en onen heeft daar een kleine etagewoning en ondervindt
eveneens de ontberingen van de oorlog. Mijn vader werkte als instrumentenmaker bij het
emeentelijk Elektriciteitsbedrijf en moest alle eindjes aan elkaar knopen. at mij het
meeste is bijgebleven was het eten suikerbieten en dan die verschrikkelijke knolrapen.
Met dat melksausje eroverheen nee dat knaag ik mijn hele leven niet meer
Wat Henk ook nog kan herinneren
was een ongeluk tijdens het spelen.
“In die periode was er natuurlijk
weinig te beleven, dus speelden wij
buiten met stoeptegels. Dat ging
een keer helemaal fout, ik tilde zo’n
ding op, hield hem niet meer en die
plofte zo op mijn klomp.
Die klomp spatte uiteen en mijn
rechtervoet lag half in puin. Zo
klein als ik was ben ik weggelopen, omdat ik niet naar huis durfde
met een kapotte klomp.” Na een
uitgebreide zoektocht werd kleine
Henk teruggevonden aan de La
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Reyweg; maar wel als grondlegger
van de uitdrukking ”Nu breekt mijn
klomp”. Maar dit terzijde.
Vermaak in de Kom’
Het ouderlijk huis werd snel te klein
en vader De Haas besloot te verhuizen naar De Loosduinseweg. “Wij
kregen daar een ruimere woning en
woonden in het gedeelte tussen de
Fahrenheitstraat en Valkenboslaan.
Daar had je ook ‘de Kom’, of voluit
‘de Zwaaikom’ genoemd. Dat was
geweldig voor ons, je kon jezelf
er de hele zomer vermaken met

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

zwemmen en balkje lopen. Die balk
lag precies over de Kom en was
onze manier om naar de overkant te
komen. En duiken vanaf de Zuiderparkbrug Nee, daar hielden wij het
nooit droog ”
Het was ook de tijd dat tramlijn 6
nog over de Zuiderparklaan en Valkenboslaan reed, een nieuwe uitdaging voor Henk. “Dat was dagelijks
trammetje hangen, we sprongen dan
achterop de tram of op de treeplankjes en lijn 6 bracht ons dan zo naar
de lagere school in de Herschelstraat. Niet dat het mocht natuurlijk,

regelmatig probeerde de politie
ons te grijpen, maar met die jeeps
hadden ze toch een probleem, want
lijn 6 reed net even iets harder ”
Zijn glimlach verraadt dat hij dit
spel met de Hermandad vaker won
dan verloor.
eintje met ola-vlag
Henk groeide op, doorliep de
MULO en ging aan de slag in het
metaalvak, maar de dienstplicht
wachtte. Hij kwam op in Bussum
als infanterist en leerde daar het
hele bataljon kennis maken met
de typische Haags humor. “Moest
op een gegeven moment tijdens
het appèl de vlag hijsen, maar in
plaats van de driekleur vond ik het
wel geinig om een Coca-Cola vlag
omhoog te trekken Hele bataljon
in een deuk en mijn dienstplicht
werd spontaan met twee maanden

Altijd al orde willen scheppen in uw
administratie of willen opruimen in huis?
Gun uzelf de rust en de ruimte.
Kies voor deskundigheid!

verlengt ”
Anneke
Na deze episode keerde Henk terug
naar Den Haag, waar hij tijdens
het repareren van een scooter een
mooie vrouw, Anneke, op een
balkon zag staan en in één klap
verliefd werd.
Zij kregen een dochter en twee
kleinkinderen. Henk verrichtte vele
functies, bij onder andere de Technische Unie, als franchisenemer
bij een keukenconcern tot aan het
bedrijf wat hij nu leidt.
De klomp bleef echter centraal in
zijn leven, want daarop leerde hij
als jochie voetballen op het pleintje
bij de Kom, na zijn actieve voetballoopbaan werd hij een succesvol
trainer. En dat allemaal door een
schoeisel waarmee hij alle technieken op bijzondere wijze aanleerde.

SENIOREN

SLAAPKAMERS

Neem contact op met:

Tel. 015 2130386 www.ivonnebrans.nl

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

Wilt u meer informatie over
Seniorenhulp Nederland? Kijk dan op
www.seniorenhulp.com of bel
010 – 888 22 15 voor een brochure.

WWW.Keestalen.nl

Op comforthoogte, event. verrijdbaar

WONING-ONTRUIMINGEN
Gehele of gedeeltelijke inboedels. Antiek, modern, schilderijen. Ook CD’s, DVD’s en boeken.
Bij verhuizing of overlijden wordt de woning
veegschoon opgeleverd.
Ook ’s-AVONDS 06-53621962/070-3238260

AANBIEDING
Senioren ledikanten

in 2 kleuren, 90 x 200 cm, compleet
met handverstelbare lattenbodem
en 40 SG polyether
matras
€

495,-

Met electrisch verstelbare
lattenbodem en HR 50 matras € 790,-

N
E
K
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N
D
HE AN BE
BOSM

DEN HAAG
Het Zicht 58
070 - 366 80 53

donderdag koopavond (Prinsestraat)

maandag gesloten

www. henkbosmanbedden.nl
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Hu anistis e ti ting
es ut- en roepswonen
orenstraat
5
Den Haag

Rust reinheid
regelmaat en de
spin van Kaatje

Woonzorg Nederland en de Humanistische Stichting Beschut- en
groepswonen (HSBG) verzorgen een vijftal groepswooncomplexen
in Den Haag voor mensen boven de 55 jaar.
De complexen zijn bedoeld voor mensen die zich aangetrokken
voelen om zelfstandig, maar toch op elkaar betrokken, te willen
wonen. Is dit wat voor u? Neem dan contact op met de consulent
van de HSBG (Tel. 06 11860661 E-mail info@hsbg.nl )
voor informatie over de inschrijfprocedure en over de complexen.

Rust Reinheid en Regelmaat. Dat o
leerde mijn moeder mij waren de ankers bij iekte opvoeding bewassing
en tal van andere triviale aken.
Bij gebrek aan douche of bad stond de teil met
heet water zaterdagavond midden in de kamer
en werden de kinderen één voor één in hetzelfde
badwater gewassen. Eerst de kleintjes, dan de
groten. Want om het water in die loodzware teil
voor ieder kind weer opnieuw te verversen
nee, dat was wat veel van het goeie. Die wekelijkse wasbeurt was echt wel nodig. Want door
de week stond je iedere ochtend in de keuken
maar een beetje met een ijskoud washandje over
je gezicht te pielen. Oksels zouden eigenlijk ook
dagelijks moeten. Met een washandje en wat
zeep. Maar bij mij kwam het er zelden van. Deodorant was er niet. En als het er al was moest
je het in vloeibare vorm met een watje onder
je oksels aanbrengen. Later ging
dat met een roller. En toen
pas met spray. Ook vergat
ik me na het zwemmen
vaak tussen de tenen af
te drogen. Maar omdat
er toen nauwelijks
middelen waren tegen
zwemmersexceem
leerde ik snel.
Beddengoed was ook zoiets. Niks geen hoeslakens,
dekbedden en dekbedhoezen.
Die kwamen omstreeks 1960
- rillantine maar
overwaaien van onze vakanties
in Oostenrijk en Zwitserland. Nee. Gewoon
lakens en dekens. Het bovenlaken werd na een
week op de matras gelegd om nog een tijdje als
onderlaken dienst te doen.
Bab -shampoo
Mijn haar waste ik eens in de maand met shampoo. Vreselijk geschreeuw omdat de shampoo
altijd kans zag in je ogen te komen en dreigde
je voorgoed blind te maken. Toen kwam de
baby-shampoo. Dat was minder erg. Naar mijn
idee waste half Nederland het haar in de jaren
zeventig met baby-shampoo. Pas daarna werden

- oodza elij e e elij se asbeurt -

ook de gewone shampoos wat minder agressief.
Vroeger waren we echte viezerikken. Zeker als
je het vergelijkt met nu. Hoewel ik de indruk
heb dat het nu wel eens overdreven wordt. ‘Opa,
je hebt iets aan je mondhoek’, roepen mijn
zoons en kleinzoon nu steeds bij het minste of
geringste. En dan wijzen ze bij zichzelf. En dan
weet ik dus niet of ze mijn linker- of rechtermondhoek bedoelen. Ze zijn bang dat ik dement
wordt, denk ik.
Terug naar weleer: mijn haar kamde ik altijd
keurig met water. Brillantine was te duur.
Anders had ik daarmee m’n haar in een vetkuif
geperst. De scheiding moest trouwens niet
kaarsrecht. Jongens met kaarsrechte scheidingen
hadden ouders, die zich teveel met
hun kinderen bemoeiden. De
gang naar de kapper veroorzaakte destijds, en nu dus
nog steeds, onvervalste
trauma’s. Ik moest naar
een kapper op de hoek
van de Hazelaarstraat en
de Kamperfoeliestraat
omdat mijn vader daar ook
ging. Het kostte zestig cent.
En hoe je ook smeekte en bad
om het ‘een beetje gedekt te houden’, je zag er na afloop uit als
elaas te duur een ontsnapte krankzinnige uit
het gesticht Ockenburg. Pas na de opkomst van
de Beatles en de Stones mocht het wat langer
van mijn ouders. Maar, in tegenstelling tot de
haardracht die de jongens van vandaag praktiseren en die zich het beste laat kenmerken door de
absolute afwezigheid van haar, was er destijds
na het bezoek aan de kapper een afschuwelijk
verschil tussen de lengte van het haar bovenop
het hoofd en van opzij. Ach, wat had ik in mijn
leven toch een zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen als dat toen anders was geweest.
Rijmpjes
Tot slot weer een paar nostalgische rijmpjes.
Zomaar. Zonder enig verband met het bovenstaande:
‘Tussen dieren, tussen mensen /is ook nog de
lepelaar,/ vol van zorgen, vol van wensen/ houdt
ook hij zijn vorkje klaar’.
En:
‘Om de kut van Kaatje/ liep een dikke spin,/ drie
keer om het gaatje,/ de vierde keer erin./ Ie wie
waai weg.’
Ook last van Kleine Nostalgie? Meld het aan
julius.pasgeld@deoud-hagenaar.nl
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e an ri e oor ienin en i en op oopa stand
r in
onin en en er is een rote da tuin
e oners unnen ac ter et e ou e e en
par eerp aatsen uren
Schermerhage is e e en aan de c ermerstraat
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Woonzorg Nederland
Postbus 339
1180 AH AMSTELVEEN
Telefoon klantenservice: 0900-1234996
E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

agina

Dinsdag 27 oktober 2009

OPROEPJES EN BRIEVEN
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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.

Het Binnenhof en de Scheiding der Machten’

Ons koor de kur aal en
aroline Kaart
Als je bijna vijftig jaar lid bent van het Chr.
Residentie Mannenkoor dan heb je veel te
verhalen. Dit koor dat in 1965 onder leiding
stond van dirigent Arie Pronk uit Rotterdam
trad op in de Kurzaal. Ja, u leest het goed, het
Kurhaus was niet alleen een hotel maar ook
een muziekcentrum van allure Wij gaven daar
een Oranje Concert met Caroline Kaart en dertig man van het radio Philharmonisch Orkest.
Het programmaboekje kostte dertig cent en de
toegang was vijf of zeven gulden. Daar koop
je vandaag niet zo veel voor laat staan dat je
er een avondje van uit zou kunnen gaan. Vijftienhonderd mensen zongen op de 30ste april
luidkeels het Wilhelmus als aanvangslied. Wat
zongen we in die nostalgische tijd? Nou, bijvoorbeeld stukken van Handel en Grieg. Een
liedje van Koppelstok en Wij leven vrij, wij
leven blij Het Mannenkoor (180 man sterk)
ging op de Russische toer met Kaljinka en
zong met Caroline Kaart het prachtige Carry
me back to old Virginny. Deze soliste deed in
die tijden een programma voor de N.C.R.V.
dat de naam droeg ‘Een liedje met Caroline’.
De zaal klapte de handen stuk. Zo mooi
vonden ze dat Het concert werd besloten met
Glory Hallelujah (twee maal “bis, bis”). Er
waren bekende liederen bij die Lex Karsemeyer (de dirigent van Sweet Sixteen) bewerkt
had voor mannenkoor. Onze beschermheer
Mr. J.Klaasesz zat in de zaal. Dat was de
toenmalige Commissaris van de Koningin in
Zuid-Holland. Koninginnedag 1965.
Adverteerders programmaboekje
Ik kijk het programma nog eens door en kom
bekende adverteerders tegen zoals Staalstad
in de Terletstraat voor radio en televisie, Den
Blaauwen in de Valeriusstraat voor al uw
Zeeuwse Broden. Gebroeders Keukenmeester: de slager uit de Zuiderparkbuurt. “Voor
al uw groente en fruit” gingen we naar Leo
Reijsbergen aan de Leyweg en naar de firma
Beek voor bloemen aan de De la Reyweg. Ze
klinken bekend nietwaar? Die goeie ouwe tijd
Was dat zo? Dat mag u, lezer, uitmaken. Na
1965 ging de Kurzaal al gauw dicht. Nu kun
je er lekker eten Het Circustheater nam de
concerten over. Tegenwoordig gaat het heel
anders: ieder koor moet ‘flyers’ rondbrengen
om een zaal vol te krijgen en dan mag je nog
in je handen knijpen als dat lukt. Toen hadden
we nog geen TV. Althans de meesten mensen
niet en na zo’n Oranje Concert riep er altijd
wel iemand in de zaal: Leve de Koningin,
hiep, hiep, hoera Met de soliste Caroline
Kaart mochten we vele concerten in binnenen buitenland geven. Een leuke bezigheid

Peter Willemse
Den Haag
wilbo@casema.nl
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Fritsro onstantini schrijft een interessante en een opvallende column over het Binnenhof’
in De Oud Hagenaar nr.
van
oktober jl. Hij pleit er voor dat de scheiding der politieke
machten de rias Politica’ van Montes uieu
de eeuw ook gestalte krijgt in het politieke
hart van ons land in Den Haag dus. Nu ijn daar de belangrijkste politieke burelen op het
Binnenhof gevestigd en dat moet veranderen. ant in dat hofgebied citaat daar etelt het
s mbool van de wetgevende macht en het s mbool van de controlerende macht bij elkaar’.
Constantini ziet liever dat de
minister-president en zijn departement hun bureaus naar elders
verplaatsen, want het ware beter,
dat zich op het Binnenhof alléén
het domein van de Nederlandse
parlementaire democratie bevindt.
En hij geeft gelijk een aantal
nieuwe werkplekken aan voor
onze premier; dat kan trouwens
nog eenvoudiger, want Balkenende kan zijn bureau zo naar
het Catshuis laten verhuizen. Tot
zover vormen tekst en inhoud in
de column geen echt probleem.
Maar op één plek in Constantini’s
verhaal klopt zijn redenering,
historisch gezien, van geen kant
Zijn argument om de scheiding
der machten op het Binnenhof
fysiek door te voeren, baseert
hij op het feit, dat, (citaat) ...de
Nederlandse parlementaire democratie met haar lange historische
wortels bij uitste haar domein
op het Binnenhof an claimen.
Enige tegenwerping op deze stelling is dus echt noodzakelijk en
dan zal, omgekeerd geredeneerd,
tot de conclusie gekomen worden,
dat, op basis van historische
gronden, juist het s mengaan van
de ‘politieke machten’ op het Binnenhof gerechtvaardigd is. En dat,
zoals Constantini meldt, in andere
landen die machten wél verspreid
gelokaliseerd zijn, is dan ook
ineens niet meer relevant.

-

roeten uit Den aag
gestempeld met et

een lange traditie
In de eerste plaats kun je tegenwerpen, dat onze parlementaire
democratie helemaal geen lange
historische wortels en dus daardoor geen lange traditie kent. De
oude standenstaat heeft kunnen
overleven tot ruim in de tweede
helft van de 19de eeuw en onze
eerste, échte democratische burgerrechten zijn van recente datum:
in 1917 en 1919 met het algemeen
kiesrecht voor resp. mannen en
vrouwen. Democratisering van
de arbeid start voorzichtig aan
het eind van de 19de eeuw en een
eerste stap in de democratisering
van de politiek is door Thorbecke
gezet in1848, wanneer ministersregenten meer verantwoordelijkheden krijgen ten koste van
de toenmalige koning Willem II.
Maar het gewone volk wordt daar
in geen enkel opzicht wijzer en
beter van.
Onze parlementaire democratie
is dus nog heel erg jong en heeft,
alleen al op basis van leeftijd,
zeker geen alleenrecht om de
vierkante meters op het Binnenhof
te claimen.
En, ten tweede, toch maar even
de historie van het Binnenhof
opfrissen. In de tweede helft van
de 13de eeuw – in de Middeleeuwen dus – ontstaat het Haagse
hofgebied, met de Grote Zaal
(Ridderzaal) als middelpunt. De

en ansi t aart uit de oorlogsjaren p de a terzijde
poststempel ront org stort op giro
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graven van Holland wonen achter
de zaal en opereren als wetgevers,
als uitvoerders en controleurs met
hun Hofraad én spreken tevens
recht in de ruimte die wij nu kennen als de Rolzaal. Scheiding van
machten bestaat niet. Alle macht
is in één hand.
Graaf Willem II wordt zelfs Duits
Rooms-koning in 1248 en is
daardoor kandidaat-keizer. In de
periode van de Bourgondische
heersers – 15de eeuw - functioneren al centrale bestuursorganen
op het Binnenhof, zoals het rechtsprekende Hof van Holland en
de Rekenkamer. Hertog Karel de
Stoute woont rond 1560 tijdelijk
in het hofgebied en ook de Staten
van het gewest Holland (de stedelijke afgevaardigden) komen daar
al bijeen. In de tijd van Karel de
Vijfde -1ste helft 16de eeuw - functioneert de Raad van State er als
adviesraad van de machthebber of
diens stadhouder.
Historische democratische wortels
vanuit die tijd met het heden
bestaan echt niet. Na het afzweren
van Filips II van Spanje in 1581
door de noordelijke gewesten in
de Lage Landen wordt het Binnenhof in de 17de en 18de eeuw hét
machtsbolwerk van de Republiek.
Burgerlijke regenten bezetten op
alle niveaus de centrale politieke
sleutelposities, en natuurlijk op
het Binnenhof.
Sinds
De Staten van Holland zetelen
sinds 1655 in de zaal van de
huidige Eerste kamer, en in de
buurt daarvan ligt tevens het
werkvertrek van de Raadpensionaris. Deze machtigste figuur van
het gewest Holland heeft grote
politieke invloed in de Republiek
en opereert als een soort voormalige collega van Balkenende, met
ook meestal de portefeuille van
Buitenlandse Zaken op zak. De
complete Statenvergadering van
de Republiek (Staten-Generaal)
vergadert er ook al, vanaf 1588,
in de later (verbouwde) Tr veszaal, de zaal van het Twaalfjarig

- et torentje ordt in de ronie en
voor et eerst vermeld in et jaar
et diende aanvan elij als zomerprieel van de graven van olland
inds
uisvest et de er amer
van de minister-president ier op de
foto na de op napbeurt in
-

Bestand (1609-1621). En ook
nog op het Binnenhof wonen in
die eeuwen de stadhouders van
Oranje-Nassau. Ooit overgewaaid
vanuit Dillenburg in Duitsland, zijn ze in de Republiek de
prinselijke aanvoerders van de
Staatse legereenheden. Tegelijk
zijn ze vaak de tegenspelers en
de tegenstrevers van topregenten,
én ambitieus genoeg om zich tot
koning te laten kronen. En dat
gebeurt inderdaad, na de Franse
tijd, in 1813.
Ook in die eeuwen is er sprake
van een standenmaatschappij,
waarbij regenten, dominees en
legerofficieren nog nooit van democratie hadden gehoord en hun
macht graag in de familie hielden.
Het Binnenhof
Er heeft dus, in ver vervlogen
tijden, zelfs nog een graaf-koning
gewoond, onze Willem II. En nu,
in de Grote Zaal van die koning
van toen, heeft onze koningin
van nu er één keer per jaar ook
haar werkplek, op Prinsjesdag.
Hoe zo dus, de politieke machten
scheiden op het Binnenhof? Al
die machten manifesteren zich al
eeuwen op die strandwal naast
de hofvijver. Het reilen en zeilen
van de huidige landelijke politiek
in ons land speelt zich juist af op
dat ene en echte Binnenhof en
is dus helemaal verbonden met
inderdaad onze (citaat) ‘lange
historische wortels’.
Dit fenomeen maakt het politieke
bedrijf op die Haagse vierkante
meters juist zo uniek en is, voor
zover ik dat over onze grenzen
kan overzien, enig in zijn soort.
Je moet vooral niet in de wortels
van onze historie gaan knippen;
laat Balkenende maar lekker zitten in zijn Torentje, de graven van
Holland zaten er ook al

Martin Driessen

Den Haag
mjdriessen@ pnplanet.nl
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De e week wederom vier pittige Sudoku’s. De procedure mag inmiddels bekend heten maar we
herhalen het nog even. De Sudoku’s ijn gerangschikt van A t m D. In elke Sudoku is het veld
links bovenin grijs gekleurd. De cijfers die daarin thuishoren ijn 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. 17 presenteerden we een woordzoeker,
waarbij u in de plattegrond moest
uitzoeken welke twee voornamen
er misten. Dat waren Agnes en Marnix – we dachten bij het maken van
de opgave trouwens aan de roman
‘Klaaglied om Agnes’ van de schrij-

Sudoku A

2

5
4

6

1

Er waren veel inzenders en bijna
iedereen had het goede antwoord
gevonden. Bij de trekking kwamen
de volgende prijswinnaars uit de
bus, die de dubbel CD van Sjaak
Bral krijgen opgestuurd:

Sudoku B

8

3
8

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

7

3
8
7

8

8

8

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

1
2
3

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

Sudoku D

5
8 3 4
9
2
6
6
5

4

6
2
8 1
1
7

6

In endingen
We moeten uw oplossing van de
nieuwe puzzel, de vier Sudoku’s,
binnen hebben op uiterlijk:
insdag novem er

Sudoku

4

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

A.A. Knul, te Den Haag
A. Boutkan, te Delft
Wilma van der Gaag, te Delft

ver Marnix Gijsen, uitgebracht in
1951.

2
3 2
7

9 6
4
5 9
8

8 5
1
2
3

3 2
6
4 5 7
1
2
3
5

7
9

8 1 6

3 8

8 9
7 6

5

4

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 30 november 2009

Alleen originele kortingsbonnen geldig

KRINGLOOPWINKEL

SCHROEDER
DIENSTENWINKEL

BERESTEINLAAN

D

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

✁

n 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

“BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

10 % KORTING
”
OP AL UW AANKOPEN
Maximaal 1 bon per klant
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VERPLEEGHUIS VREDERUST-WEST:

IEDEREEN IS WELKOM
VERPLEEGHUIS VREDERUST-WEST STAAT IN HET RUIME EN GROENE STADSDEEL ESCAMP. HET IS EEN
MODERN EN GEZELLIG HUIS, WAAR HET LICHT VRIJ SPEL HEEFT. 120 KLANTEN MET LICHAMELIJKE
AANDOENINGEN WONEN OP DEZE LOCATIE VAN HAAGSE WIJK- EN WOONZORG OF REVALIDEREN ER
TIJDELIJK NA EEN ZIEKENHUISOPNAME. MAAR OOK BUURTBEWONERS KUNNEN GEBRUIKMAKEN VAN DE
AANWEZIGE EXPERTISE EN SERVICEDIENSTEN.
Van fysiotherapie tot logopedie, van activiteitenbegeleiding tot maatschappelijk werk: Vrederust-West heeft alle
noodzakelijke vormen van zorg, verpleging en begeleiding in huis. In het verpleeghuis is er een speciale CVA-unit.
Hier kunnen mensen die een beroerte hebben gehad snel revalideren. U beschikt in Vrederust-West over uw eigen
één- of tweepersoonskamer. Daarnaast is er volop gelegenheid om medebewoners te ontmoeten. Bijvoorbeeld in
het sfeervolle Atrium. Wilt u in een eigen huis wonen, maar heeft u soms zorg nodig? Dan zijn de nabijgelegen
aanleunwoningen een optie.
AMBASSADEURS
Bewoners van het verpleeghuis en de aanleunwoningen hoeven zich geen moment te vervelen. Er zijn optredens
van koren, high teas, een damessalon en een herensoos. Verder kunt u eten in ons restaurant of een afspraak
maken met de pedicure. En deze opsomming is verre van uitputtend. De servicediensten in Vrederust-West staan
ook ter beschikking van oudere wijkbewoners. Zij kunnen bovendien een beroep doen op onze fysiotherapeut of
ergotherapeut. En tijdens de Kerstmarkt in december bent u natuurlijk van harte welkom!
De wijkzorgmedewerkers van HWW Zorg zijn onze ambassadeurs in de stad. Vanuit Vrederust-West helpen zij
klanten in Escamp bij onder andere het wassen en het aan- en uittrekken van steunkousen. Voor meer specialistische
zorg, zoals pijnbestrijding en wondverzorging, kunt u eveneens bij hen aankloppen. Een luisterend oor bieden hoort
er bij HWW Zorg zeker ook bij. Desgewenst staan onze wijkzorgmedewerkers van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
voor u klaar. Ze kennen uw omgeving als hun broekzak. Even overleggen met de huisarts of burenhulp regelen: het
gebeurt snel en probleemloos. Zo kunt u zolang mogelijk thuis blijven wonen.
MEER WETEN?
Wilt u gebruikmaken van de wijkzorg of de dienstverlening van verpleeghuis Vrederust-West? 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 ons ook rechtstreeks bellen of langskomen bij de receptie. Wij maken
graag een afspraak voor een rondleiding. Het adres:
Verpleeghuis Vrederust-West, Schuttersdreef 125-127, 2542 XA Den Haag, telefoon: (070) 308 36 36

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 verpleeghuis
Vrederust-West aan de Schuttersdreef.

