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ar  en ge ellig in de interti d
Witte kat en rood cellofaan verlichtten vader’s kerkje 

Ik houd van de kerst-
sfeer, niet zozeer uit 
religieuze overwegin-
gen, ik ben immers 
niet religieus 
opgevoed. 
Ik respecteer elke 
geloofsovertuiging, 
zolang men er mij 
maar niet mee lastig 
valt. De kerstsfeer 
spreekt mij vooral aan 
vanwege de warme 
gezelligheid, familie, 
kinderen en kleinkin-
deren, die doorgaans 
wel in de buurt zijn. 
Vanwege de kerst-
boom ook, de lichtjes, 
de versiering overal in 
huis.

Nee, we bouwen ons huis niet mudjevol 
en we hebben ook geen kunstkerstboom-
pje op de nachtkastjes staan. Maar we 
hebben sinds jaar en dag wel twee kerst-
bomen. Een kunstboom die we meteen 
na het Sinterklaasfeest installeren en 
een echte Nordmann-spar, vanwege de 
geur en om aan iedereen duidelijk te 
maken, dat we wat dat betreft nooit van 
ons geloof zullen vallen: de natuur hoort 
erbij! Net als ‘de kersttrein’ die onder 
de echte boom rondjes rijdt,  tot groot 
genoegen van mijn driejarige kleinzoon 
die daar z’n ogen op uitkijkt. We hebben 
ook een bijtafel met van die kleine huis-
jes; het is elk jaar weer een probleem 
de lantarentjes op het witte wattenkleed 

daaronder overeind te houden. Als je 
denkt dat je het eindelijk voor elkaar 
hebt en je draait je om, donderen er 
weer een paar om.
Ik vraag mij af waar de liefde voor de  
kerst bij ons vandaan komt  Van m’n 
vader waarschijnlijk, die er elk jaar 
weer een bijzondere gebeurtenis van 
maakte. Hij kwam altijd met een boom 
op de proppen, een echte natuurlijk, 
kunstbomen had je toen nog niet eens. 
Maar nooit eerder dan de dag voor 
kerst – en hij moest wat hem betreft 
de deur al weer uit op oudjaar. Langer 
laten staan bracht ongeluk of zoiets. We 
waren thuis absoluut niet gelovig, maar 
kennelijk wel bijgelovig.

aarsrechte toren
En dan het kerkje, waar m’n vader al 
weken tevoren aan begon te knutselen. 
Dat hoorde erbij, vond hij. Een van 
karton gemaakt miniatuurgebouwtje, 
waarvan de raampjes keurig door hem 
werden uitgesneden met een scheer-
mesje. Bij wijze van beglazing plakte 
hij dan aan de binnenkant rood door-
schijnend cellofaan vast, wat de nodige 

- oen e 1  december opstonden en naar buiten keken zagen e de stad onder een mooie itte sneeu deken liggen, de eerste keer deze inter. u 
de vorst nog, opdat er ook eer op natuurijs kan orden geschaatst. oals hier in 19 0 op de vijver in het Haagse os, gefotografeerd door riezer. 

et een venter van koek en zopie , een punch van bockbier en rum. n de herhaling graag   -

voorzichtigheid eiste om het reeds 
geconstrueerde kerkgebouwtje niet te 
vernielen. Trots als een pauw was m’n 
vader als het weer was gefikst, zeker 
wanneer zonder enig voorbehoud kon 
worden vastgesteld dat de toren van de 
kerk ook nog eens kaarsrecht stond!
De plek voor het witte kerkje was 
ons buffet of een klein wit tafeltje en 
natuurlijk werd het keurig verlicht. Niet 
met de huidige fraaie led-lampjes, maar 
met een fietslampje dat in een kleine 
fitting was gedraaid; met als technisch 
hoogtepunt de verbinding met een grote 
Witte Kat batterij met twee van die spa-

telachtige koperkleurige polen, waar het 
fittingdraad omheen werd gewikkeld. 
En die complete constructie werd dan 
in het kerkje geplaatst. ’s Avonds bij het 
naar bed gaan werd de kerk opgetild 
en mocht ik of een van m’n zussen de 
draadjes van de kontakten loshalen.

Vlees snijden
Een andere hoofdrol voor pa was weg-
gelegd bij het snijden van het vlees. 
Bedenkt daarbij dat het eind jaren 
’50, begin ’60, uit budgettair opzicht 
onhaalbaar was om dagelijks vlees te 
eten. Ook limonade was er alleen in het 
weekeinde. Maar met kerst kwam er 
sowieso vlees op tafel, altijd varkens-
rollade. Die moest deskundig worden 
gesneden, mijn vader was daar kampi-
oen in. Hij sneed de rollade perfect: dun 
en heel veel plakjes. Maar de touwtjes 
liet hij zitten, die moesten we zelf op 
ons bord verwijderen.
De kerstdagen duren mij nooit lang 
genoeg, ik geniet er mijn hele leven al 
van.

Ton van Rijswijk

Anja Tenholter
Park de Elsberg 64
2272 DA Voorburg

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

Alleen op oudjaar?
LIEVER SAMEN!

- n jongste zus, met het tafeltje
en het kerkje van dat jaar.  -

- n oudste zus en verloofde, bij het buffet en 
at groter kerkje.  -

DUTCH SWING COLLEGE BAND
GROOTS JUBILEUM CONCERT

m.m.v. FREEK de JONGE- LAURA FYGI
Mrs.Einstein   -    Dim Kesber

Dr.A.Philipszaal  - Den Haag za. 8 mei 
Kassa : 070 – 88 00 333
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De Oud-Hagenaar verschijnt eenmaal in de 
twee weken in Den Haag, Zoetermeer, West-
land, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-
Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en 
Wassenaar.
De krant wordt gratis verspreid in een oplage 
van 50.000 exemplaren, via circa 250 distributie-
punten, waar de krant kan worden afgehaald of 
onder bewoners wordt verspreid, als in verzor-
gingshuizen en serviceflats.
Wie niet in staat is de krant af te (laten) halen of 
wie buiten het verspreidingsgebied woont, kan 
een abonnement nemen voor € 49,90 per jaar 
(voor het buitenland gelden aparte tarieven).C
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OPROEPJES EN BRIEVEN

Toilet op het Buitenhof (1)
Op de kop van het Buitenhof is in 
de vijftiger en zestiger jaren aan 
de kant van de Hofweg ook een 
openbaar toilet geweest. Het was 
bereikbaar via een nauwe wenteltrap 
en onderin waren twee urinoirs. Er 
was ’s avonds electrische verlichting 
maar op de dag moest je het doen 
met licht dat door een koepel kwam. 
Deze lag op trottoir-hoogte en be-
stond uit heel dik ondoorzichtig glas. 
Omdat het boven de grond uitstak, 
zorgde het wel eens voor struikelpar-
tijen.  Aanvankelijk werd het toilet 
regelmatig schoongemaakt maar 
geleidelijk vervuilde het, niet in het 
minst omdat late café- en bioscoop-
bezoekers het niet zo nauw namen. 
Het stonk steeds meer en je moest 
wel hoge nood hebben om het nauwe 
trapje naar beneden  af te gaan. Later 
is het dicht gestort, werd de koepel 
verwijderd en wijst niets er meer op 
dat onder de grond in twee urinoirs 
menig man zich heeft ontlast. 

Dries Weber
weber.walburg@hetnet.nl
--------------------------------------------
Toilet op het Buitenhof (2)
De schrijver over het toilet op het 
Buitenhof, op pagina 3 in De Oud-
Hagenaar 22, maakt toch een fout.
Bij mijn weten was de toegang tot 
het urinoir niet bij de Berlage kiosk, 
maar vlak bij of boven het urinoir, 
dat immers meer richting Binnenhof 
lag. Kiosk en toilet hadden niets met 
elkaar te maken. Een misverstand 
is ook dat dergelijke ‘waterplaat-
sen’ opgeheven werden omdat het 

schoonmaken en het onderhoud te 
duur werden.
In enkele gevallen zal dat wel zo 
geweest zijn, maar de werkelijke 
reden is dat er ‘ongewenste activitei-
ten’ plaatsvonden. Lees: mannen die 
contact en seks zochten met andere 
mannen - die zichzelf lang niet altijd 
homo noemden, net als nu nog op 
ontmoetingsplaatsen). Het toilet op 
het Buitenhof was roemrucht, zij 
het wat voor mijn tijd, en er waren 
er nog veel meer. De politie had er 
de handen vol aan, want het had een 
hoge prioriteit, die zedenverwilde-
ring, ook al zag je er vanaf de straat 
niets van. Er werd in burger gepost, 
om zo de ‘vangst’ binnen te halen.
Jaren terug had de Gay Krant er nog 
een artikel over, maar u kunt er ook
meer over lezen in Tussen Christe-
lijk Reveil en Seksuele Revolutie 
van Pieter Koenders, en in het 
boekje ter gelegenheid van het 50-ja-
rig bestaan van het Haagse COC.
In het eerste boek leest u ook over 
een dergelijke gang van zaken in 
andere steden, zowel voor als na de 
oorlog.
 
Martin van de Logt
martinvandelogt@gmail.com
--------------------------------------------
Opoe genoot ervan bij VUC
In de Oud Hagenaar van 24 novem-
ber j.l. las ik het stukje over het boek 
ter gelegenheid van het eeuwfeest 
van VUC. Dat geeft mij aanleiding 
om u nog even een heel oude herine-
ring van mij aan die voetbalclub te 
melden. Het was in 1924, toen ik als 
jongetje van 5 jaar met mijn ouders 

in de Amperestraat woonde. In die 
tijd had ik van voetballen nog totaal 
geen notie, wat mij overigens in die 
tijd niet tot hinder was. Regelmatig 
logeerde bij ons mijn Opoe, een 
vrouw op leeftijd, die afkomstig was 
van de Zuidhollandse eilanden en 
zeer rechtzinnig in de leer. Zij kleed-
de zich conform de gebruiken in 
die tijd. Dat wil zeggen, van hals en 
enkels en alles daartussen bedekt en 
in het zwart en met een zwart hoedje 
op, zoals die tijd in de mode was.  
Ze hield zich verre van wereldse 
vermaken, tenminste dat leek zo. Ze 
was namelijk een heel geestdriftig 
belangstellende voor het voetballen, 
wat natuurlijk in haar positie niet 
naar buiten mocht komen. Daar heeft 
zij toentertijd iets op gevonden. Ze 
wilde mij namelijk wel een plezier 
doen door mij af en toe naar een 
wedstrijd van VUC mee te nemen, 
wat heerlijk voor mij zou zijn. In die 
tijd begreep ik natuurlijk niet, wat 
zich daar allemaal op het veld aan 
de Loosduinse kade afspeelde. Maar 
ik kan me nog goed herinneren, dat 
mijn Opoe heerlijke uurtjes bij VUC 
heeft doorgebracht.

P. v.d. Burgh
burgh022@planet.nl 
-----------------------------------------
Dierbare Zuiderparklaan 
Ik heb van mijn eerste tot aan m’n 
dertigste jaar op de Zuiderparklaan 
gewoond. Met zijn trambaan in het 
midden en mijn treinbaan op de 
stoep. Ik was toen 10 jaar. Heerlijk 
buitenspelen aan de oneven kant 
tussen de Hilversumsestraat en 
de Bussumsestraat. Je kon dan zo 
lekker een rondje maken op de step 
via de Larensestraat en weer terug 
naar het beginpunt. Dat alles met 
mijn vriendjes Aad Peeman, Joop 
Veldhoen en Henk Lemmens. Dat 
allemaal via de stoepkrijt rails.
Op die zelfde Zuiderparklaan liep ik 
op mijn zevende met een bosje la-
thyrus in mijn handen en ik had een 
Matrozenpakje aan want mijn vader 
trouwde voor de tweede keer, met 
mijn tweede moeder. Mijn eigenlijke 
moeder overleed in het kraambed bij 
mijn geboorte. De trouwerij ging per 
Jan Plezier. Het was oorlogstijd en 
veel geld hadden we niet. Ik groeide 
op en bezocht de  Dr. de Moors-
school aan de Naarderstraat.
Ik ging vaak boodschappen doen 
op de Zuiderparklaan. Al zuurkool 
etende kwam ik terug met een pan-

netje met dat spul zo-uit-het-vat van 
groentenboer Verkijk. Dan nog even 
naar Verbruggen, de melkboer uit 
die tijd bij ons op de hoek. Thuisge-
komen zei mijn zus Annie dat ik nog 
even naar de slager aan de overkant 
moest gaan om gehakt te halen. Dat 
was toen nog te betalen. Van Vliet 
woonde naast kolenboer Verploegen 
waar we ook klant waren. 
Tramlijn 15 reed af en aan en ik 
hing wel eens aan de treeplank van 
de achterste wagen, als ik naar de 
noodschool aan de Nijkerklaan ging. 
Ik had daar een nare juffrouw die 
altijd in het zwart was gekleed en dat 
maakte mij niet vrolijk. Bij ons thuis 
waren we van de Gereformeerde 
Valkenboskerk. Mijn vriendjes 
waren Hervormd en togen naar de 
Julianakerk. Over geloofszaken wa-
ren we toen niet altijd zo uitbundig, 
we deden het gewoon.
Op mijn zestiende jaar kreeg ik een 
brommer, zo’n dikke Berini met 
een twaalf liter tank. Ik fantaseerde 
dat ik een motoragent was! Die 
brommer stond altijd voor het raam 
van het benedenhuis nummer 82, 
op de hoek van de Otterlostraat, 
waar we in de jaren vijftig naar toe 

verhuisden. Mijn vader had daar 
eindelijk zijn achtertuintje, waar hij 
tot zijn overlijden in 1994 van heeft 
genoten.
Ik heb maar een enkele nare herinne-
ring aan de Zuiderparklaan, toen de 
bereden politie te paard m’n voetbal 
afpakte! Dat hoeven ze vandaag de 
dag niet meer te proberen.

Peter Willemse
wilbo@casema.nl
------------------------------------------
Reunie schakers Rijswijk
Schaakgenootschap Rijswijk viert 
op zaterdag 16 januari zijn negende 
lustrum, met een reunie van 12.00 
tot 17.00 uur op de mooie speel-
locatie in het Oude Raadhuis, aan 
de Laan Hofrust 4 (in het parkje).  
Behalve koffie en gebak en een glas 
om te toasten wordt er natuurlijk 
geschaakt, waarbij de strijd zal 
gaan tussen ‘oud’ en ‘jong’. Ook 
oud-leden van de club zijn van harte 
welkom natuurlijk. Laat zo snel mo-
gelijk weten of u er bij zult zijn.

Jan Kommer
Tel.: 070 - 397 21 41
lustrum@sgrijswijk.nl

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.

                                        
VA N A F  D E  B O S C H B R U G  G E Z I E N

Toen ik tachtig jaar geleden werd geboren
werd mij die dag ’t Haagsch geluk beschoren;

mijn moeder, zwangerzwaar, ging met de ’trem’
naar de kraamkliniek, naar Betlehem

waar zij, zoals dat toen zo netjes heette, mij ter wereld bracht
naast de Boskantkerk, op de Prinsessegracht.

Die Kliniek, die Kerk, de Princesseschouwburg op de hoek
die ik kende maar waar ik vandaag vergeefs naar zoek

komen mij, starend’ in ’t verleden, staand’ op de Bosbrug,
in mijn gedachten en in mijn bedroefd gemoed terug.

zo ook Scala, City, Dierentuin, ‘t gebouw van K&W
StaatsSpoorstation, de oude Pier z’n  dancing ver in zee

het zwembad Regentes, mijn ambachtsschool aan de Steijnlaan,
Alexanderveldkazerne, Café Boschlust, keerlus van lijn 2

zijn met de tijd -zoals mijn jaren- onverbid’lijk heengegaan.

De Coöperatie Eigen Hulp, haar Huishoudschool en HUS, de bakkerij
Heck en Krul, het ziekenhuis Zuidwal, het VUC terrein,

de ZHBrouwerij
’t Wachtje, al dat andere vertouwde ‘ouwe’, 

weggerangeerd zoals de Blauwe.

Maar gelukkig heb ik steeds mijzelf en altijd samen nog met Haar
en ben ik, God zij dank, vandaag de dag ‘een oude Hagenaar’.

Jan J. Schrauwen (*29/12/1929)
Salavdor Allendestraat 44
2552 ND Den Haag                                                                       

De Oud-Hagenaar verhuist
Het kantoor van De Oud-Hagenaar verhuist dezer dagen 
van de Javastraat naar een bedrijfsruimte aan de Dr. Le-
lykade 249 in Scheveningen, vlakbij de oudbouw van het 
voormalig Zeebiologisch Museum aan de jachthaven. De 
ruimte is gelegen op de begane grond van het nieuwe ge-
bouw Maritiem III.

Door de verhuizing eind december zal het waarschijnlijk een aantal weken 
moeilijker zijn dan normaal om het kantoor telefonisch te bereiken. Er moet 
worden ingericht en het duurt even voor de telecom verbindingen zijn over-
gezet. De nummers blijven hetzelfde.

Wel per e-mail
Per e-mail zal De Oud-Hagenaar vermoedelijk wel de hele periode bereikbaar 
blijven, zij het dat u misschien wat langer geduld moet hebben als u om ant-
woord vraagt. Overigens verschijnt de eerste De Oud-Hagenaar van het nieuwe 
jaar pas op dinsdag 12 januari. Daarna gewoon weer elke twee weken. We dan-
ken alle lezers, scribenten, adverteerders en verspreidingspunten hartelijk voor 
hun bijdrage aan de succesvolle eerste jaargang in 2009. Mooie feestdagen! 
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Meneer Bennik

Ook de route naar en het Poortje in de 
muur langs de Van Alkemadelaan, de 
bronzen pla uette en het plastiek in de 
Stevinstraat horen bij het monument. 
De grote historische, cultuurhistori-
sche en architectuurhistorische waarde 
is reden voor Den Haag om de locatie 
op de monumentenlijst te plaatsen. 

Het deel van de Penitentiaire Inrich-
ting Haaglanden waar de ‘Doodencel 
601’ onderdeel vanuit maakt sluit 
binnenkort. De Stichting ‘Oranjehotel’ 
heeft het college daarom gevraagd 
om steun voor het behoud van de 
historisch belangrijke plekken. Burge-
meester Van Aartsen zegde die steun 
toe in de vorm van bescherming. Het 
gaat om belangrijk nationaal erfgoed 
uit de bezettingstijd en is vanzelfspre-
kend ook van groot belang voor de 
gemeente,  aldus de burgemeester.

Jaarlijkse herdenking
De ‘Doodencel 601’ stamt uit 1919 
en was onderdeel van de Cellenbarak 
van de Strafgevangenis in Scheve-
ningen uit 1883-1886 en de in de 

jaren 1909-1911 gebouwde Bijzon-
dere Strafgevangenis voor Mannen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd het gevangeniscomplex door 
de Duitsers onder andere in gebruik 
genomen als ‘Polizeigef ngenis’. In 
1940 nam de Sicherheitspolizei und 
Sicherheitsdienst (SD) de Cellenbarak 
in gebruik en breidde die uit. In de 
cellenbarakken zijn ongeveer 26.000 
SD-gevangenen korte of langere tijd 

gedetineerd. Vanuit de ‘doodencellen’ 
werden veroordeelden voor executie 
naar de Waalsdorpervlakte gebracht.
Dankzij het in 1946 opgerichte Co-
mité ‘Oranjehotel’ is de cel nog altijd 
ingericht zoals tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Jaarlijks vindt er op de 
laatste zaterdag van september of de 
eerste zaterdag in oktober een herden-
king plaats.

Cel verzetslieden in voormalig Oranjehotel’ is nationaal erfgoed

Dooden el  stra s onu ent
Het college van B en W heeft de procedure in gang gezet om 
de Doodencel 1’ aan de Van Alkemadelaan op de ge-
meentelijke monumentenlijst te plaatsen. De cel behoort tot 
de cellen waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog ter dood 
veroordeelde verzetslieden wachtten op hun e ecutie.  Het 
cellencomple  kreeg al snel de bijnaam Oranjehotel’.

In cursus van 1   2 uur:
Nederland onder de loep

Ne e an  On e  e oe   
een  o e  e Ne e an e 

e e en  e n e en e 
t e o en o t ee e e en  
E  o t e ta t met een to e 

e enn n , ana  e o te be o
ne  V a e Rome nen be an en e 
n e oe e  en e o en  n e 
ate m e ee en  Dan o t e 

Go en ee  be t en be an en 
e a e F an e t  n et e en

Per tijdsperiode komen belangrijke 
episoden van de Nederlandse geschie-
denis aan de orde. Tevens worden 
diverse terreinen van kunst , cultuur 
en maatschappij in belicht.
Verder wordt  de ontwikkeling van 
de steden onder de loep genomen, het 
cultuurstelsel en niet te vergeten de 
ontwikkeling van de literatuur.
Wanneer Nederland onder de loep 
wordt genomen zijn er verschillende 
dingen te zien en te beleven. Interes-
santer is het wat er gebeurt als u Ne-
derland door uw eigen ogen onder de 
loep bekijkt. Uw eigen gevoelens van 
goed en fout, juist en onjuist, mooi en 
lelijk spelen dan een rol.
De cursus bestaat uit 10 bijeenkom-
sten van ongeveer 2 uur waarin tel-
kens 1 bepaalde tijdsperiode centraal 
staat. De cursus is zo opgezet dat u 
als deelnemer niet alleen theoretische 
informatie krijgt, maar ook de gele-
genheid krijgt om uw eigen mening te 
delen met de andere deelnemers.
De cursus Nederland Onder de Loep  
start op vrijdag 15 januari 2010 om 
13.30 uur en wordt gegeven in het 
wijk- en dienstencentrum ‘De Hen-
neberg’, Tramstraat 15.

Informatie en aanmelding
De cursusprijs bedraagt  120,00, 
ZekerThuis abonnees  108,00.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Hans Smit van educa-
tiebureau Curzus op 06-14.36.73.89 
of kijk op onze website www.curzus.nl
Indien u interesse heeft in de cursus 
Nederland Onder de Loep  kunt 

u zich telefonisch of per e-mail 
(06-14.36.73.89  info@curzus.nl) 
aanmelden.

- Herdenking van de omgebrachte verzetsstrijders in 1946 op het terrein van de gevangenis. -

- Het interieur van Doodencel 601, met op 
de tafel één van de Doodenboeken. -

en  e e t a ant e  e  n et 
Haa  H to  e m aan e 

o te V e be   een e a e ont
e n to t met I , et t e 
an Ha men an St aaten  e  oo  
n e en maa  oo  oo  n o e  

en ooto e

TIM is een beroemd figuurtje uit de boe-
ken van schrijver en illustrator Harmen 
van Straaten. Voor de nieuwe kleuterles 
in het Haags Historisch Museum heeft 
Harmen van Straaten de illustraties 
gemaakt. Zijn boek Tim en de schatkist 
vol avonturen is in de museumwinkel 
te koop.

Ook oude poppenhuizen
Reis samen met TIM ruim honderd jaar 
terug in de tijd. En ontdek zo het leven 
van toen door in een ouderwetse school-
bank een les te volgen, mysterieuze 
voorwerpen te onderzoeken en met een 
antieke telefoon te bellen. De ‘verdwe-

nen-geluiden- uiz’, de poepdoos bij de 
hofjeswoning, de échte automobiel en 
niet te vergeten de poppenhuizen op zol-
der waar ook (groot)ouders nog mooie 
herinneringen aan zullen hebben. Een 
gratis speurboekje wijst de weg tijdens 
de ontdekkingstocht door het museum.

peningstijden: dinsdag  vrijdag 
10 -17 uur  aterdag en ondag 12-17 
uur  toegangsprijs: 0-1  jaar gratis  
vana  19 jaar  5 - lke ondag is er om 
14.00 uur een gratis rondleiding in het 
museum.

Rond kerst in het Haags Historisch Museum

Reis met TIM 1  jaar terug

De o a ent a e mante o  an 
V R e n O e en e  Se
b oe  b e t  aan e tan  

onen e o e en en n mante o
e  Daa   e  an e  
ee  e om b , oo  n an e e ta
e en en emeenten t o en

Ouderen hebben soms veel hulp nodig 
door chronische ziekte, dementie of een 
handicap. Deze hulp ontvangt de ou-
dere vaak van de mantelzorger zoals de 
partner, familie, vrienden of buren.

un ze wat ontspanning 
Mantelzorgers zijn soms dag en nacht 
bezig met de zorg voor een echtgenoot, 
kind of ouder. Een hobby, koffie met 
een vriend of tijd voor jezelf zit er niet 
in, terwijl dat broodnodig is om goed te 
kunnen ontspannen.

Vrijwilligers bieden met de oppasser-
vice uitkomst. Zij komen een paar uur 
per week oppassen om de mantelzorger 
te ontlasten en doen indien mogelijk 
wat leuks met de cli nt. Voor de op-
passervice is het ouderenwerk op zoek 
naar vriendelijke, zelfstandige en behu-
lpzame vrijwilligers.

Meer informatie
Wilt u zich verdienstelijk maken voor 
de ouderen en mantelzorgers in uw 
wijk  Neem dan voor Segbroek contact 
op met het Judith Hoogeveen, ouderen-
werk Segbroek, tel. 070 – 3600237.

ok in andere stadsdelen en gemeenten 
is hulp bij mantel org welkom  kijk 
daarom eens op de websites: 
www.mantelzorgdenhaag.nl 
www.mantelzorghaaglanden.nl

ezocht: 
vrijwilligers voor
oppascentrale 
mantelzorg
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Wij hebben een Ouderenconsulent in huis die u graag, waar 
mogelijk, ‘uit uw zorg’ helpt. Zij weet de weg in de wir-war van 

mogelijkheden, heeft antwoorden op uw vragen en geeft u advies. 
Vraag de ‘raad-en-daad’ brochure aan, dat scheelt u alvast heel wat kop-zorg. 

U maakt zich
zorgen om zorg?

Centrum Carel van den Oever
en Centrum Bezuidenhout 

zorgen ervoor

zorg voor zorg

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

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

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

Centrum Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150

2594 AT Den Haag
Telefoon 070 - 331 57 00

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

NU VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL

magazine

NU VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL

Cadeautip
ENGELS/

NEDERLANDSE

UITGAVE

AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN
ALLE SOORTEN TEGEL- EN TERRASWERK

Gras - compost - tuinaarde

Aktie nu: 
winterklaar maken van uw tuin 

Eestermans - tel.: 06-55773105

www.woningontruimen.nl

WWW.Keestalen.nl
WONING-ONTRUIMINGEN

Gehele of gedeeltelijke inboedels. Antiek, mo-

dern, schilderijen. Ook CD’s, DVD’s en boeken.

Bij verhuizing of overlijden wordt de woning 

veegschoon opgeleverd. 

Ook ’s-AVONDS 06-53621962/070-3238260

tegen zaamheid.nl1www.2

“Ik heb zelf een fi jn 

leven en dat gun ik een 

ander ook”

2tegen1zaamheid zoekt Vrijwilligers!

• Zinvol Vrijwilligerswerk

• Iets betekenen voor een ander

• Voldoening en Persoonlijke groei

Word
vrijwilliger!

Bel vandaag nog: 
3649500 of kijk op: 

Deze week:

 oo  et a t e e n e , e e a te t en t en en 
mee  o amma n o mat e V e t e t o  e ton ne n

-advertentie-

Deze week:

oensdag vanaf 17.  uur
TV West Nieuws
De inburgeraars

onderdag vanaf 17.  uur
TV West Nieuws
KeK

1e Kerstdag vanaf 17.  uur
e mooiste Kersthuizen van 2
aking of Nachtegaal en onen

2e Kerstdag vanaf 17.  uur
TV West Jaaroverzicht 2009

ondag vanaf 17:  uur
TV West Nieuws
TV West Sport op zondag
Jĳ  bent Zo

aandag vanaf 17:  uur 
TV West Nieuws
Nachtegaal en onen

insdag vanaf 17:  uur
TV West Nieuws
Team West
Wat nou Zuid-Holland!?

TV West start nieuwe soapserie: 
Nachtegaal en Zonen
Nachtegaal en onen is de titel van de nieuwe soap van  est. anaf maan-
dag 27 december zĳ n de belevenissen van de aannemersfamilie Nachte-
gaal wekelĳ ks te volgen. Een serie met alle ingrediënten van een echte ori-
ginele soap: haat en nĳ d, liefde en verlangen en een fl inke dosis humor.

Het verhaal
Nachtegaal en Zonen vertelt het verhaal
van de aannemersfamilie Nachtegaal. Oudste
zoon Sjon (34) werkt bĳ  het  advocaten-
kantoor van zĳ n schoonvader als zĳ n 
vader Akkie een herseninfarct krĳ gt. Zĳ n
jongere broer Steef (28) probeert het familie-
bedrĳ f in zĳ n eentje draaiende te houden.
Maar dat blĳ kt niet zo eenvoudig.  Daarom 

besluiten Sjon en Steef samen het aannemersbedrĳ f van hun vader te redden en
ondertussen hun onderlinge problemen op te lossen. De jongste broer Mike
heeft  ondertussen zĳ n eigen perikelen.

Sjon, Steef en Mike
Zoon Sjon Nachtegaal ontdekt gaandeweg dat hĳ  wel kan proberen weg te lopen uit zĳ n
milieu, maar zichzelf ontsnappen kan hĳ  niet. Hoe graag zĳ n zwangere echtgenote Karen 
van Amerongen dat misschien ook zou willen. Zĳ  ziet liever dat Sjon zich meer met hun
eigen gezin bezig houdt dan altĳ d maar die familie. Hun kinderen Puck en
Mees zĳ n graag bĳ  opa en oma Nachtegaal, omdat ze daar veel meer
mogen dan  thuis. De tweede zoon, Steef,
leert dat hĳ  meer van zĳ n leven
moet genieten en dat zĳ n vader niet
minder van hem houdt omdat hĳ 
jonger is. Met zĳ n vriend Robert Kroes
onderzoekt Steef de mogelĳ kheden
om kinderen te krĳ gen. Ondertussen
probeert Mike zĳ n voetbaldoorbraak te
beleven bĳ  FC Utrecht. Zĳ n vriendin
Semmie steunt hem in alles wat hĳ 
doet, maar kan niet voorkomen
dat hĳ  een echte bankzitt er is. Mike is eigenlĳ k een jonge hond, die liever lui dan moe is 
en het niet zo nauw neemt met zĳ n trouw naar Semmie toe.

Wanneer te zien?
TV West zendt op Eerste Kerstdag ‘Making of Nachtegaal en Zonen’ uit, een programma
over de totstandkoming van de serie. De eerste afl evering van Nachtegaal en Zonen
is te zien op maandag 27 december. Nachtegaal en Zonen is gemaakt door dezelfde
producent als Pauwen en Reigers, in opdracht van RTV Utrecht.  

De mooiste kersthuizen van 2009 op TV West
Kerstt reintjes, sneeuwmannen, engeltjes en complete kerstlichtshows waren de laat-
ste weken te zien in de rubriek Kersthuis van TV West Nieuws. Op Eerste Kerstdag
zendt TV West de fi nale uit van de  Kersthuis-competitie van dit jaar. Dan komen
ze allemaal nog eens langs. Maar van al die mooie, bĳ zondere en soms overdadig
versierde huizen kan er natuurlĳ k maar één de mooiste zĳ n. De winnaar
wordt bekendgemaakt in het programma De mooiste kersthuizen van 2009.

kerstavond donderdag 2  december  
21-23 uur Kerstconcert Ath. Kamer Orkest

1e Kerstdag vrĳ dag 25 december  
09-10 uur Ouwe Kerstjoekels
10-12 uur Klassiek op West in kerstsferen
12-14 uur And the Kerstbeat goes on... 
14-16 uur non-stop kerstmuziek
16-17 uur Ouwe Kerstjoekels (hh)
17-19 uur Klassiek op West in kerstsferen (hh)
19-06 uur non-stop kerstmuziek

   

2e Kerstdag zaterdag 2  december  
08-11 uur ZEP Kersteditie
11-12 uur And the Kerstbeat goes on 
12-14 uur Ik hou van Hollandse kerstplaten
14-16 uur Geluidenwereld van West 
16-21 uur Non-stop kerstmuziek
21-23 uur Geluidenwereld van West (hh)

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min  
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg 
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd. 

 
 

Bij ontruimingen werken we met een garantie:  
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de 
woningbouwmaatschappij of makelaar. 
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming  
via diverse stichtingen 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 



In die tijd lag de nadruk op cowboys en 
indianen. Verder oorlogsfilms die vaak 
nog propaganda uit de Tweede Wereld-
oorlog waren. Het leek wel of de men-
sen er niet genoeg van konden krijgen 
en de werkelijkheid alweer vergeten 
waren. Ridders en piraten konden er 
ook mee door en dan natuurlijk nog de 
romantische films waar onze moeders 
en schoolvriendinnen gek op waren. In 
die films werd veel gezongen en menig 
vrouwenhart smolt als de zingende 
Doris Day haar hart aan Rock Hudson 
of een andere jeune premier verloor. 
Jonge meisjes imiteerden de ster in 
kleding en make-up en droomden 
ervan ooit eens in Hollywood voor de 
camera te staan.

Bioscopen op soort
De fantasie van de jongens lag bij 
stoere cowboys als Roy Rogers, Gene 
Autry en Alan Ladd en natuurlijk John 
Wayne. Meestal waren die films in de 
Boekhorststraattheaters zoals Holly-
wood, Roxy en Thalia. Maar ook Flora 
in de Wagenstraat en Centrum aan de 
Vlamingstraat draaiden hun Wild West 
rondje mee. Als de cavalerie de door 
de indianen omsingelde kolonisten te 
hulp schoot ging er een luid gejuich in 
de zaal op.
Romantische films vond je in theaters 
in het centrum zoals Apollo, City, 
Passage, Rex en Odeon die allemaal 
dicht bij elkaar lagen. Op zaterdag-
avond was het meestal druk en waren 
de plaatsen uitverkocht maar zondags 
ging het allemaal wat beter en zeker 
doordeweeks kon je altijd terecht. In 
die bioscopen trof je de iets betere 
films. Doris Day deelde haar sterdom 
met Esther Williams, de schoonzwem-
ster, Cyd Charisse, de danseres en niet 
te vergeten met mannen als Gene Kelly 
en Fred Astaire. Drommen vrouwen 
zwijmelden bij hen weg. Singing in the 
Rain was een kaskraker.

Tranen om het leed
De meeste historische films gaven een 
draai aan de geschiedenis. In een uit-
verkocht Rex dachten mensen eens een 
oorlogsfilm te zien. Het bleek echter 
een documentaire met werkelijke beel-
den uit WO II  waarin ook de vernie-
tigingskampen werden getoond. Men 
kon een speld in de zaal horen vallen. 
Na afloop liep een ieder zwijgend en 
velen met tranen in hun ogen naar 
buiten. Het was de eerste keer dat het 
publiek, waarvan een deel de verhalen 
had gehoord,  geconfronteerd werd met 
de keiharde werkelijkheid. Voor velen 
droeg het bij aan een stuk historisch 
besef. Door de gruwelijke beelden die 
op het doek verschenen werd nu pas 
echt duidelijk hoe verschrikkelijk het 
geweest was. De verhalen die vaak te 

licht werden opgevat bleken waar te 
zijn.

Eerste cinemascopefilm
In Asta draaide zo de eerste cinema-
scopefilm The Robe, die vele weken 
uitverkocht was. Het verhaal speelde 
ten tijde van het leven van Jezus in het 
Heilige Land. De mensen stonden zelfs 
tot buiten om maar een kaartje te 

krijgen. Lukte 
dat niet en 
was er verder 
ook niets te 
beleven dan kon je altijd nog naar de 
Cineac op het Buitenhof. Je kreeg er 
het Polygoonnieuws voorgeschoteld 
en wat ander werk zoals een korte film 
van Laurel en Hardy, Charly Chaplin 
en de drie Stooges. Een tekenfilm van 
Tom en Jerry, Bugs Bunny of Mickey 
Mouse was ook niet weg. Een doorlo-
pende voorstelling waar de scholieren 
in de vakantie nog voor vijf en veertig 
cent een ochtendje zoet waren. In de 
avond lukte het niet en moest je er na 
één voorstelling uit. Bij gebrek aan 
televisie kon je daar beelden van inter-
landvoetbal zien en evenementen zoals 
Koninklijke huwelijken en natuurlijk 
catastrofes zoals de watersnoodramp 
in 1953.

Het Metropole theater aan de Carne-
gielaan, bij de Groot Hertoginnelaan 
was j  van het. Had je wat meer geld 
te besteden en de film trok je aan dan 
ging je naar deze bioscoop. Een echt 
avondje uit. Je zakte er tot  je schou-
ders in de zitting van je stoel. De zaal 
en het interieur waren mooi ingericht 
en anders dan je in andere biosco-
pen aantrof. Hier speelde in 1962 de 
beroemde West Side Story Later werd 
de naam omgedoopt in Metropole 
Tuschinsky. Helaas is dit uitzonderlijke 
theater onlangs ter ziele gegaan.

Boven de 1
Streng waren de toegangseisen. Naast 

films van alle leeftijden, had je ze 
voor boven de veertien en de achttien. 
Voor de jongelui was het een kunst om 
naar binnen te komen als je onder de 
vereiste leeftijd was. Een enkeling ging 
zelfs zo ver een snor op te schminken. 
Met je ouders of een familielid lukte 
het meestal wel. De portier die er toen 
nog was had ogen in zijn rug en keurde 
je scherp.

Aparte tantes
Ook waren er nog ouvreuses, een 
deftig woord voor plaatsaanwijsters. 
Dat waren vaak aparte tantes, heel 
aardig maar ook heel kien. Kregen ze 
een fooitje dan schoof je nog wel eens 
een rijtje op. Je had toen nog rangen 
als parterre, parket en stalles. Loge 
was er ook nog. Vier stoelen in een 
kleine ruimte, achterin de zaal en soms 
kon er ook een gordijn dicht.  Maar 
die rang was te duur voor de doorsnee 
bezoeker. Loge was wel populair rang 
bij verliefde paartjes. De aanwijsdames 
hadden een zwabber klaar staan voor 
het geval iemand geld verloor en ze 
munten hoorden vallen. Direct na de 

voorstelling vlogen ze dan op die plek 
af en zwabberden onder de stoelen 
tot ze het kleingeld vonden. Een extra 
centje was nooit weg.  In de pauze 
gingen ze met versnaperingen rond 
waaronder de beroemde chocolade-
sticks van Florencia.

Filmsterrenplaatjes
De commercie speelde toen al flink op 
de filmrage in. Een jongerenactie was 
bijvoorbeeld de filmsterrenplaatjes bij 
de kauwgom. Hoewel 

de jongens liever 
voetballers spaarden 
deden ze toch mee. 
Ze kauwden zich de 
hele dag wezenloos. 
De plaatjes kon je 
ruilen en waren een 
goede reden om 
de andere sekse te 
benaderen.
Er werd wat 
afgeruild. Wilde 
je helemaal in het 

gevlei komen dan 
gaf je er wel eens een paar weg en kon 
je voor even niet meer stuk. Daarnaast 
waren er ook nog andere acties en niet 
te vergeten de reclame in de bioscoop 
zelf. De jonge harten werden al snel 
bouwrijp gemaakt voor veelal slechte 
of nutteloze artikelen.

AVA-gebouw
Genoemd worden moet ook het AVA-
gebouw in de Elandstraat. Een zaal 
voor evenementen waar op zaterdag-
middag films werden vertoond. Uit de 
oude doos weliswaar maar toch leuk 
als je krap bij kas zat. Voor een dub-
beltje mocht je naar binnen en genieten 
van zwart-wit films van voor de oorlog. 

Het was er altijd behoorlijk druk maar 
zo vlak na de oorlog hadden je ouders 
geen geld om je naar het echte theater 
te laten gaan. Wilde je dat dan moest je 
het zelf bij elkaar scharrelen. Dat de-
den we dan ook door vodden en papier 
op te halen en die bij de lompenboer 
in te leveren. Sommige slimmeriken 
kochten Cola bij hun huiskruidenier en 
brachten de lege flessen ergens anders 
om zo het statiegeld te vangen. Later 
betaalden ze het pofgeld terug met de 
verdiensten uit weekendbaantjes. 

Patatje na afloop
Den Haag had dankzij een flink aantal 
bioscopen een rijke filmgeschiede-
nis. Ook de horeca profiteerde ervan. 
Na afloop van de voorstelling ging je 
een patatje halen bij een van de vele 
patatzaken. Je kon er alleen mayonaise 
en piccalilly bij krijgen. De ouderen 
gingen na hun theaterbezoek naar 
theatercafés zoals Kammeijer in de 
Wagenstraat en de bodega op de Drie 
Hoekjes. Daar boomden ze over de 
film of spraken over toneel met acteurs 
die in Scala of de Koninklijke Schouw-
burg optraden.
De oude bioscopen zijn allemaal 
verdwenen maar voor diegenen die ze 
nog bezocht hebben zullen ze nooit 
verdwijnen. Noem een film en een 
filmliefhebber van toen zal nog precies 
weten in welk theater die draaide. Ster-
ker nog; ze beschrijven de bioscoop tot 
in de details.

Frans van der Leeuw

Bijdorplaan 9
2713  oetermeer
.n.leeuw@ iggo.nl
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De dure loge plaatsen waren in trek bij verliefde paartjes 

een ooier doe  dan het itte doe  

- heater o  aan de oekhorststraat, eind jaren 60.  oto  tokvis . -

Een golf van opwinding trok door de zaal. De op het onbewoonde eiland gestrande jonge-
dame trok haar bovenstukje uit en toonde haar welgevormde welvingen aan de wuivende 
palmen. De film was het gesprek van de dag en het Hollywoodtheater kon zich verheugen 
in uitverkochte voorstellingen. Het was een van de weinige films waar duidelijk bloot werd 
getoond wat een unicum in de jaren vijftig was. De overgang van badpak naar bikini was 
al een sensatie maar dit was ongekend. Erotiek kwam in de films bijna niet voor. Zelfs de 
kus aan het eind van de voorstelling ging verloren onder de aftiteling.

- uro inema aan de e eg, de populairste bioscoop in 196 ,
 omdat daar toen he ound of usic draaide. oto  tokvis . -- De zaal van  aan de landstraat.. -

- De grote zaal van etropole, na de verbou-
ing in 19 6 oto  Haagsche ourant . -
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Praktische douchestoel.
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Vaste uitvoering 
	 	 	 	 	 				Bestelnummer	 MA1050.

Opvouwbare uitvoering 
	 	 	 	 	 	 Bestelnummer	 MA1055.

dé gemakswinkel voor senioren

L
Comfort Land

Bestel eenvoudig online via
www.comfortland.nl/oudhagenaar.html 

en gebruik de promotiecode 118 of 
Bel en bestel via 0900-6665444 (15ct/min)

Leestafel voor stoel en bed.
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 	 	 	 	 	 	
	

Normaal €119,90. Nu €104,90.
Bestelnummer	 MA1020-wit/walnoot

Gratis verzending.                     Uitstekende service.
1 jaar productgarantie.             Snelle levering.
14 dagen “zichtgarantie”.

Actie

€104,90

Actie

   €97,90

Comfort telefoon FX3850.
Optimale veiligheid zonder 
abonnement op een alarmcentrale.

	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 		

	 	 	 	 	 	 Bestelnummer	 MA2009.

Actie

   €125,95

Haagsch bakkersgeslacht Lensvelt op de Indische toer

 arig u ileu  aroeda

Garoeda werd op 
15 december 1949 
opgericht door de heer 
Lensvelt, een telg uit 
het beroemde Haagse 
bakkersgeslacht. Voor-
dien woonde de heer 
Lensvelt in voormalig 
Nederlands-Indi  waar 
hij een klein hotel runde. Na de onafhankelijkheid 
van Nederlands-Indi  vertrok hij naar Nederland, 
en met hem nog ongeveer 60.000 repatrianten. 
Veel Indo-Europeanen vestigden zich in Den 
Haag, omdat de regeringszetel een bijzondere 
relatie met de koloni n had. Vandaar dat de stad 
Den Haag de Weduwe van Indi  als bijnaam 
heeft.

Ontmoetingsplaats
Van Garoeda wilde Lensvelt een etablissement 
maken waar oude vrienden uit Indi  in stijl 
konden worden ontvangen. Het pand werd 
daarom ingericht met Balinees hout en snijwerk, 
materialen en (kunst)voorwerpen uit Indonesi , 
om de gasten een vertrouwd gevoel te geven in de 
sfeer van weleer.
Het prachtige vijf verdiepingen tellende pand 
werd trouwens al gebouwd in 1916, op een even 
mooie plek, vlakbij het historische hart van de 
stad, op steenworp afstand van het Binnenhof 
en het Voorhout. De heer Lensvelt nam het pand 
over van twee dames die er handel in Oosterse 
kunst dreven. Nu, precies 60 jaar later, is er nog 
steeds weinig veranderd aan het interieur van de 
zaak, dat bewust in oude stijl is gehouden om als 
erfgoed gekoesterd te worden.
Een uitgebreide Indische rijsttafel werd in de 
beginjaren van het restaurant geserveerd voor 

het bijna symbolische bedrag van f 3,50. De am-
biance stond voor de heer Lensvelt op de eerste 
plaats. Dat de oud-Indi  gangers kwamen en zich 

‘senang’ voelden bij hem, vond hij belangrijker 
dan wat ze in het laatje brachten.

Symboliek
Aanvankelijk heette het restaurant trouwens 
Boeatan. Later werd het omgedoopt tot Garoeda. 
Garoeda is in de hindoe stische mythologie een 
mythisch wezen, half mens, half adelaar. Hij dient 
als rijdier voor de god Vishnoe. Garoeda is de 

Maleise vorm van de feniks. Thailand en Indonesi  
hebben de Garoeda als nationaal symbool.

peningstijden: maandag t/m aterdag van 11.00 
tot 23.00 uur  on- en eestdagen van 1 .00 tot 
23.00 uur keuken. oor tele onische reserveringen: 
070 34 5319.  per e-mail: in o@garoeda.nl

Deze maand vierde het beroemde Indonesische Restaurant aroeda, ge-
vestigd in het markante pand op de hoek van de neuterdijk en de Heuls-
traat zijn  jarig jubileum. aroeda is een begrip in Den Haag en onder 
Indische Nederlanders.

- en stijlvol nterieur en dito bediening, het restaurant in 19 6 -

- Druk aan de slag in de keuken in 19  -

- De er eerder gevestigde antiekhandel oeatan -

- ooi gelegen op de hoek van de neuterdijk -



Ik ken de bezorger of bezorgster niet, 
want hij – daar houd ik het even op 
- vindt het ook niet nodig om tegen 
het einde van het jaar zijn fooi op te 
komen halen. Ik vind dat jammer, want 
zo wordt mij de kans ontnomen om 
mijn waardering uit te spreken voor 
zijn uiterst regelmatige bezorging. Ik 
kan hem niet eens voordragen voor de 
wedstrijd ‘beste bezorger’. Misschien 
zou dat anders zijn als de krant ’s 
avonds of aan het eind van de middag 
zou worden bezorgd, dan zou ik hem 
kunnen aanspreken, en afspreken dat 
hij rond de kerst even aanbelt voor 
een absoluut verdiend extraatje. Ik 
weet niet wat die jongens of meisjes 
vandaag de dag verdienen met het 
bezorgen van dagbladen, maar het 
zal – net als vroeger – niet veel zijn. Ik 
bedoel te zeggen: het bezorgersloon zal 
je niet linea recta in de hoogste fiscale 
schijf doen belanden.
Soms hoor ik zijn bromfiets. Het zal 
toch wel een ‘hij’zijn; jonge meisjes 
horen zo vroeg niet op straat. Dan hoor 
ik hem aankomen, hij zet zijn brommer 
op de standaard en laat de motor lopen. 
Je hoort de krant in de bus vallen en hij 
vervolgt zijn weg. Ik weet niet hoeveel 
klanten hij in onze straat heeft, maar ik 
denk eerlijk gezegd niet zoveel.

Drie regiokranten
De dagelijkse act van mijn krantenbe-
zorger doet mij ook terugdenken aan de 
tijd dat ik zelf een krantenwijk had, in 
1960 en ’61.
Toen ik op de middelbare school zat 
werd ik door Pa verblijd met een heuse 
PUCH, maar ik werd wel geacht zelf 
de benzine te betalen en ook nog iets af 
te lossen als eigen bijdrage. Wat kran-
ten betreft was het toen wel even een 
andere tijd in Den Haag en omstreken. 
Er waren maar liefst drie regionale 
dagbladen: de Haagsche Courant, Het 

Binnenhof en Het Vaderland. En ook 
het Vrije Volk, de Telegraaf, Trouw en 
de Waarheid hadden nog aangepaste 
regionale edities die moesten worden 
rondgebracht. Een krantenwijk had je 
dus zo.
Ik ging na schooltijd ‘s middags door-

gaans meteen door naar de uitgiftebalie 
van de expeditie van de Haagsche 
Courant aan de Gedempte Burgwal. De 
bezorgers kwamen daar tezamen in de 
(vaak ijdele) hoop, dat drukpersen van-

daag eens niet zouden vastlopen. Soms 
was je om halfzeven ’s avonds nog niet 
op pad; en mobiele telefoontjes be-
stonden nog niet, om je ouders te laten 
weten dat je wat later  thuis zou zijn. 
Op zulke dagen was de krantenwijk 
echt een slecht betaalde hondenbaan, 
zeker als het dan ook nog eens regende, 
koud was en in de maanden van het 
jaar dat het vroeg donker werd.

Vervelende incasso
Begin jaren zestig was je als bezorger 
ook nog een soort van eigen onderne-
mer, waarmee ik doel op de taak die 
je had om het wekelijkse (!) abonne-
mentsgeld zelf te incasseren, meestal 
op vrijdag of zaterdag. Op jouw beurt 

moest je het verschuldigde bedrag dan 
weer afdragen aan de krant. Volledig, 
ook het geld van de abonnees die niet 
thuis waren of die je vroegen maandag 
nog eens terug te komen. Het (tijdelijk) 
incassotekort was voor eigen risico 
van de bezorger, althans zo was het bij 
de Haagsche Courant. Een bijkomend 
vervelend aspect van dat incasseren 
was dat je in alle portieken helemaal de 
trap op moest naar boven, ook waar je 
de krant op andere dagen gewoon in de 
brievenbus beneden kon doen. Centrale 
belinrichtingen waren er in die tijd nog 
niet, anders had je via zo’n bumifoon-
tje nog kunnen vragen of de abonnees 
er misschien even voor naar beneden 
zouden willen komen.
De krantenwijk die ik had was eigen-
lijk te groot, ik moest zo’n 220 kranten 
bezorgen in de driehoek Moerweg,  

Melis Stokelaan en Troelstrakade, 
inclusief alle straten daartussenin en in-
clusief de woonboten aan de Moerweg 
en de Troelstrakade.
Met name het bezorgen aan de Moer-
weg was wel eens een ramp, als het 
gesneeuwd had of ijzelde moest je 

soms behoorlijke acrobatiek beheersen 
om niet in het water te donderen. Maar 
fooien aan het einde van het jaar of bij 
het ophalen van de wekelijkse abon-
nementsbedragen, zorgden voor een 
stevige compensatie van alle ongemak-
ken.
Want royaal waren de mensen in deze 
volksbuurt wel. Met name de bewoners 
van Kolenhandel Oosterveer, gevestigd 
in een grote woonboot vlakbij de brug 
van het Veluweplein, schoten nog wel 
eens uit hun slof.

E n missertje maar
Eigenlijk hoop ik, dat de toenmalige 
abonnees van de genoemde driehoek 
met tevredenheid terugkijken op mijn 
toenmalige bezorginspanningen. En ik 
hoop dat ze mij die ene winteravond 
vergeven, toen ik om halfnegen nog 
bezig was, veel huiswerk had voor de 
volgende dag en besloot om het laatste 
blok van de Troelstrakade maar een 
keer over te slaan. Ook een kran-
tenbezorger is een enkele keer niets 
menselijks vreemd. Mea culpa!

Ton van Rijswijk
avanrijswijk@kpnplanet.nl

De Oud-Hagenaar - Krant voor de 50-plusser Dinsdag 22 december 2009 pagina 

Een wijkje lopen als onderneming’ begin jaren  

erdiend einde aarsfooit e 
voor de ranten e orger 

- Het aderland ordt bezorgd in de illemstraat oto 19 6  ico aeff . -

Ik heb een grenzeloze bewondering voor degene die mijn dagelijkse ochtendkrant bezorgt. 
Soms hoor ik de krant om een uur of halfzes in de bus vallen, hetgeen de nieuwsgierige 
spanning naar het nieuws opvoert. Want er is weinig zo prettig als bij de ochtendkof-
fie door de krant bladeren en het landelijke en lokale nieuws doornemen. En voor jezelf 
vaststellen welke artikelen je later op de dag nog eens grondiger wilt lezen. Op papier wel 
te verstaan, want ik vind het heel onprettig om het nieuws al scrollend’ te lezen op een 
computerscherm.

- ezorgster van de H , met uch  en makkelijk ijkje, ant dit is de edempte urg al aar ook een uitgiftepunt zat. oto 19 9  Haagsche ourant . -

- lak voor de sloop in, het papierpakhuis anne  uitgiftepunt van de Haagsche ourant aan de 
edempte urg al. rchieffoto 19 1 . -

- De oude vaak haperende persen van de H  
aan de agenstraat, toen ze nog nieu  aren 

oto19 4 ol goon . -

Johm...
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Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

Op de Bierkade bevond zich ook 
Herngreen, een koekopslagplaats, 
waar Cesar eveneens dierbare 
herinneringen aan over heeft gehou-
den.
Dat was een enorme ruimte waar 

alle koek werd gedistribueerd, daar 

viel dus echt letterlijk wel eens een 
pallet van de vrachtwagen. Het was 
geweldig als dat gebeurde, dan had-
den wij weer een maand koekkrui-
mels te eten.

at in de zak
Een mindere ervaring had Cesar 
met hun op straat gevonden katje. 
Toen wij een naam voor het beestje 

moesten verzinnen had ik in die tijd 
net van Sneeuwwitje en de Zeven 
Dwergen gehoord, dus noemde 
ik hem Doppie. Nou zat er aan de 
overkant van ons huis een  bur-
gerlogement voor daklozen aan de 
Dunne Bierkade. Ik nam Doppie er 
vlak voor de Kerst in een zak mee 
naar toe, die ze er naar ik heb horen 
vertellen hebben opgepeuzeld als 
feestmaal.
Hier komt waarschijnlijk de 

uitdrukking ‘een kat in de zak’ van-
daan, al was het voor Cesar meer 
een soort van (kerst)mispoes. 
Het gebouw van Gemeentewerken 
verhuisde tweede helft jaren vijftig 
naar het Zieken, waar tevens dienst-
woningen werden gebouwd. 

Decembermaand
Als kind merk je daar niet zoveel 

van, je verhuist gewoon mee, net 
zoals onze papegaai Lorre, een soort 
van doorsnee papegaai, maar hij had 
het op ons nieuwe adres net als ik 
ook prima naar zijn zin.
Vooral in de decembermaand; ik 
heb het idee dat het vroeger veel 
witter was, veel meer sneeuw. Wij 
keken uit op de Wagenbrug en dan 
zag je door de pakken sneeuw op 
straat zomaar de auto’s in het water 
glijden. Dat vond je als kind prach-

tig, gelukkig ging het nooit fout met 
de bestuurders.  

Bijenkorf etalages
Met Kerstmis waren er altijd heel 

veel brandweerauto’s in de buurt, 
iedereen brandde echte kaarsjes 
in de boom,  vertelt Cesar. Er 
stonden emmers met zand onder de 
boom voor als het fout ging en dat 
gebeurde dus nogal wel eens.
Maar ook de Haagse binnenstad had 
een bijzondere aantrekkingskracht 
voor hem.
Ik vond de Kerst fantastisch man, 

wij hadden de Bijenkorf om de 
hoek, waar ze altijd waanzinnig 
mooie etalages hadden met allemaal 
bewegende dingen. Jammer dat dat 
niet meer zo wordt gedaan. Minder 
waren de agenten die langs fietsten 
als we op straat aan het voetballen 
waren en die dan soms gewoon 
onze bal afpakten. Daar dezen ze 
dan zeker hun eigen kinderen een 
plezier mee met Kerst.  

Carri re
Op 13-jarige leeftijd overleed 

Cesar’s vader en moesten hij en zijn 
moeder de dienstwoning verlaten 
en verhuizen naar de Pletterijstraat. 
Hier zou hij blijven wonen tot zijn 
27ste jaar. 

In deze periode begon hij met 
drummen en startte hij zijn ge-
weldige carriere bij René and The 
Alligators, om vervolgens via The 
Ladybirds, Hu & The Hilltops, The 
Living Blues in 1970 de overstap 
naar de Golden Earring te maken. 

Harpen en Edisons
Nu vele jaren en onderscheidingen, 
zoals Gouden Harpen en Edisons, 
later kijkt de drummer, performer 
en docent Cesar Zuiderwijk, die 
in 2007 ook de Cultuurprijs van 
de Stad Den Haag ontving, terug 
op zijn jeugd: Ik weet dat ik een 
erg gelukkig kind was, in een 
gezin waarin mijn ouders heel erg 
verliefd op elkaar waren. En Den 
Haag, dat was gewoon een heerlijke 
stad was om in groot te worden!

Het is eind jaren veertig wanneer Cesar Zuiderwijk, performer en drummer van de roem-
ruchte olden Earring, wordt geboren op de Bierkade. Het gezin Zuiderwijk bestond uit vader, 
moeder en Cesar. Mijn vader was conci rge bij emeentewerken en wij woonden in het 
pand op de bovenste verdieping. Dat was heel erg groot en ik kon daar waanzinnig spelen. In 
de gangen leerde ik rolschaatsen en steppen, had ook een Vliegende Hollander. Ik heb daar 
menig ambtenaar mee over zijn benen en voor de voeten gereden.

de ier ade en
het ie en et Cesar uider i

Terug naar...

- olden arring 
drummer

 esar uider ijk 
oto  laschek . -

Sjaak Bral - Verzamelde columns 2009
Inclusief de verhalen van Ome Ed!

Nu in de boekhandel of bestel via www.sjaakbral.nl

ISBN 9789080645363

Saffier is de organisatie voor wonen, 
services, welzijn en zorg 

in zuidwest Den Haag. Tot Saffier behoren de 
WoonZorgParken Loosduinen, Swaenesteyn en 
Swaenestate en de verpleeghuizen Preva en De 
Lozerhof.
In de restaurants in onze WoonZorgParken zijn 
wijkbewoners van harte welkom. Ook voor het 
abonnement Zeker Thuis® Saffier, maaltijden aan 
huis, thuiszorg (ook met PGB) en fysiotherapie, 
ergotherapie, logopedie en dieetadvisering bent u bij 
Saffier aan het goede adres.
Voor alle vragen en aanmeldingen kunt u zich wenden 
tot het Servicebureau Saffier:
0800 – 7 233 437.
Op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur

Restaurant
(Dag)Menu wordt geserveerd van 12.00 tot 18.30 uur.

WoonZorgPark Loosduinen
Willem III straat 36
2552 BR Den Haag
tel. 070 8881888

WoonZorgPark Swaenesteyn
Nieuwendamlaan 1
2547 JG Den Haag
tel. 070 448 7000

www.saffier-haaglanden.nl
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- De nieu bou  van  emeente erken 
aan het ieken 

oto 19  archief emeente erken . -



Ondanks de op het raam vermeldde 
naam van het etablissement: Café het 
Zuiden, een verwijzing naar de geboor-
testreek van de Brabantse uitbater, zei 
iedereen bij Gijsje . 
De donkerbruine kroeg, nog niet 
beroerd door de verandering van de 
nieuwe tijd, stond ingeklemd tussen 
Hotel Excelsior, op de hoek van de 
Hoefkade en radio Growidon, een radio 
annex televisiezaak.
Het pand, waarvan de entree was 
gevestigd in een mooi betegelde nis, 
was gelegen aan de Haagse Stations-
weg. Rond 1910 behoorde het toe aan 
de gebroeders de Jong die er, vanwege 
ons koloniale verleden, handelden in 
Indische uitrustingen. De Stationsweg, 
die grensde aan de schilderswijk, was 
een drukke doorgangsweg die bewo-
ners en stromen reizigers afkomstig 
van het nabijgelegen Station Hollands 
Spoor van en naar het gezellige Haagse 
centrum sluisde. 

Vijftiger met haviksblik
Kastelein Gijs van Elshout was een 
zwijgzame, wat eigenzinnige vijftiger 
met een scherpe haviksblik. Zijn broek 
die werd opgehouden door grijze 
bretels omvatte een flinke buik en zijn 
donkerblonde haardos was met bril-
lantine strak achterover gekamd. Op de 
opgestroopte mouwen van zijn over-
hemd lag altijd wel gemorste sigarenas. 
Hoewel je het op het eerste gezicht niet 
zou zeggen was Gijs een heuse mu-
ziekkenner. In de chrome jukebox, die 
als een modern relikwie tegen de bruin 
gerookte lambrisering pronkte, stond 
zijn verrassende verzameling modern 
en klassiek broederlijk naast elkaar. Je 
vond er Mozart’s: Kleine Nachtmusik, 
het Brandenburger Concerto, de vijfde 
van Beethoven, Nat King Cole of de 

allernieuwste van de Beatles. 
Die jukebox zaaide verdeeldheid, en 
bracht bezoekers bijeen. Want bij ‘ el-
low Submarine’ van John, Paul, Ringo 
en George wilde de client le nog wel 
eens vrolijk inhaken maar als Gijs met 
een muntstuk naar het apparaat slofte 

om er zijn klassieken aan te drukken 
maakte de jongere garde zich snel uit 
de voeten. Het scheen hem niet te de-
ren. Want in de zaak was zijn wil wet. 
Hij bestuurde zijn nering met strakke 
hand en tolereerde geen rottigheid. 
Halverwege de jaren zestig liep ik op 
verzoek van mijn moeder het café nog 
wel eens binnen om er mijn vader op 
te halen, die soms na zijn werk iets te 
lang verdween achter het bruin, flu-
welen gordijn dat het tochtgat van zijn 
stamkroeg dichtte. Na afloop van de 
arbeid sijpelde de client le langzaam 
de rumoerige kroeg binnen.
 
Bonte habitu es
In de donkerbruine ambiance zaten 
keurige buurtbewoners, ondernemers; 
zoals de eigenaar van de souvenirwin-
kel van verderop, de bloemenman die 

zijn waar ventte op het Stationsplein, 
willekeurige passanten, ietwat louche 
figuren, dorstige forensen die een trein 
later namen, en de onvermoeibare 
kaarters drinkend, pratend of zwijgend 
bijeen. Gezeten aan de houten toog, 
hun gezicht naar de bar gericht sloegen 
ze zichzelf en anderen tussen jenever-
kruiken, whisky en likeurflessen in de 
grote, ouderwetse spiegel gade. Zodat 
het nog wel eens gebeurde dat Gijsje 
zijn lichtelijk in de olie zijnde vaste 
client le na afloop vroeg:
 - Weet je wel met wie je daarnet 
sprak
Om na een verbaasd schouderophalen 
van de klant trots te vervolgen: 
- Dat was ‘Sam Kalden’, de burge-
meester van Amsterdam.
Want ook menig bekend politicus, 
schrijver, muzikant, toneelspeler of lid 
van het Nederlands danstheater, of de 
Haagse Comedy, landde op weg naar 
het station Hollands Spoor even bij 
Gijsje aan. 
Op de hoek van de toog werden de gla-
zen geheven door een vast groepje van 
drie: de ‘astroloog,’ een veertiger met 
een fijnbesnaard gezicht en een grijs 
hoedje die zo onafgebroken over de 
stand van de sterren en Vivaldi ratelde 
dat het leek of ie was inge nt met een 
grammofoonnaald; mijn vader – die 
vanwege zijn nimmer aflatende inte-
resse voor de Hollandse Meesters door 
Gijsje ‘Rembrandt’ werd genoemd 
- eveneens een groot orator; en een 
bekend Haags wielercoureur die z’n 
profcarri re vanwege een val moest be-
eindigen en na afloop van een eenzame 
rit troost zocht aan de tap alwaar hij 
anekdotisch verhaalde over hero sche 
wedstrijden en grote overwinningen.

esterday
Gewapend met een cola zat ik in een 
coconachtig gevoel van geborgenheid 
tussen ze ingeklemd en luisterde te-
vreden hoe ze luidruchtig de gemeen-
schappelijke onvrede van het bestaan 
besproken. Op een zomeravond toen 
er in de straten een warme rusteloos-
heid hing, liep ik er op mijn moeders 
verzoek weer eens heen. Ook bij Gijs 
had de warmte toegeslagen want de 
grote ramen waren wijd opengescho-
ven. Terwijl achter me op de Oranjel-
aan het verkeer in de richting van de 
Hoefkade raasde, wierp ik een blik 
naar binnen. Het was stil in de zaak en 
het binnenvallende licht van de onder-
gaande zon bescheen het vaste groepje 
aan de toog. Gijs had in de Jukebox 

Beethoven ingedrukt, waardoor de 
astroloog Vivaldi en de sterren voor 
even vergat, mijn vader tevreden de 
brand stak in een bolknak afkomstig 
uit de grote houten sigarendoos van 
Gijs en de oude coureur voor één keer 
de rol van soigneur op zich nam, door 
de glazen nog eens te laten vullen. Als 
in een tafereel van Jan Steen, zaten de 
vier wijze katers omhuld met het ros-
sige licht en kringelende sigarenrook in 
saamhorig zwijgen, vreedzaam bijeen. 
Buiten voor de vensterbank, sloeg ik 
het schilderachtige plaatje voor altijd in 
mijn herinnering op. 
Toen een binnenkomende klant de be-
tovering verbrak door zachtjes te sput-
teren: Wie of ze opoe in godsnaam 
begraven was en of ‘die kwijl van een 
Heetboven’ niet afgezet kon worden,  
liet mijn vader zich van de kruk glijden 
om na de wegstervende klanken van 
Beethoven een nieuw kwartje in de 
jukebox te deponeren. Ik was verbaasd 
over zijn keuze en had er geen idee van 
dat ook vaders herinneringen hadden. 
Want even later golfde Lennon en 
McCartney’s: 
‘ esterday’ de 
bruingesmookte 
ruimte door. Een 
compositie die 
ook Gijs, aan zijn 
instemmende 
hoofdknik te 
zien, wel kon 
waarderen.
 
Mooie jeugd
Slechts een 
handjevol tijd 
hebben de lijnen 
van onze levens 
zich in Gijsjes 
rokerige kroeg 
gekruist. Toen 
bogen ze weer af 
om vervolgens 

in de eeuwigheid te verdwijnen. Want 
kort daarna staakte ik mijn hand en 
spandiensten en verdween naar een 
andere stad.
De spannende, wat rumoerige Stations-
buurt, waar je zelfs als tiener ’s avonds 
nog vrijelijk over straat kon, bestaat in 
die hoedanigheid al lang niet meer. Op 
de plek waar eens Gijsjes kroeg floreer-
de verrees een modern appartement.
Ook de astroloog is al jaren van de 
aardbodem verdwenen. Niet lang 
daarna verwisselde hij het tijdige voor 
het eeuwige. De coureur vervolgde 
naar horen zeggen, als een vleselijk 
geworden symbool van de wielerro-
mantiek, per fiets zijn nooit eindigende 
tocht en mijn vader woont al tijden 
ergens in een kille nieuwbouwwijk.
Maar altijd als ik Paul McCartney: 
‘ esterday’ hoor inzetten, komt de her-
innering aan die tijd weer boven. Een 
tijd waarin ik nog niet wist hoe mooi 
mijn jeugd was.
 
Lucy Naberman
Nab-co@wanadoo.nl
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- Hotel elcior in 19 4.. -

Zoals de Batavieren dobbelden, de Romeinen hun discus 
wierpen, zo zaten de beroepsgokkers achter in de zaak van 

ijs van Elshout dagenlang zwijgend te kaarten. In de serre 
met uitzicht op een wat vervallen tuin wachtten ze dicht 
bij de telefoon op rechtstreekse verbinding met de Parijse 
paardenkoersen. Eenmaal verbonden met hun Parijse infor-
mant noteerden ze in rap Frans razendsnel de uitslagen van 
de net gelopen koersen.

- adio ro idon, met de rres reclame. -

- Het pand van ijsje  behoorde aan het begin van de vorige eeu  toe aan de ebroeders De ong, 
die er handelden in ndische uitrustingen . -

Johm...

Parijse paardenkoersen, bolknakjes, Vivaldi op de jukebo   Sam alden’ in de Stationsbuurt

i  i s e in Caf  Het uiden  

www.ouderenfonds.nl

Vergeet-ze-niet!

HEEFT OMA EIGENLIJK 
EEN COMPUTER?
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Na een aantal halfslachtige en gro-
tendeels vergeefse pogingen van de 
gemeente om van het gebied tussen 
het nieuwe station en de oude stad 
ook een buurt voor de elite te maken, 
ontwikkelde het zich tot de woonplaats 
van arbeiders die van buiten de stad, 
maar ook uit de slechte woningen van 
de binnenstad kwamen.
Een groot deel van de huizen werd 

gebouwd door kleine ondernemers 
met geleend geld. Hoe sneller zij de 
huizen afbouwden, hoe minder lang 
ze de rente over het gehuurde bedrag 
hoefden te betalen. Het eindresultaat 
waren lange, smalle straten met zoveel 
mogelijk huizen en zo weinig mogelijk 
pleinen. De huizen zelf waren, door 
de tijdsdruk en door het gebruik van 
slechte materialen, vaak van slechte 

kwaliteit. Er waren echter ook delen 
waar de huizen een stuk beter waren. 
Aan het Oranjeplein waren statige he-
renhuizen verschenen, waar de dokter 
en andere leden van de plaatselijke 
elite woonden. Helemaal aan de ande-
re kant, in het deel tussen Vaillantlaan, 
Hoefkade en Parallelweg, bouwden 
de nieuw opgerichte woningbouwver-
enigingen ruimere woningen volgens 

de regels van de uit 1902 stammende 
woningnet. 
 

em leerde wijk
De consumptiestad ’s-Gravenhage, 
met haar grote hoeveelheid welge-
stelde bewoners, bood plek voor al-
lerlei grotere en kleinere bedrijven die 
zich op de verzorgingssector richten. 
Midden in de Schilderswijk kwam 
een aantal grote fabrieken, waarvan 
de broodbakkerij van Hus en de hout-
zagerij van Dekker nog lang hebben 
bestaan. De meeste mannen uit de wijk 
werkten echter in de huizenbouw. De 
grote groei van Den Haag in de eerste 
helft van de twintigste eeuw zorgde 
voor een constante vraag naar huizen. 
In de loop van de 20ste eeuw ontwik-
kelde de Schilderswijk zich als een 
gem leerde wijk, waar sommigen 
maar met moeite de touwtjes aan 
elkaar knoopten, maar anderen een 
goed leven konden leiden. In hofjes 
woonden soms grote gezinnen in een 
kleine tweekamerwoning, waar alle 
kinderen samen op een zolder moesten 
slapen. Iets verderop kon een gezin 
waar een vader een vaste baan had, 
soms wel twee verdiepingen voor 
zichzelf huren. In de crisisjaren van 
de jaren ’30, toen veel losse en vaste 
arbeiders geen werk hadden, werd de 
situatie voor bijna iedereen nijpend. 
Arbeiders stonden dag aan dag aan de 
poorten van de fabrieken, hopend op 
een zieke werknemer die vervangen 
moest worden. In de broodbakkerij 
van Hus stonden er ’s nachts zelfs drie 
keer, bij het begin van elke ploegen-
dienst, mensen in bakkersuniform voor 
de poort in de Jacob Catsstraat.
Het dagelijks leven in de Schilders-

er en en leven  alles di ht   in de uurt
Den Haag barstte aan het eind van de negentiende eeuw uit zijn voegen. De nette en ruime residentie, die lange 
tijd een aangename woonplaats had geboden voor de beter gesitueerden, begon zich ook op industrieel gebied 
te ontwikkelen. De vestiging van het station Holland Spoor en de opkomst van een aantal grote fabrieken maak-
te van Den Haag een aantrekkelijke bestemming voor jonge gezinnen en vrijgezellen van het platteland.

Oproep voor verhalen
uit de Schilderswijk

O  oe  naar 
het gehei
van een he hte 
vol s uurt 
De Schilderswijk kent een lange, 
roemruchte geschiedenis. Van de 
oorsprong in de negentiende eeuw, 
toen speculanten zorgden voor een 
uitgestrekt stelsel van smalle straten 
en kleine huizen, tot aan de acties in 
de jaren 1970 en 1980, toen bewo-
ners streden voor het behoud van de 
lage huren. Tegenwoordig behoort 
de wijk tot een van de ‘krachtwijken’ 
en zijn veel van de oorspronkelijke 
bewoners weggetrokken naar de 
randsteden van Den Haag. De oude 
bewoners praten vaak met veel 
genoegen over het ‘typisch Schil-
derswijkse’ van vroeger, dat zij vaak 
missen in de nieuwbouwwijken waar 
ze nu wonen. 

Nooit goed onderzocht
Opmerkelijk genoeg is de geschiede-
nis van de Schilderswijk nog nooit 
uitgebreid onderzocht. Afgezien 
van een aantal boeken die een grove 
schets geven of waarin een klein 
onderdeel van de wijk bestudeerd 
werd, is de geschiedenis nog groten-
deels braakliggend terrein. In mijn 
onderzoek, dat ik uitvoer in opdracht 
van de professoren Wim Willems en 
Leo Lucassen van de Universiteit 
van Leiden en de Campus Den Haag, 
probeer ik erachter te komen waar 
die verbondenheid van Schilders-
wijkers met elkaar en met de wijk 
vandaan kwam. Kwam het omdat, 
zoals een bewoner mij laatst vertelde, 
niemand wat had  Of zat er meer 
achter  Welke rol speelde het vereni-
gingsleven, de buurthuizen, de kerk, 
de winkels, en de politiek

Van 192  tot 19
Dit soort onderzoek naar de sociale 
geschiedenis kan niet verricht wor-
den zonder de verhalen van mensen 
die het hebben meegemaakt. Ik ben 
dan ook op zoek naar oud- (of hui-
dige) bewoners van de Schilderswijk 
die in ieder geval een deel van de 
periode 1920-1985 in de wijk hebben 
gewoond. Ik zou u graag een aantal 
vragen willen stellen (of, als u het 
goed vindt, dit laten doen door een 
student) over bijvoorbeeld de buurt-
huizen, of het burencontact, of de 
werkzaamheden voor een actiegroep. 
Als u nog documenten of foto’s uit 
die tijd heeft, ben ik daar ook zeer 
ge nteresseerd in. 

Ieders verhaal is welkom
Weest niet bescheiden, ieders verhaal 
is even welkom!
U kunt reageren door mij een e-mail 
te sturen, door te bellen of door een 
brief te sturen.

Diederick Klein Kranenburg

Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
dkleinkranenburg@campusdenhaag.nl
Telefoon: 06 – 45628508

SCH ILDERSWI JK

- traatbeeld van de childers ijk in de jaren zestig, rommelig en volks maar gezellig en onder elkaar, zo ervaarden veel be oners het oto  collectie ohn van liet .  -

- inderen uit de buurt in de enierstraat in de jaren dertig, trots poserend oto  collectie opie de oning .  -
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Mijn uitgangspunt is simpel: wie weet 
waar hij (of zij) vandaan komt, krijgt 
vanzelf een band met zijn omgeving. 
Zie het als een kampvuur, waar alle 
burgers van Den Haag omheen zitten. 
Ze vertellen wie ze zijn, wat ze weten 
over hun (voor)ouders, wat ze hebben 
meegemaakt. Door die uitwisseling 
krijgen mensen op den duur het idee bij 
elkaar te horen. Door de persoonlijke 
verhalen ontstaat ook een gezamen-
lijk gevoel voor de stad. Mij gaat het 
erom die gedeelde geschiedenis vast 
te leggen. Dat doe ik door stukken te 
schrijven in de AD Haagsche Courant: 
eerst jarenlang Stadskind, over mijn 
eigen jeugd en jongelingsjaren. Later in 
Plekken van herinnering en tegenwoor-
dig ben ik Op zoek naar het Haagse 
gevoel. Lezers reageren daar op, net als 
rond dat kampvuur. 

Niet alleen het woord, ook het beeld 
is belangrijk. Dus maakte ik voor TV 

West twee series, waarin mensen 
werden ge nterviewd. Levende 
geschiedschrijving, samen met 
andere Hagenaars vastgelegd. Veel 
aandacht ook voor de herinneringen 
van migranten, van dichtbij en van 
ver weg. Verder zijn jongeren opge-
leid tot Spoorzoekers, die nu actief 
speuren naar foto’s en verhalen. 
Middelbare scholieren hebben film-
pjes gemaakt over de geschiedenis 
van hun wijk, die worden vertoond 
in het Filmhuis. Met al die projecten 
moet een rijk geschakeerd beeld 
ontstaan over vroeger. Een verhaal 
waarin allerlei mensen zich herken-
nen. Geschiedenis is er immers voor 
iedereen.
 
Wim Willems
Hoogleraar Sociale Geschiedenis 
aan de Universiteit Leiden

wijk speelde zich voor veel bewoners 
af in de buurt. Vrouwen werkten 
vaak niet, en runden overdag het 
huishouden of deden inkopen in de 
straat bij winkels in de buurt. Dit 
waren meestal kleine winkeliers, die 
hun klanten bij naam kenden. Er was 
in bijna elke straat wel een kolenboer, 
warm water moest gehaald worden 
bij de waterstoker en elke week ging 
iedereen één keer naar het badhuis in 
de buurt. Het leven speelde zich voor 
veel bewoners af in de directe om-
geving van het huis. Dit zorgde voor 
een grotere bekendheid met de buurt 
en misschien wel voor een sterker 
gevoel van bij de buurt te horen.   
 
Veranderingen
In de jaren 1950 en 1960, toen de 
nieuwe wijken in Den Haag werden 
gebouwd en de welvaart in Nederland 
steeg, vertrokken veel bewoners die 
het zich konden veroorloven weg 
uit de Schilderswijk. Degenen die 
achterbleven konden niet weg of 
wilden niet weg. De huizen die de 
vertrekkende bewoners achterlie-
ten, werden vanaf de jaren zestig 
ingenomen door een groeiende groep 
gastarbeiders. Niet zelden kwamen 

zij terecht in overvolle pensions, die 
vaak slecht onderhouden werden door 
de verhuurders. 

Participatie
Bewoners gingen zich in de jaren 
zestig steeds meer roeren en eisten 
inspraak in de vernieuwingsplannen 
die de gemeente aan het ontwikke-
len was. De buurt moest bereikbaar 
blijven voor de bewoners met lage 
inkomens. Vanaf de jaren zestig 
begon men met het uitvoeren van 
de plannen, en werd de Schilders-
wijk bijna in zijn geheel opnieuw 
opgebouwd. Grote delen van de wijk 
werden platgegooid, er ontstond een 
bouwput die decennia zou blijven 
bestaan. Tijdens dit proces trokken 
veel bewoners, ook zij die hadden 
gestreden voor de nieuwe bebouwing, 
weg uit de wijk.
Tegenwoordig zijn er nog maar een 
paar kleine stukjes van het oorspron-
kelijke Schilderswijk over, en is het 
nog steeds een wijk waar vooral men-
sen met een lager inkomen wonen. 
Het zijn vandaag de dag echter vooral 
allochtone Nederlanders en hun 
(klein)kinderen die tot deze groep 
behoren.

er en en leven  alles di ht   in de uurt

- childers ijkers nemen tijdens de jaar isseling bezit van een politiejeep,
die vervolgens het vreugdevuur  erd opgereden oto 196  . . ter rugge . -

Het werk van Wim Willems

en stads rof 
voor iedereen

SCH ILDERSWI JK

In mijn werk voor de stad richt ik me niet alleen op studenten en collega’s. Ik probeer om 
geschiedenis onder de aandacht van alle Hagenaars  en oud-Hagenaars  te brengen. 

- Henk ool, thans kalend en vd - ethouder in Den Haag, as eind jaren zeventig zeer actief
voor de Huurdersvereniging childers ijk oto 19 9  ieu sblad u  inus de Hilster -

- n de thema eek dit jaar Haagse ntmoetingen
urtje voor je uurtje  sprak im illems
met zijn buurvrou  etra versteijn.  -

De regels voor het zoeken en oplossen zijn dezelfde als die 
van de Pausnamenpuzzel die u vindt op pagina 27 van deze 
krant. U vindt daar ook informatie over het inzenden van de 
oplossing.
Onder de goede oplossers van de kerstboompuzzel worden vijf 
dubbel-cd’s van Sjaak Bral, ‘Hurken in de Berm’ verloot. 

Hoofdprijs van 1  euro
Maar er is meer mogelijk! Als u ook de Pausnamenpuzzel op 
pagina 27 goed oplost én de sudoku’s op pagina 18 van deze 
krant, kunt u meedingen naar de hoofdprijs van 100 euro
en drie boeken met verzamelde columns van Sjaak Bral
uit het Algemeen Dagblad van afgelopen jaar.
Voor het oplossen van alle puzzels heeft u de tijd
tot en met dinsdag 19 januari in het nieuwe jaar.

De 1  straatnamen

Fagelstraat
Falckstraat
Gortmolen
Hoefkade
Hooftskade
Kemperstraat
Koningsstraat
Oranjeplein
Parallelweg
Rubensstraat
Slijpmolen
Terwestenpad
Trooststraat

hilders i  
in de erst oo
In het bijgaande kerstboompje moet u 1  straten uit de
Schilderswijk zoeken, maar er mist er eentje. Die straat vormt het
gezochte antwoord van de puzzel.

F
P A R

K A L U A
P A D C B G Q

O K E
G M S N G

P I O T S S R
T A O U R S K H A

Z F R K P A T E K O S
A O K A R M B

H L G O T A P O D
H E L T E S A E O L E

C O R E E O L T R K E E X
O R E E L R R H S S W E E N B

F M W W A O L T T Y R
V K I E E N O I R R R W K

J J A E G S J F J A T A A Y H
O R D D N O T E T P A U V A A E R

K O P W E G J E P S M T F I J T T Z A
N L K O P
P E A L A
A I D E N
D N E N D
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Hans 
oodenburg

?
?

Opinie     Informatie
Kinderen van ouders die aan het eind van hun leven staan, willen nogal eens onderling onenigheid krijgen over hoe zij zich moeten opstellen. 
Vaak vooral over zaken waarbij geld in het spel is. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl

Administratie en geldzaken regelen voor uw ouders

Een lezeres heeft in een brief de situa-
tie in haar familie uitstekend verwoord. 
Haar verhaal: Ongeveer 25 jaar heb 
ik met genoegen – na het overlijden 
van mijn vader – de boekhouding voor 
mijn moeder gedaan. Dat genoegen is 
echter voorbij nu mijn moeder sinds 
januari dit jaar vanwege dementie 
op een verpleegafdeling van een 
zorgcentrum verblijft. We hebben al 
die jaren een en of rekening waardoor 
ik gemachtigd ben alle handelingen 
via deze rekening te verrichten. Sinds 
april ging mijn zus, iedere keer als zij 
bij moeder op bezoek kwam, tien euro 
meenemen van moeders handgeld als 
benzinegeld. Volgens haar deed zij 
dat vroeger ook al. Ze vond dat zij er 
recht op had. We zijn met zes kinderen. 
Toen ik dat bij allen aan de orde stelde, 
kwam er verdeeldheid. Twee veroor-
deelden het sterk. Omdat moeder niets 
meer uitgeeft en nergens meer van 
weet, vul ik het handgeld niet meer 
aan. Mijn zus declareert nu iedere keer 

als zij op bezoek gaat het benzinegeld 
bij mij. Wat moet ik nu doen  Zijn 
er wettelijke regels  Een andere zus, 
die de was doet, krijgt hiervoor een 
onkostenvergoeding. Een deel van de 
familie vindt dit ook onzin en vindt dat 
ook de was valt onder liefdewerk. Wat 
is uw mening hierover

Demente moeder
Mijn moeder is 92 jaar en – zoals 
gesteld – dement. Na aftrek van de 
eigen bijdrage voor de AWBZ houdt 
zij van haar AOW en klein pensioentje 
per maand te weinig over voor betaling 
van haar kosten. Dus moet tegenwoor-
dig regelmatig haar spaargeld worden 
aangesproken om alle betalingen te 
doen, ook die waarop de kinderen 
menen recht te hebben. Voorts kregen 
wij als kinderen altijd met Nieuwjaar 
van moeder wat geld contant. Moet ik 
dat gebruik voortzetten  Mijn moeder 
heeft hierover nooit iets vastgelegd. 
Ik ben nu verantwoordelijk voor alle 

geldzaken van mijn moeder, maar 
ik wil niets doen dat ik voor de wet 
niet kan verantwoorden. Hoe moet ik 
hiermee omgaan

Onverkwikkelijk
Tot zover de kwestie. Het gaat wel-
iswaar niet om grote bedragen, maar 
omdat dit in meer families voorkomt 
toch maar een poging tot een advies 
hoe men het best kan handelen in deze 
zaak. Er zijn hiervoor geen wettelijke 
regelingen beschikbaar. Je zit  hiermee 
namelijk in het grijze gebied tussen 
schenkingen, kostenvergoedingen en 
zelfverrijking (soms diefstal).
Dit soort onverkwikkelijke kwesties 
kan alleen maar opgelost worden als 
alle neuzen in de familie dezelfde 
kant op gaan staan. Zijn er onderlinge 
geschillen, dan is er maar één advies 
mogelijk: stop met alle (onderhandse) 
betalingen van de rekening van uw 
demente moeder en wacht tot haar 
overlijden, wanneer het wettelijk 
erfrecht een rol gaat spelen.

Brochure
Bij grote zaken en transacties is het 
overigens verplicht dat uw demente 
moeder onder bewind wordt geplaatst. 
Vraag hierover de brochure aan bij 
Alzheimer Nederland (tel.: 030-
6596900).

Dat is echter voor iedereen in de fami-
lie een nogal ingrijpende procedure (bij 
de rechtbank) die weer kan leiden tot 
nieuwe confl icten of onderlinge ruzies.
We raden u aan als beheerder van de 
en of rekening - die u samen met uw 
moeder hebt - periodiek (bijvoorbeeld 
eenmaal per jaar) verantwoording af 
te leggen over de transacties aan de 
andere kinderen. U kunt dat het beste 
schriftelijk doen, waarbij u ook niet 
moeilijk moet gaan doen als iemand de 
afschriften wil inzien.

Rommelen
Uw zus, die benzinegeld afrekent, 
is aan het rommelen. Dat is alleen 
aanvaardbaar als alle anderen deze 
onkostenvergoeding accepteren. Uw 
andere zus die (deels) de was doet, 
moet dat zonder ‘arbeidsloon’ doen 
of hooguit de besparing vragen die 
het verzorgingshuis aan uw moeder 
uitkeert vanwege het feit dat men deze 
was niet hoeft te verzorgen. Vraag aan 
het verzorgingshuis of daar een terug-
gaafbedrag voor staat.
Als uw zus de was niet meer wil doen, 
kan die gewoon bij het verzorgingshuis 
worden ondergebracht dat daarvoor 
een vergoeding krijgt op grond van de 
AWBZ.
Gezien de situatie van uw moeder en 
de onderlinge verdeeldheid lijkt het 

ons het beste dat het geven van de 
schenking met Nieuwjaar wordt stop-
gezet. Tenzij men onderling daarover 
overeenstemming bereikt, bijvoorbeeld 
door een ieder een gelijk bedrag te 
geven zonder rekening te houden met 
alle andere onderlinge betalingen die 
hetzij offi cieel zijn gedaan, hetzij men 
zich heeft toege igend. 

Inzicht geven
Wij gaan er vanuit dat er voor uw 
werkzaamheden bij u niks aan de 
strijkstok blijft hangen of dat u in 
overleg met de andere kinderen een 
kleine kostenvergoeding heeft afge-
sproken. Maar vooreerst moet u een 
ieder inzage geven in alle handelingen 
en transacties.
Een goede jaarwisseling gewenst, ook 
in 2010 adviseer ik u weer!

In de beste families komt het voor. De langstlevende vader of 
moeder is niet meer in staat zelf de administratie en geldza-
ken bij te houden. Ze krijgen een veilig gevoel als een van de 
kinderen deze taken op zich neemt. Vaak hebben ze echter niet 
door dat hierdoor tussen kinderen onderling heel wat achter-
docht, irritaties of zelfs grote conflicten kunnen ontstaan. In de 
rubriek Rechten  Plichten hieronder krijgen wij daarover vaak 
vragen.

AOW en pensioen

Toeslag op AOW,
lijfrente partner
Twaal  jaar geleden ben ik ontslagen. 
De gouden handdruk  die ik toen 
kreeg  had ik niet direct nodig en ik 
heb die in een stamrecht wegge et 
waarvan sinds vorig jaar de uitkering 
loopt. k ben op mijn 55ste gestopt 
met werken. Mijn man wordt volgend 
jaar 5 jaar en krijgt dan A W. Als 
jongere vrouw onder baan ou hij 
voor mij een toeslag kunnen krijgen. 
Mijn uitkering van het stamrecht o -
wel de lij rente bedraagt  550 bruto 
per maand. Loopt mijn man volgend 
jaar dat bedrag als toeslag mis

De toeslag die de AOW’er (van 65 
jaar) kan krijgen voor de jongere part-
ner (zonder werk) is afhankelijk van 
inkomsten ‘uit’ of ‘in verband met’ 
arbeid van die partner. Inkomsten di-
rect uit arbeid worden deels afgetrok-
ken van de partnertoeslag. Inkomsten 
‘in verband met’ arbeid, zoals sociale 
uitkeringen en pensioenen, worden in 
zijn geheel gekort op de toeslag.

Particulier afgesloten uitkeringen 
vanwege een lijfrente bij de partner 
worden NIET gekort. De vraag is dus 
of uw stamrecht door u particulier is 
afgesloten of door uw oude werkge-
ver als gouden handdruk is gekocht 
voor u als begunstigde. In dat laatste 
geval is er sprake van een uitkering 
‘in verband met’ arbeid. 
Bij gouden handdrukken is het 
daarom al lang gebruikelijk dat 
de afvloeiingsregeling in één keer 
wordt uitbetaald aan de vertrekkende 
werknemer, die vervolgens zélf daar-
mee een fi scaalvriendelijke lijfrente 
aankoopt. Op deze manier kunt u aan 
de SVB opgeven dat u een particu-
liere lijfrente zélf hebt afgesloten. In 
uw geval is het niet duidelijk om wat 
voor lijfrente het gaat. Als u er niet 
zelf uitkomt, leg dan uw vraag voor 
aan de SVB.

Pensioen delen met
e  en zijn e ’en
k ben van 19 9 tot 2001 getrouwd 

geweest met een man die daarvoor 
al twee huwelijken had gehad. Heb 
ik nog recht op een deel van ijn 

pensioen als ik straks 5 jaar word  
k heb thans een WA -uitkering die 

tweemaal o hoog is als de A W. 
Anders val ik wel erg hard terug als 
ik 5 word.

Indien uw ex in uw huwelijkse 
periode ouderdomspensioen heeft op-
gebouwd dan heeft u inderdaad recht 
op verdeling (beter gesteld ‘vereve-
ning’) daarvan. Het zit te ingewik-
keld in elkaar om u bij deze daarover 
verder te informeren. Raadpleeg uw 
ex of het pensioenfonds van uw ex. 
Overigens is het zeer gebruikelijk dat 
bij scheidingen sinds de jaren ‘90 in 
een convenant wordt opgenomen hoe 
er met de (wederzijdse) pensioenen 
moet worden omgegaan. Dus als het 
goed is gegaan, moet u dat in uw 
echtscheidingsconvenant kunnen te-
rugvinden. Als u 65 jaar wordt krijgt 
u de AOW voor alleenstaanden als u 
geen partner hebt. U schrijft dat u een 
WAO-uitkering hebt. Dat betekent 
dat u daarvoor een arbeidsverleden 
hebt gehad. Ga na of er toen voor u 
pensioen is opgebouwd. Ook hierin 
kunnen wij u niet verder helpen. U 

zult dat zelf moeten uitzoeken (navra-
gen bij uw vroegere werkgevers of 
pensioenfonds).

Samenlevingskwesties

Paar gaat uit elkaar bij 
ingewikkeld samenwonen  

en bevriend paar  dat een samenle-
vingscontract hee t  wil uit elkaar. ij 
is 4  jaar  hij 59 jaar. ij is genatu-
raliseerd buitenlandse  hij nog steeds 
buitenlander. ij hee t een koopwo-
ning. Hij betaalt de h potheeklasten. 

ij hee t geen werk. Hij hee t een 
WA -uitkering en een aanvullende 
ver ekeringsuitkering. ij hee t nog 
een woning in het buitenland onder 
schulden.

e krijgen ru ie. ij verlaat het huis  
hij blij t er wonen en de betalingen 
aan de bank gaan gewoon door. Nu 
wil ij van hem alimentatie eisen. Hij 
egt dat e maar moet gaan werken 

en in haar huis in het buitenland 
moet gaan wonen. Kan er alimentatie 
worden verlangd  o  moet ij vol-
ledig in haar eigen onderhoud gaan 
voor ien

Bij een samenlevingscontract vindt 
bij het uit elkaar gaan de verdeling 
van het vermogen plaats zoals in 
de bepalingen van het contract is 
vastgelegd. Hoe dat in het contract 
omschreven staat, weten we niet. Een 
alimentatieverplichting ten opzichte 
van elkaar geldt alleen als dat in 
het contract is vastgelegd. Bij het 
opstellen van het samenlevingscon-
tract kan gekozen worden voor een 
overeenkomst die lijkt op de rechten 
en plichten binnen een huwelijk in 
gemeenschap van goederen of een 
contract dat valt te vergelijken met 
huwelijkse voorwaarden. Dan kan er 
zeker sprake zijn van een alimentatie 
als het maandinkomen van de een 
hoger ligt dan dat van de ander. Met 
andere woorden: alles is afhankelijk 
van wat in het samenlevingscontract 
staat. Het lijkt ons verstandig dat uw 
kennissen, als zij er onderling niet 
uitkomen, een mediator (juridisch 
bemiddelaar) inschakelen. Dit kost 
misschien aardig wat geld, maar het 
voorkomt een hoop ellende en juridi-
sche procedures.
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INTERVIEW 

“Kom nu maar 
even zeggen dat 
je happy bent”

INHOUD

Het is zaak de komende jaren de 

band met familie, vrienden en 

buren goed te houden. Want we zul-

len ze nodig hebben. Nu we steeds 

meer worden aangespoord vooral 

onze eigen kracht aan te spreken 

als het minder gaat, en dus niet 

snel terug te vallen op de openbare 

voorzieningen, wordt ook mede-

menselijkheid weer een onder-

werp. En dat in een tijd die juist het 

 individu benadrukt.

Contact maken niet moeilijk
Lenie de Vries: “Iemand die het 

moeilijk heeft, laat je niet zitten. Als 

ik weet dat mensen eenzaam zijn, 

dat ze behoefte hebben aan een 

praatje, dan ga ik erheen. Hoe ik dat 

te weten kom? Door met ze te praten: 

je hoeft iemand maar aan te kijken 

en te spreken om te weten hoe hij 

of zij zich voelt. Contact maken is 

 helemaal niet moeilijk. Ik knoop al 

een gesprek aan bij de groenteboer, 

of op straat, als ik iemand uit de 

buurt tegenkom. Je staat versteld 

hoeveel mensen eenzaam zijn. 

Ga maar eens in een verzorgingshuis 

kijken, dan breekt je hart. Ik ben 

daar een paar maanden geleden 

gewoon naar binnen gestapt en heb 

me aangemeld. Ik ga erheen om 

even een kop thee te drinken met 

een van de bewoners, om samen een 

ommetje te maken. Daar kikkeren ze 

van op: warmte en aandacht hebben 

we toch allemaal nodig?” 

Buurvrouw
Lenie de Vries is een doorgewinterde 

mensenliefhebber. Met 35 jaar geor-

ganiseerd vrijwilligerswerk achter 

de rug, werkt ze nu ‘voor zichzelf’. 

“Boven woonde een vrouw die lang-

zaamaan dement werd. We waren 

geen vrienden, maar zeiden elkaar 

wel gedag, maakten een praatje 

als we elkaar ontmoetten. Toen het 

slechter met haar ging, hebben een 

buurvrouw en ik samen een oogje 

in het zeil gehouden, want ze wilde 

graag thuis blijven en niet worden 

opgenomen. We hielden bij of ze 

haar medicijnen nam, of ze at en 

dronk, en ’s avonds ging ik een uurtje 

bij haar zitten. Ze was ook maar al-

leen. Kinderen woonden te ver weg, 

die kwamen nauwelijks. Dat vond ik 

wel pijnlijk, hoor.” 

Je hebt niks te willen
Lenie de Vries vindt het vanzelf-

sprekend iets voor anderen te doen, 

het zit in haar genen. “Mijn man zegt 

wel eens: je leeft voor anderen, maar 

ik kan niet anders. Ik geef gewoon 

om mensen, en ik héb ook veel om 

te geven, ik hoef er niks voor te doen, 

het gaat vanzelf!”

Maar toen een vriendin van Lenie 

erg ziek werd, en zij haar meer dan 

een jaar bijstond in de ziekte, moest 

ze alle zeilen bijzetten. “Ik heb haar 

zien aftakelen; dat heeft me diep 

geraakt. Ze wilde niet sterven, on-

derging de ene chemokuur na de an-

dere, vroeg nog een second opinion,

alles om niet dood te gaan. Dat heeft 

enorme indruk op me gemaakt, ze 

vocht om zo lang mogelijk waardig te 

blijven leven. Ik heb geprobeerd haar 

daarbij te helpen, ik was er bijna 

elke dag, richtte mijn leven helemaal 

in rondom haar afspraken. Ik wist 

dat ze zou sterven, maar wilde er, 

net als zijzelf, óók niet aan. Totdat 

ze op een dag opbelde en zei dat ze 

naar een hospice moest. Ze huilde, 

wist dat het de laatste stop was. Het 

feit dat ze niet wilde sterven staat me 

nog steeds bij. Maar je hebt niks te 

willen, dat blijkt.”

Ophouden met mopperen
Het is inmiddels ruim twee maanden 

geleden dat Lenies vriendin over-

leed. Door de afgelopen periode is 

ze veranderd. “Ik heb veel respect 

gekregen voor alle mensen die net 

als zij zo hard knokken tegen die 

ziekte. Als ik bedacht hoe wij soms 

kunnen zeuren, ons ergeren om wei-

nig, dan schaamde ik me daarvoor. 

Dat wil ik niet meer, en ik wil het 

ook niet meer horen. Ophouden met 

mopperen. Misschien hoort dat wel 

Moet het in je genen zitten om naar anderen om te kijken? Is elkaar 
helpen in deze tijd minder vanzelfsprekend dan vroeger? Voor Lenie 
de Vries is het geen enkele vraag: zij gaat, als ze weet dat ze nodig is. 
Nadat ze meer dan een jaar een vriendin begeleidde die zou sterven aan 
kanker, is ze veranderd. “Laten we toch ophouden met mopperen.”

UIT DE PRAKTIJK

Niet onder, maar 
 boven de grond

KORT NIEUWS 

De Afscheids-
monologen

1-3

2-3

“Kom nu maar even zeggen dat je happy bent”

4

ecem er 2

Vervolg op pagina 3

Fo
to

: J
o
ri

s 
va

n
 B

en
n
ek

o
m

 

Over afscheid nemen & verder leven
Een uitgave van 

Coöperatieve Uitvaartvereniging

 ‘De Volharding’ U.A.



Over afscheid nemen & verder leven i  de ra i2 Tot slot.

Niet onder, maar boven de grond

langer alleen een ‘bewaarplaats’ 

maar onderdeel van de rouwverwer-

king. En daarin speelt de omgeving 

een belangrijke rol.”

Uitbreiding
De begraafplaats onderging onlangs 

een bijzondere aanpassing. In de 

arcade werd een doorgang gemaakt 

naar een stuk grond dat erachter 

lag en nog beschikbaar was. Van 

der Vlis: “Op de begraafplaats werd 

het aantal beschikbare graven 

steeds kleiner, ik moést iets doen. 

Makkelijker gezegd dan gedaan 

overigens want bij Monumentenzorg 

vergunning krijgen voor het doorbre-

neoclassicistische kapel, een pronk-

stuk. Dat strenge, symmetrische 

ontwerp roept misschien óók wel 

deftigheid op. Van der Vlis: “Het is 

een echt oude begraafplaats die zorg 

en onderhoud vraagt. Alle gebouwen 

zijn Rijksmonumenten, ze worden 

dus gekoesterd en dat zie je. Dat 

geldt overigens ook voor het groen 

en de paden. We doen er alles aan 

de begraafplaats goed te onderhou-

den. In het verleden had het kerkhof 

de functie van plaats waar mensen 

kwamen bidden voor de zielenheil 

van hun overledenen. Mensen die in 

deze tijd kiezen voor een graf, doen 

dat bewust. De begraafplaats is niet 

De R.K Begraafplaats St. Petrus 

Banden aan de Kerkhoflaan 

roept associaties op met Haagse 

chique. “Niet zomaar een kerkhof”. 

Beelden die mede zijn ingegeven 

door verhalen van lang geleden. 

Maar wie nu het hek doorgaat en 

het kerkhof op wandelt, ervaart 

vooral een mooi aangelegde tuin, met 

talloze bomen en struiken, en goed 

onderhouden paden om op te lopen. 

Een toegankelijk, klein park waar een 

laatste rustplaats benijdenswaardig 

lijkt. Er is sinds kort weer gelegen-

heid om een graf te verkrijgen op 

deze bijzondere plek in Den Haag. De 

begraafplaats is onlangs uitgebreid 

en kreeg er rond de 350 plaatsen bij, 

waaronder negentig galerijgraven. 

Niet langer een 
bewaarplaats
Het komt misschien door het 

ontwerp van de begraafplaats dat 

mensen woorden als ‘indrukwek-

kend’ en ‘voornaam’ gebruiken. En 

door de architectuur: die is opvallend 

en dateert al van 1829. De opzet van 

de begraafplaats zelf is eenvoudig, 

rechtlijnig; een min of meer vier-

kante ruimte met twee hoofdpaden 

die elkaar loodrecht snijden. De 

kruisvorm is dominant. In het hart 

van de kruisende paden staat een 

ken van de arcade – een monumen-

taal bouwwerk met keldergraven - 

was een grote opgave. Maar het is 

uiteindelijk voor elkaar gekomen. 

We hebben er nu plek voor nieuwe 

zand- en keldergraven en negentig 

galerijgraven! Dat laatste is redelijk 

nieuw voor de regio.”

Ooghoogte
Van der Vlis: “Waarom galerijgraven? 

Dat had onder meer een praktische 

reden. De arcade is op staal ge-

bouwd, zonder fundering, recht op 

het zand. Als je daarachter graven 

maakt in het zand, begrijp je wat er 

gebeurt met de arcade! Galerijgraven 

waren een goed, en nieuw alter-

natief. Het zijn zes blokken van 

vijftien graven met afsluitplaten, 

geplaatst tegen de achterwand van 

de arcade. Ze zijn van geschuurd 

graniet, mooi passend in de omge-

ving. Sommige mensen willen niet 

gecremeerd worden en ook liever 

niet onder de grond. Voor hen is dit 

een mooie keuze. Anderen vinden 

het een prettig idee dat hun overle-

den familie of vriend(in) nog min of 

meer ‘bereikbaar’ is boven de grond. 

Ze zijn dan ook op een concrete 

manier bereikbaar, want we hebben 

de galerijgraven niet hoger gemaakt 

Begraven of cremeren? Wie het antwoord al weet en ‘begraven’ zegt, 

staat sinds kort voor een bijkomende vraag: onder of boven de grond? 

Want het is nu op de R.K. Begraafplaats aan de Haagse Kerkhoflaan 

mogelijk een galerijgraf te kiezen. Een graf zoals we dat zien in de 

landen rond de Middellandse Zee: de overledenen liggen niet ‘six feet 

under’, maar maximaal op ooghoogte. Directeur R. van der Vlis is blij 

met de uitbreiding.
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bij het rouwproces, hoor. Soms denk 

ik: kom nu maar even naar beneden 

en zeg dat je happy bent, maar die 

signalen krijg ik niet. Ik ben ervan 

overtuigd dat er meer is tussen he-

mel en aarde, en dat we de signalen 

wel kúnnen opvangen, maar we zijn 

er te druk voor, we hebben ons ervan 

afgesloten, we zijn steeds maar 

bezig. Ik neem de laatste tijd steeds 

vaker even rust om te laten bezinken 

wat ik meemaak.” 

Altijd haast
We praten verder over het drukke 

leven dat mensen leiden, en dat hen 

“Kom nu maar even zeggen dat je happy bent”
Vervolg van pagina 1
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dan drie lagen. Ik vind ooghoogte het 

maximum.”

Wat zouden nabestaanden 
willen?
Er is dus weer ruimte een graf te kie-

zen op de mooie R.K. Begraafplaats 

aan de Kerkhoflaan. Van der Vlis: 

“Ja, dat kan weer! En, beperkt, 

reserveren. Denk in elk geval na over 

wat je wilt, vóór je dood bent. Het 

valt me op dat veel oudere mensen 

in deze tijd zeggen: laat mij maar 

cremeren, opgeruimd staat netjes, 

niemand tot last. Maar doen ze dan 

hun nabestaanden niet tekort? Ik zeg 

steeds: denk erover na, en praat er 

met je kinderen, familie, vrienden 

over: misschien willen zij wel naar 

een plek toe kunnen gaan om je te 

bezoeken na je overlijden. Ik ben 

een pleitbezorger van begraven, niet 

alleen omdat het mijn broodwinning 

is. Ik zie dagelijks hoeveel een graf 

kan betekenen voor nabestaanden. 

Niet alleen hier, maar ook op de R.K. 

Begraafplaats Sint Barbara aan de 

Binckhorstlaan. Dat is onze ‘moder-

ne’ begraafplaats, waar ik overigens 

op termijn ook galerijgraven wil gaan 

plaatsen. Het kerkhof is minder be-

kend, maar de laatste jaren helemaal 

gerenoveerd.” 

R.K Begraafplaats St. Petrus Banden

Kerkhoflaan 10
2582 JB Den Haag
Telefoon 070 - 350 37 18
E-mail info@paxrkb.nl
Website: www.paxrkb.nl

Prijs van een galerijgraf (2009)  
voor 1 overledene en 1 asbus:  
€ 3.510 voor dertig jaar, inclusief 
granieten afsluitplaat.

INFORMATIE

soms verhindert iets te betekenen 

voor een ander. “Eigenlijk vind ik dat 

het voor iedereen vanzelfsprekend 

zou moeten zijn om je om anderen 

te bekommeren. Maar dat is niet zo; 

ik zie om me heen niet veel mensen 

met dezelfde instelling als ik. Ik draai 

het altijd om: stel dat je zelf iets krijgt 

en niemand kijkt naar je om. Daar 

moet ik niet aan denken, vreselijk. 

Maar de tijd waarin ik begon als 

vrijwilligster (op de trappen van de 

Julianankerk in Duindorp) was ook 

wel een andere dan waarin we nu 

leven. Twintig, dertig jaar geleden 

was de saamhorigheid groter. Nu 

is iedereen veel meer op zichzelf 

gericht, er is minder aandacht voor 

elkaar. Mensen hebben het druk, er 

is altijd haast, van een echt gesprek 

komt het nauwelijks meer. Zorgen 

voor elkaar schiet er dan ook bij 

in. Als je kijkt naar de kinderen en 

jonge mensen: die groeien op in 

een egocentrische maatschappij. Ze 

zijn niet op de ander gericht, maar 

vooral op zichzelf. Beetje zwart-wit 

gesteld natuurlijk, maar toch valt 

me dat wel op. En je kunt het ze niet 

eens kwalijk nemen, want het is de 

tijd, het hoort zo, ze willen niet uit 

de toon vallen. Misschien moeten ze 

ouder worden en ervaring opdoen 

om verder te kunnen kijken dan hun 

eigen kringetje.” Lenie de Vries



Een urn als kunstwerk

Hiernamail

De Afscheidsmonologen

As in een kunstwerk
Ingrid Cammenga: “Ik hoorde nogal 

eens dat mensen hun dierbare wel 

in een urn mee naar huis willen 

nemen, maar die dan niet op een op-

vallende plek neerzetten. Omdat be-

zoekers dat misschien ‘eng’ vinden. 

Terwijl je toch je dierbare vlakbij wilt 

hebben! Ik bedacht toen dat je de as 

kunt verwerken in een kunstwerk en 

dat gewoon op de schoorsteenmantel 

kunt zetten. Zonder dat iemand het 

weet!”

Ingrid Cammenga maakt van een 

portret een urn. Dat wil zeggen dat ze 

een afbeelding van een overledene 

maakt en die giet in brons of vormt uit 

marmer. In het kunstwerk is de as van 

de persoon verwerkt. “Ik probeer de 

Tot Slot. is een uitgave van 
Coöperatieve Uitvaartvereniging 
‘De Volharding’ U.A.
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ziel in een portret te leggen, dus iets 

karakteristieks tot uiting te brengen. 

Als het kan maak ik al kennis met de 

geportretteerde als hij of zij nog leeft, 

anders gebruik ik een foto of een 

fi lm. Nog een mogelijkheid is – klinkt 

misschien wat luguber - een ‘doden-

masker’ te maken, een afdruk van het 

gezicht van de overledene. Dan is het 

alleen geen kunst meer.”

Unica’s
Elke urn is een uniek kunstwerk, en 

kost afhankelijk van het materiaal 

vanaf € 1900. Een marmeren beeld 

is kostbaarder dan een afbeelding in 

brons. 

Toen Ingrid Cammenga zich bijna twintig jaar geleden bij de Uitvaart-
vernieuwers aansloot, was kunst op bijvoorbeeld begraafplaatsen nog 
uitzonderlijk. Nu is kunst en de dood een min of meer bekende combinatie. 
Ingrid Cammenga bedacht ‘portreturnen’ en maakt die nog steeds.

Sommige mensen denken dat ze 

iets over zichzelf afroepen als 

ze over de dood praten. Anderen 

vinden het een te confronterend 

onderwerp. Luísteren naar verhalen 

over de (naderende) dood is óók een 

manier om ermee bezig te zijn. Bos 

Theaterproducties heeft die kans 

aangegrepen en brengt de theater-

voorstelling Afscheidsmonologen, 

onder regie van Leopold Witte. Elf 

schrijvers, Esther Gerritsen, Petra 

In eigen beheer
Het werkt eenvoudig. U maakt een 

eigen account aan op de website en 

beveiligt dit met een zelfgekozen 

wachtwoord. U bent de enige die erbij 

kan: tijdens het leven worden uw 

boodschappen gecodeerd opgeslagen. 

Ook de beheerders van mailfrom-

heaven.nl hebben geen toegang. 

Dit om de vertrouwelijkheid van de 

boodschappen te kunnen waarbor-

gen. Het is natuurlijk wel mogelijk 

uw verhaal of foto’s aan te passen of 

Huizenga, Kees van Kooten, Karin 

Kuiper, Sara Kroos, Koos Meinderts, 

Nilgün Yerli, Judith Herzberg, Bert 

Keizer, Cornald Maas en Gijs Scholten 

van Aschat, schreven een verhaal 

over afscheid en verlies. Het zijn 

ontroerende en originele monologen 

over de dood. Het aftakelingsproces, 

rouwverwerking en het leven na de 

dood komen aan bod, maar bijvoor-

beeld ook rituelen rond de dood. Het 

is niet allemaal pijn en verdriet wat 

4

U kunt voor informatie contact op-
nemen met Ingrid Cammenga via 
e-mail: ischaingrid@hotmail.com
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de klok slaat, De Afscheidsmonologen 

zijn soms ook hilarisch – er kan en 

mag om de dood gelachen worden. 

Het is een voorstelling vol herkenbare 

én verrassende momenten. 

Acteurs
De afscheidsmonologen worden 

uitgesproken door ervaren acteurs 

(zoals Peter Blok en Yvonne van den 

Hurk) en meer dan twintig Bekende 

Nederlanders zoals onder anderen Frits 

Het lijkt wel iets op een foute 

grap: post van iemand die al 

dood is. Toch is de kans aanwezig 

dat u een bericht in uw mailbox 

krijgt van iemand die er niet meer 

is. Uw man, vrouw, vriend of 

vriendin, heeft dan tijdens zijn of 

haar leven gebruik gemaakt van 

Mailfromheaven.nl. 

te verwijderen. Ook de persoon of 

personen aan wie u iets wilt sturen na 

uw dood, kunt u natuurlijk verande-

ren. U hoeft niet bezorgd te zijn dat 

de mail verstuurd wordt terwijl u nog 

leeft. Mailfromheaven werkt hierin 

samen met het Overlijdensregister. 

Dit is het onafhankelijk Nederlands 

Register dat de gegevens van over-

leden Nederlanders verzamelt 

en vastlegt. Elk overlijden wordt 

zorgvuldig gecheckt voordat de mail 

verzonden wordt.

Barend, Noraly Beyer, Philip Freriks, 

Boudewijn de Groot, Meiden van 

Halal, John Leerdam, Nelli Cooman en 

Joost Prinsen. Rian Gerritse is de enige 

vaste actrice, Arend Niks begeleidt de 

verhalen met muziek. Verder is het 

elke avond een verrassing welke twee 

gastrolspelers er nog meer op het po-

dium staan. Het gezelschap reist tot en 

met februari door het land. Kijk voor 

de speellijst op:

www.bostheaterproducties.nl

Op deze website kun je tijdens je 

leven gratis berichten en foto’s 

plaatsen voor geselecteerde 

personen. Nadat je er niet 

meer bent, wordt dat bericht 

(eventueel met foto) automatisch 

per e-mail verstuurd naar alleen 

die geselecteerde persoon of 

personen. 

Bizar idee
Dat valt erg mee! Bedenk eens dat u 

nu, in volle gezondheid, een mooie, 

ontroerende en weloverwogen mail 

kunt schrijven naar degene(n) die u 

dierbaar zijn. Of dat u iemand kunt 

schrijven wat u nooit hebt durven 

zeggen, maar waarmee de ander 

misschien enorm geholpen is! 

Aanmelden kan op:

www.mailtoheaven.nl

Hiernamail



Met Brian Clough als een legendari-
sche manager in de maak had Derby 
County in het seizoen 1971-1972 
vriend en vijand verrast door beslag 
te leggen op de titel. Met meer dan 
12.000 toeschouwers trokken mijn 
vader, mijn broer en ik die zomer 
naar het Zuiderpark om de Engelse 
kampioen in actie te zien tegen FC 
Den Haag. Nieuw in het Zuiderpark 
waren trainer Evert Teunissen en de 
aanwinsten Bo Augustsson, Tor Fugl-
set en Kees Bregman. 
De Zweed Augustsson onderscheidde 
zich direct door met een indrukwek-
kende voetzoeker van grote afstand 
de openingstreffer voor zijn reke-
ning te nemen. De gelijkmaker van 
Kevin Hector voorkwam Engels 
gezichtsverlies. In de uitwedstrijd was 
Augustsson opnieuw succesvol. Dit 
keer scoorde hij de 1-1. Vervolgens  
benutte aanvoerder Aad Mansveld 
een strafschop en bezorgde FC Den 
Haag daarmee een opzienbarende 
overwinning: 1-2. Geen wonder dat 
de verwachtingen bij een nieuwe 
handtekeningensessie in de Bijenkorf 
hooggespannen waren. Ook bij de 
gelukkigen die met hun aankopen in 
het warenhuis een partijtje tafelvoet-
bal tegen Aad verdienden.

Revolutionair 
Opponent in de eerste competitiewed-
strijd was Sparta. Natuurlijk was het 
weer Mansveld die FC Den Haag naar 
de overwinning leek te schieten. Dat 
de Rotterdammers toch nog langszij 
kwamen, was een tegenvaller. De 
nederlaag in de uitwedstrijd tegen 
MVV (4-1) kwam daarna als een 
mokerslag en maakte duidelijk dat de 
kampioensaspiraties weer een seizoen 
in de kast konden.
Dat wil zeker niet zeggen dat er alleen 
maar kommer en kwel restte. Zo was 
FC Den Haag de initiatiefnemer van 
een revolutionaire nieuwe compe-

titie. Met de andere subtoppers FC 
Twente, PSV, Sparta, FC Utrecht en 
NEC werd op doordeweekse avonden 
onder kunstlicht gestreden om de 
zogenoemde Floodlit Cup. Net als 
in de tegenwoordige Europa League 
werd daarbij ook ge xperimenteerd 
met nieuwe regels. Vooral wegens de 
tegenvallende publieke belangstelling 
werd de competitie al na drie wed-
strijdronden gestaakt, maar FC Den 
Haags eerste Floodlit Cup-wedstrijd 
tegen FC Twente was wel goed voor 
het debuut van een veelbelovende 
jongeling: Hans Bres.

roots 
Als linksbuiten met een geweldig 
schot in het rechterbeen hield Bres 
tegen de Tukkers zijn kruit nog droog. 
Bij zijn competitiedebuut tegen PSV 

en in de volgende wedstrijd tegen 
FC Groningen droeg hij met twee 
indrukwekkende uithalen bij aan twee 
knappe overwinningen. Het bezoek 
van Feyenoord aan het Zuiderpark 
kon daarna niet op een beter moment 
komen. In zijn waarschijnlijk beste 
wedstrijd voor FC Den Haag was 
Bres grandioos. Eerst zette hij de 
aartsrivaal uit Rotterdam met een knal 
van een meter of 35 op achterstand. 
Vervolgens joeg hij uit een lage voor-
zet van rechts de bal zo hard onder de 
lat dat op de Oost-tribune meerdere 

supporters wegdoken. De kroon op 
het werk was een voorzet met buiten-
kant rechts die door Kees Bregman 
met een kopbal  la Bep Bakhuys tot 
de winnende treffer werd gepromo-
veerd: 3-2.  Ik ben na een wedstrijd 
van FC Den Haag nooit gelukkiger in 
de bus 25 gestapt.
De wederopstanding in de competie 
kreeg helaas geen vervolg in het 
Europa Cup-toernooi voor bekerwin-
naars. Op bezoek bij Spartak Moskou 
toverde Evert Teunissen een tactiek 

uit de hoge hoed waarmee Duitsland 
achttien jaar later wereldkampioen 
zou worden. Met vijf verdedigers wist 
de ploeg de schade in de Sovjet-Unie 
tot 1-0 beperkt te houden. In de return 
in het Zuiderpark haalde Bres nog 
eens verwoestend uit, maar dit keer 
werd zijn schot gekeerd door de lat. 
Een schop in het gezicht van Bregman 
zorgde ervoor 
dat de Haagse 
aanval deze 
avond verder 
tandeloos bleef: 
0-0.
In het nieuwe 
jaar slaagde 
FC Den Haag 
er niet in zich 
echt te mengen 
in de strijd om 
de op UEFA 
Cup-voetbal 
recht gevende 
derde plaats. De 
KNVB-beker 
bood betere uit-
zichten op een 
nieuw Europees 
avontuur. Zeker 
toen de FC na 

thuisoverwinningen op Sparta ’25 en 
de Volewijckers ook in de kwartfi nale 
tegen NAC in het eigen Zuiderpark 
mocht aantreden. Toen ik op de radio 
hoorde dat Hans van Eeden de score 
had geopend, keek ik al vol verwach-
ting uit naar de halve fi nale. Het 
verslag in Het Vaderland de volgende 
ochtend maakte aan die droom een 
wreed einde: 1-2.

Afscheid
Het slot van het seizoen stond in het 
teken van het afscheid van Harald 
Berg. Na vier seizoenen keerde 
één van de beste spelers die in het 
Zuiderpark actief zijn geweest terug 
naar Noorwegen. Berg eindigde het 
seizoen als topscorer met tien treffers. 
Aan zijn laatste (winnende) doelpunt 
tegen Telstar ging grappig genoeg 
een ‘Bergiaanse’ solo van verdediger 
Leo de Caluwé vooraf.
Voor een ander hoogtepunt zorgde het 
B-elftal, dat onder leiding van Rinus 
Loof wél op het landskampioenschap 
afstevende. Het als kampioenswed-
strijd aangekondigde duel met Telstar 
ging nog verrassend verloren. Een 
week later bezorgde Theo van der 
Burch met een benutte strafschop 
tegen FC Utrecht het tweede alsnog 
de titel.

Roeland Gelink 
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Het bezoek van Derby County aan het nieuwe stadion van ADO Den 
Haag vorige maand deed direct terugdenken aan een eerdere ontmoe-
ting. Onder leiding van een nieuwe trainer en met twee nieuwe Scan-
dinavische aanwinsten nam FC Den Haag het in de zomer van 19 2 op 
tegen de toen net tot kampioen van Engeland gekroonde club.

oeland elink is 
o.m. oud-stadsredac-
teur van het dagblad 
Het Vaderland. Vakan-
tie nam hij nooit op, 
alleen wat vrije dagen 
als  en Haag 
in het buitenland 
speelde. ls vrijwil-
liger is hij daar ook 
een oud-gediende, 
onder meer als sta-
dion-speaker.

n drank is oca 
ola - liefst veel.

Johm...

Flashback naar het seizoen 19 2-19

oet oe ers  o en en granaten 

- ij zijn competitiedebuut tegen  op 4 september 19  droeg res met een indruk ekkende 
uithaal bij aan de over inning oto  H. van estering . -

- De selectie aarmee  Den Haag het seizoen 19  - 19  in ging, met coach vert eunissen en 
cor fee n als ad ansveld en Dick dvocaat oto  ndré eekman . -

- aast  p  september 19  thuis in de uropacup  tegen partak oskou hielden de Hage-
naars het op 0-0, maar uit in usland erd met 1-0 verloren oto  H. van estering . -
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Sudoku E                                Sudoku F                                Sudoku    Sudoku H                                

Sudoku A                                Sudoku B                                Sudoku C   Sudoku D                                

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

7 1 8 5
3 1 4 6

8 4
5 2

8 9
5 3 1

7 3 4 1 8
3 6 4

7 1
3 2 9

8 4 1 9 7
5 9 2

9 8

7 9 4 8 6
7 8 4

1 3
3 5
9 4

8 7
9 4
7 1 6

2 4 9 5 3

3 5
1 7 5 8

6 2
9

5 4
9 7 6

6 1 2
4 5

1 8 7

3 4 9
7

4 8 9 2
1 6 5

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

9
7 2 1

1 3
9 4 5

4 1 8
9 1 4 5

7 8
8 2 6 9
2 5 7

7 3 9
6 8

5 3
1 9

6 7 8
8 7 9

3 5 6 7
4

1 4 7
9 2 6 1

8 3

3 4 6 1
2 5

4
4 7 8

5
9 2 4 7

6 1 8 7
5 1 2

3

tra u el ri en onder de oo

De Sudoku’s zijn gerangschikt van 
A t m H. In elke Sudoku is het veld 
linksboven gemarkeerd met een ‘paus-
icoontje’. De cijfers die daarin thuisho-
ren zijn de sleutel tot de oplossing.
Wat we vragen is dus een reeks van 
acht cijfers – ja, u zult ze allemaal 
moeten oplossen!
Dus bijvoorbeeld in Sudoku A links 
bovenin een ‘3’; in B,ook een ‘3’;  in 
C een ‘2’; in D een ‘4’; in E een ‘9’; 

in F een ‘7’; in G een ‘5’; en in H een 
‘8’ - zodat het gevraagde antwoord dan 
bijvoorbeeld luidt: 3-3-2-4-9-7-5-8. 
Maar dat snapt u wel.

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 21 
presenteerden we vier Su-
doku’s. Ze waren blijkbaar 
lastig, want onder de 
inzendingen zaten er 
ongebruikelijk veel 
met een foutje. De 
reeks die we 
zochten 
was:  6-6-
2-2.

Uit de 
goede inzendingen die binnen 
kwamen per post en e-mail trokken we 
vijf prijswinnaars.
Zij krijgen binnenkort allen de dubbel-
cd ‘Hurken in de Berm’ van Sjaak Bral  
toegestuurd.

De gelukkigen zijn:

C. van der Meijden, te Den Haag;
C. van der Meer, te Den Haag;
J. Nagelmaker, te Den Haag;
R. Tijssen, te Voorburg;
H.J. Kers, te Leidschendam.

Inzendingen
We moeten uw oplossing van de 

acht sudoku’s op deze pagina 
binnen hebben op uiterlijk:

D n a  9 an a  
0 0 

Stuur naar:

er t zzel
e d agenaar

o t
en aag

Of stuur uw oplossing per e-mail naar:
er t zzel deo d hagenaar.nl

Maar liefst acht sudoku’s 
deze keer en acht kansen op 
de dubbel-cd Hurken in de 
Berm’ van Sjaak Bral. Bo-
vendien kans op vier e tra 
prijzen, waaronder de hoofd-
prijs van 1  euro  De e tra 
prijzen worden verloot onder 
de all rounders’ die zowel 
de sudoku’s goed oplossen, 
als ook de Schilderswijk-
kerstboom op pagina 11 en 
de puzzel met pausnamen op 
pagina 2  van deze De Oud-
Hagenaar.  U heeft er bijna 
vier weken de tijd voor.

Supertrio: doe mee 
en win 1  euro

Om mee te dingen naar de hoofdprijs 
van 100 euro moet u de oplossing 
inzenden van de sudoku’s, maar ook 
die van de Schilderswijk-kerstboom 
(op pagina 12) en van de pausnamen-
puzzel (op pagina 27).
U kunt alledrie de oplossingen 
vermelden op dezelfde briefkaart of 
in hetzelfde e-mailtje. Behalve de 
prijs van 100 euro worden onder de 
goede inzenders van het supertrio 
ook nog drie exemplaren verloot van 
Sjaak Bral’s boek ‘Vandaag de Dag’, 
waarin de columns zijn verzameld 
die hij in 2009 schreef voor het AD.
U loot trouwens gewoon mee om 
de dubbel-cd prijzen in alle puz-
zelcategorie n waarvan u het goede 
antwoord heeft ingezonden, ook 
als u in één of twee van de andere 
categorie n niet het goede antwoord 
heeft gevonden.

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

 
Tel. 015 2130386  www.ivonnebrans.nl

Neem contact op met:

D. van Vianen VOF

www.huis-ontruiming.nl

Voor info:  

-1 12 424
Kvk nr. 24338212

email: info@huis-ontruiming.nl

 s al vele aren de specialist in  
 oning en bedri  ontruimingen

 De oning ordt naar eisen van de   
 oning corporatie eigenaar
 ver uurder opgeleverd

  ri gt bi  ons alti d volledige   
 garantie tot oplevering 

 i  ver i deren de ge ele rest   
 boedel oals laminaat vloerbede ing 
 ect ect

 el  aangebrac te vernieu ingen   
 brengen i  terug in originele staat

  evens doen i  ver ui ingen van groot  
 naar lein en evt  in uitpa service

  i  geven u alti d een gratis  
 o erte pri sopgave en geen voorri osten

  On e betalingen gesc ieden alti d   
 ac tera  na tevreden eid cli nten

  rienden van De Oud-Hagenaar   
 ri gen 0  orting

LEUK VOORUITZICHT 
ALS JE OP JE 67 e

STOPT MET WERKEN!
www.ouderenfonds.nl

Vergeet-ze-niet!



AOW
Vanaf 1 januari 2010 gaan sociale 
uitkeringen als de AOW, WW en WAO 
omhoog. Deze uitkeringen zijn gekop-
peld aan het wettelijk minimumloon. 
Hier kijken we even naar de AOW.
Het AOW-maandbedrag voor een al-
leenstaande gaat van bruto  1038,39 
naar  1052,23. Voor echtparen of 
samenwonenden die beiden 65  zijn, 
gaat het van bruto  723,23 naar  
732,84 per persoon. Deze bedragen 
zijn inclusief de ‘tegemoetkoming 
AOW’ van bruto  34,26 per maand, 
maar exclusief de vakantietoeslag.
Hoe hoog uw nettobedrag precies 
wordt, hangt af van uw persoonlijke 
situatie. De netto-uitkering van een 
alleenstaande AOW’er gaat gemiddeld 
met bijna  5,- omhoog. Echtparen 
waarvan beide partners 65  zijn, krij-
gen er gemiddeld zo’n  3,- per maand 
bij. (Dit zijn uiteraard indicaties; u 
kunt hier geen rechten aan ontlenen!)
 
Ziektekostenverzekering
Wat verandert er binnen uw ziektekos-
tenverzekering, even afgezien van het 
premiebedrag
- Het eigen risico stijgt van  155,- 

naar  165,-
- De inkomensafhankelijke premie 

stijgt van 6,9 naar 7,05 procent.
- Het is vanaf 2010 niet meer mo-

gelijk om een persoonsgebonden 
budget voor hulpmiddelen te nemen.

 Deze veranderingen zijn niet zo 
gunstig, maar er zijn ook verbeterin-
gen.

- Zogenaamde preferente of voor-
keursgeneesmiddelen vallen niet 
meer onder het eigen risico. Dit zijn 

medicijnen met dezelfde werkzame 
stof en gegarandeerde kwaliteit als 
‘merkmedicijnen’, maar met een 
lagere prijs.

- Er komen nieuwe vergoedingen 
voor:

l begeleiding bij het stoppen met 
roken;

l preventie van problematisch alco-
holgebruik en depressie;

l behandeling van depressie en angst-
stoornissen;

l behandeling door een orthoptist of 
optometrist;

l oncologische revalidatie;
l uickscan van houdings- en 

bewegingsklachten zonder een 
duidelijke oorzaak.

- De vergoedingen voor gehoortoestel-
len en pruiken worden verhoogd.

Zorgtoeslag
Zit uw inkomen onder een bepaalde 
grens, dan hebt u recht op zorgtoeslag; 
een tegemoetkoming in de kosten van 
de ziektekostenverzekering. In 2010 
gaat die grens omhoog. De inko-
mensgrens voor alleenstaanden wordt  

33.743 euro. Hebt u een toeslagpartner, 
dat wil zeggen iemand anders die ook 
op hetzelfde adres is ingeschreven, 
dan is de inkomensgrens voor twee 
personen gezamenlijk totaal  50.000,-
. Zorgtoeslag aanvragen kan met een 
formulier dat u kunt aanvragen bij de 
BelastingTelefoon (0800–0543), of op 
de website www.toeslagen.nl. Wie al 
zorgtoeslag kreeg, ontvangt automa-
tisch bericht van de Belastingdienst.

Belasting en premies
- De algemene heffingskorting daalt 

van  935,- naar  924,-.
- Het tarief in de eerste twee belas-

tingschijven wordt verlaagd met 0,05 
procent.

- De derde belastingschijf wordt ver-
kort. Mensen met een hoog inkomen 
moeten over een groter gedeelte het 
52 -tarief gaan betalen.

- De ouderenkorting wordt verhoogd 
met  23,- per jaar. De aanvullende 
alleenstaande ouderenkorting stijgt 
met  8,- per jaar.

- Schoonmaakwerk in huis komt onder 
het lage btw-tarief van 6 procent te 
vallen.

- De premie voor het aanvullend pen-
sioen gaat van 4,8 naar 4,95 procent.

- De eigen bijdrage in de huurtoeslag 
zal in 2010 niet worden verhoogd.

Zorg door alpha-hulpen
De Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (Wmo) wet regelt de huishoude-
lijke hulp bij mensen thuis. Meestal 
gaat dat in de vorm van ‘zorg in 
natura’: er komt een medewerker langs 
die bij een thuiszorginstelling in loon-
dienst is. Maar: niet alle thuishulpen 
zijn in loondienst. Een alphahulp werkt 
wel in opdracht van een thuiszorgleve-
rancier, maar is daar niet in loondienst. 
Vanaf 1 januari 2010 mogen alleen 
mensen in loondienst thuiszorg in 
natura leveren. Een thuiszorginstelling 
mag dus geen alfahulp meer bij u langs 
sturen.
Als u nu een alphahulp hebt en deze 
hulp graag wilt houden, zijn er twee 
mogelijkheden.

1. De alphahulp gaat een arbeidsover-
eenkomst aan met de thuiszorgle-
verancier. In dat geval kunt u bij 
die zorgleverancier aangeven dat u 
dezelfde hulp wilt houden.

2. Als uw huidige hulp geen arbeids-
overeenkomst wil aangaan en zelf-
standig wil blijven werken, kunt u 
bij de gemeente een persoonsgebon-
den budget (PGB) aanvragen. Dat 
betekent wel dat u een administratie 
van de betalingen aan uw hulp moet 
gaan bijhouden. De sociale verze-
keringsbank kan u hierbij kosteloos 
helpen. (Op de website www.pgb.
nl vindt u onder ‘persoonsbonden 
budget’ veel informatie hierover.) 
Een PGB aanvragen kan telefo-
nisch via (070) 123 57 46, op de 
stadsdeelkantoren of via de website 
www.denhaagopmaat.nl.

 Vindt u dit te veel rompslomp, dan 
is er vanaf 1 januari 2010 maar één 
mogelijkheid: u krijgt een andere 
hulp, die bij uw thuiszorgleverancier 
in loondienst is.

AWBZ: eigen bijdrage
Krijgt u begeleiding die vanuit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ) wordt vergoed  Dan 
moet u daarvoor vanaf 2010 een eigen 
bijdrage gaan betalen. Hebt u voor 
deze begeleiding een persoonsgebon-
den budget (PGB), dan geldt die eigen 
bijdrage al per 1 januari 2010. Andere 
gebruikers van deze AWBZ-zorg gaan 
de eigen bijdrage per 21 juni 2010 
betalen.

Erfbelasting omlaag
Per 1 januari 2010 wordt de nieuwe 
Successiewet van kracht. Daardoor 
gaan de belastingtarieven over erfenis-
sen fors omlaag. Wie iets erft, hoeft 
daarover minder aan de fiscus af te 
staan. Ook gaan de van belasting 
vrijgestelde bedragen omhoog. 
Daardoor komen minder partners 
en kinderen in aanraking met deze 
belasting.
- De vrijstelling van erfbelasting 

voor partners gaat omhoog naar              
 600.000,-.

- De vrijstelling van erfbelasting 
voor kinderen gaat omhoog naar                
 19.000,-.

- De belastingtarieven over erfenissen 
voor partners en kinderen gaan om-
laag naar 10 procent over de eerste 
 118.000,- en 20 procent over het 

restant.
- De belastingtarieven over erfenissen 

voor derden, zoals neven en nich-
ten, gaan omlaag naar 30 procent 
over de eerste  118.000,- en 40 
procent over het restant.

Aanvullende bijstand
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
gaat vanaf 2010 de aanvullende 
bijstand voor mensen van 65 jaar en 
ouder uitvoeren. AOW-gerechtigden 
die onvoldoende AOW-recht hebben 
opgebouwd (bijvoorbeeld doordat zij 
in het buitenland hebben gewoond), 
krijgen een onvolledige AOW-uitke-
ring. Daardoor lopen zij het gevaar 
onder het sociaal minimum terecht te 
komen. Zij hebben onder voorwaar-
den recht op aanvullende bijstand tot 
het niveau van het sociale minimum. 
Nu ligt de uitvoering hiervan bij de 
gemeenten. Vanaf 1 januari regelt 
de SVB, die ook de ‘gewone’ AOW 
uitvoert, deze aanvulling.

Zaterdag 2  december: 
erstmeezingconcert

Nico ter Linden treedt op als verteller en 
professionele musici laten u uw eigen 
zangtalent ontdekken. Nieuwe Kerk, 
Spui, 14.30 uur, entreeprijs  15,-
met UITpas  12,50.

Dinsdag 29 december: 
film West Side Story
Een moderne, vrije bewerking van het 
verhaal van Romeo en Julia. Tony en 
Maria horen bij verschillende New 

orkse bendes, maar worden verliefd 
op elkaar. Met de tijdloze muziek 
(‘Maria!’) van Leonard Bernstein. Orga-
nisatie: V R Welzijn Loosduinen. 
Wijk- en Dienstencentrum De Hen-
neberg, Tramstraat 15, 14.00 uur, entree 
 1,- (incl. koffie of thee).

Donderdag  januari: 
Weet wat je besteedt 
Op deze cursus leert hoe u uitgaven 
kunt bijhouden en krijgt u tips over het 

omgaan met uw administratie.
Tijdens de cursus maakt u een jaarover-
zicht van alle inkomsten en uitgaven, 
zodat u precies weet wat er iedere 
maand binnenkomt en uitgaat.
Zo komt u nooit meer voor verrassingen 
te staan. De cursus wordt gegeven door 
de afdeling Budgetcoaching van de 
gemeente.
Wijkcentrum Escampade, Maarsbergen-
straat 30, 9.30-12.30 uur, 7 januari 2010 
en de daaropvolgende zes donderdagen. 
Deelname is gratis, maar let op: u moet 
zich nog in december 2009 aanmelden 
via de website

eet at ebe tee t o

ACTUEEL

egels die veranderen er  anuari 

DE website voor de 55-plusser uit Den Haag

Agenda

I O  st us 1363  501 E   Den Haa  070  36  3  1

U hebt de laatste Oud-Hagenaar van 2 9 in handen. Als het vol-
gende nummer verschijnt, zitten we alweer in 2 1 . Met de jaar-
wisseling veranderen er traditioneel ook allerlei wettelijke voor-
schriften, bedragen en grenzen.
CIPO zet de belangrijkste voor u op een rij.

www. i . r
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Nu is dat 2e gedeelte een soort wijkje 
geworden met allemaal nieuwbouw. 
In 1953, tijdens de februaristorm, 
zijn wij per bakfiets verhuisd naar 
de Falckstraat 169, een bovenhuis in 
een laantje vlak bij de Parallelweg. 
Ik kan mij daarvan herinneren dat ik 
A griep had en op de bakfiets naar de 
Falckstraat ben gereden. Het huis was 
wat ruimer als het huis in de Jan de 
Baenstraat maar was wel wat minder 
comfortabel, er was een zolder waar 
geen dakbeschot was aangebracht 
waardoor je zo door de dakpannen 
naar buiten kon kijken. Wij sliepen op 
deze zolder in een tijd waar men nog 
nooit van centrale verwarming had ge-
hoord en waar alleen maar een kachel 
in de woonkamer aanwezig was. In 
de winter kwam het voor dat je ‘s mor-
gens wakker werd en het stuifsneeuw 
van je dekens moest afkloppen.

Antenne op het dak
Boven de trap was een glazen 
lichtraam waardoor wij naar beneden 
kropen om stiekem naar de televisie te 
kijken. Ja, wij hadden in die tijd een 
televisie met op het dak een antenne. 
Als er eens een voetbalwedstrijd 
was kwam er altijd familie bij ons 
kijken, als er storing was kwam er 
een antenne in beeld met daarop een 
zwarte kat waarop de familie zei dat 
mijn vader het dak op moest en die kat 
moest wegjagen.
Deze buurt werd van de nodige bood-
schappen voorzien door een melkboer, 
groenteboer en kruidenier die langs 
de deuren kwamen om hun waren te 
slijten. Bij elke deur hing een touwtje 
uit de brievenbus zodat ze overal zo 
naar binnen konden om de boodschap-
pen op de trap of in de gang te zetten, 
betalen was er niet bij want alles 
ging op de pof en werd in het boekje 
geschreven, eens per week werd er, als 
er geld was, afgerekend. Als er geen 
touwtje uit de deur hing was dat ook 
geen probleem want ze hadden altijd 
een loper bij zich, een soort moeder-
sleutel die op elk slot paste. Dat is nu 
wel even ander hoor.
We woonden boven het loodgieters-
bedrijf van Bram Balvoort die elk 
weekend kwam vragen of er nog een 

feestje gevierd werd zodat hij de stut-
ten onder het plafond kon zetten. Je 
kunt je nu nauwelijks nog voorstellen 
maken dat dit kon, Balvoort had elke 
dag grote potten lood op het vuur 
staan waar natuurlijk zeer kwalijke 
walmen en dampen van af kwamen. 
Er was niemand die daar ook maar 
enige aandacht aan schonk in die tijd. 
Balvoort was nog een echte loodgie-
ter, hij goot moffen voor de GEB en 
klopte die later in de nodige vorm. Het 
was dus de hele dag een geklop van 
jewelste.
Op de Parallelweg reden meerdere 
trams, lijn 10 op de straat en lijn 11 
achter het hek. De spoorlijn was ook 
dichtbij zodat je daar ook nog veel 
herrie van ondervond, daar moest je 
wel heel erg aan wennen. Er werden 
ook wel eens gevaarlijke spelletjes op 
de spoorbaan uitgehaald waarbij je 
soms wel eens werd gepakt en door 
een politieagent thuis werd gebracht. 
Er kwam ook een schillenboer in 

de straat die met z’n Tempo, een 
driewieler vrachtautootje, de schillen 
en groenteafval kwam ophalen. Soms 
ging je de schillenboer helpen, je 
mocht dan meerijden in de Tempo wat 
een hele belevenis was. Als hij je ‘s 
middags weer thuisbracht stonk je een 
uur in de wind, m’n moeder en de rest 
van het gezin waren daar niet blij mee. 
In de zomervakantie ging je mee met 
de groepen, je moest verzamelen op 
het Oranjeplein en van daar uit ging 

je lopen naar de Waalsdorpervlakte 
aan de Van Alkemadelaan. Brood en 
limonadesiroop kreeg je mee maar dat 
was al op voor dat je er was. Op het 
boetersveld aan de Van Alkemadelaan 
zaten nog nettenboetsters de visnetten 
voor de loggers te repareren. Als je 
alle keren met de groepen mee was 
geweest kreeg je een vrijkaartje voor 
Scala in de Wagenstraat of het Ge-
bouw voor Kunsten en Wetenschappen 
aan de Zwarte weg.
Verder speelden we gewoon op straat 
want er was toen nog maar heel wei-
nig verkeer. Een favoriet spelletje was 
tollen. Je had tollen met een appeltaas 
en tollen met een perentaas. Die met 
die perentaas was zeer geschikt om 
te beuken, je mikte dan op een tol 
van een ander om hem door midden 
te splijten. Je werd heel handig in het 
plaatsen van zo’n taas want je moest 
er eerst een plaatje of een moertje 
tussen doen anders kon je het touw er 
niet goed omwinden.

Pinkelen
Ook leuk was het pinkelen. Je had 
een soort wig die je met een knup-
pel zo ver mogelijk moest wegslaan 
zodat je van put tot put kon rennen. 
Verder speelden we op het Oranje-
plein waar je de waker mocht helpen 
de schommels op te hangen en waar 
een waterspeelplaats was met een 
spuitende fontein.
Er werd daar ook veel gevoetbald, de 
voetbalvereniging Oranjeplein werd 
daar opgericht. Een bekende naam in 
die club was Houwaard. Henk Houw-
aard is later nog een verdienstelijk 
trainer geworden. Op het Oranjeplein 
liep vaak een fotograaf die je op de 
foto zette en dan bij je moeder langs 
ging om de foto te verkopen, dat 
lukte niet altijd want daar was geen 
geld voor. In de straat kwam eens een 
vrachtauto met een aanhanger waar 
een cowboytafereel op was geschil-
derd, je kreeg dan een cowboypak 
aan en werd op de foto gezet. Ik ben 
gelukkig in het bezit van zo’n foto 
waar ik met mijn broers op sta.
Ook een favoriet spelletje was in de 
winter een glijbaan maken in de laan. 
Die glijbaan kon ontzettend lang 
worden zodat de oudere bewoners niet 
behoorlijk bij hun huis konden komen 

zonder uit te glijden. Een van de 
buurvrouwen, Leida heette ze, was het 
zat en strooide zout op onze glijbaan 
zodat het afgelopen was met de pret. 
Later had ze daar spijt van want wij 
hadden als wraak een sneeuwpop te-
gen haar voordeur gemaakt en daarna 
aangebeld zodat de gehele sneeuwpop 
bij haar in de gang lag. Zo kon ze 
weer heerlijk haar beklag doen bij 
onze ouders.
In de laan woonde de Fam. Kops, de 
vader was bloemenkoopman en mijn 
moeder kreeg wel eens een bosje bloe-
men als hij weer eens een keer te diep 
in het glaasje had gekeken. Naast ons 
was de beeldenfabriek van de Fam. 
Barsi, een Italiaanse familie die aller-
lei beelden van gips maakten en daar 
altijd ijzerdraad voor nodig hadden. 
Alle lampenkappen die wij op straat 
vonden namen wij mee nadat wij de 
bekleding er van af hadden gehaald, 
het ijzerdraad dat overbleef kon Barsi 
goed gebruiken om zijn gietsels mee 
te versterken, zodat wij daar weer wat 
voor kregen. De Fam. Barsi bestond 
uit 3 broers waarvan er een altijd liep 
te schreeuwen en schelden, Dio Cana, 
Dio Cana, hoorde je hem dan roepen, 
van de andere broers hoorden we dat 
je daar niet bang voor hoefde te zijn. 
De muren waren zo dun dat het net 
leek of die man naast je bed stond te 
schreeuwen.

Veel feestjes
Op onze manier werden er in de 
Falckstraat veel feestjes met familie 
en buurtgenoten gehouden waarbij een 
keer de verkoopwagen van Arie Buis 
in de laan stond omdat mijn zus Cor 
daar een beetje verkering mee had, 
de warme worsten waren niet aan te 
slepen en wij hebben noch heel lang 
profijt gehad van deze tijd want toen 
Arie later op de Hoefkade met zijn 
haringkar stond kregen we altijd wel 
een harinkie.
In de Kemperstraat zat een schoen-
maker waar we het glas kwijt konden 
dat wij op straat vonden, hij gebruikte 
dat om het overtollige leer van de ge-
maakte schoenen te slijpen, voor een 
mooi beetje glas kreeg je altijd wel 
een paar dubbeltjes. In de laan woonde 
ook een mevrouw met een oudere 
zoon die zich boven alles verheven 
voelde en niks met de buren te maken 
wilden hebben. Haar zoon ging elke 
dag met een aktetas de deur uit en we 
waren best wel benieuwd waar hij naar 
toe ging en wat hij voor werk deed. 
Later zijn we daar op een vreemde 
manier achter gekomen.

Andere bewoners van de Falckstraat 
die ik mij herinner zijn de Fam. Lug-
ters, Roke, Hoorn, Wolters, Ludwig 
en de Chinese Fam. Chang. Okkie 
Chang maakte loempia’s die hij aan 
restaurants en dergelijke verkocht, hij 
fietste van hot naar her om zijn handel 
aan de man te brengen, het gerucht 
ging dat dit een dekmantel was voor 
zijn andere activiteiten. Mevr. Roke 
was van Joodse afkomst en verkocht 
sigaretten per stuk, dat was toen een 
lucratief handeltje want bijna niemand 
had het geld om een heel pakje siga-
retten te kopen. In de straat woonde 
ook nog een soort heks, Zwarte Rieka 
wed zij genoemd, bij haar thuis in 
het poortje stond alles vol met lege 
conservenpotjes.

Familie Ludwig
In de straat woonde ook de Fam. 
Ludwig, zij hadden 2 kinderen, Annie 
en Japie. Japie Ludwig zat bij mij op 
school toen hij getroffen werd door 
Polio en geheel verlamd raakte, ik heb 
jaren achter zijn karretje lopen duwen. 
Later ging Japie ook met ons mee naar 
diverse gelegenheden waar Haagse 
bandjes speelden maar was daar vaak 
erg lastig zodat we vaak wat eerder 
weggingen om moeilijkheden te voor-
komen. Japie werkte later voor Arie 
Buis op de Haagse Markt waar hij met 
zijn skelter boodschappen deed. Met 
die skelter kon hij lezen en schrijven. 
Het is dan ook een raadsel toen wij 
hoorden dat Japie op onverklaarbare 
wijze om het leven gekomen, ze von-
den hem met z’n skelter in het water 
van de Zuidwal. De vader van Japie, 
Willem Ludwig had later een café op 
de hoek van de Hoefkade en de van 
Bassenstraat.
In het korte gedeelte van de Falck-
straat zat een dokterspost waar onze 
huisarts, Dokter Rensen, zetelde. Zr. 
Zija zwaaide daar de scepter en hield 
alles met strenge maar rechtvaardige 
hand onder controle. Het verband dat 
er bij iemand werd afgehaald werd 
gewassen en met een kleine machine 
weer opgerold voor het volgende 
slachtoffer, naalden en dergelijke 
werden ook gewoon hergebruikt totdat 
ze niet meer geschikt waren. Naast 
de dokterspost zat een soort bejaar-
denhuis. In het lange gedeelte van de 
Falckstraat zaten een paar winkels, zo 
had je de waterstokerij van Paalvast 
waar je een kluit groene zeep in bruin 
papier en heet water kon kopen.
Verderop had je kapper Kuylaars 
die voor ons te duur was, daardoor 
moesten wij naar kapper Vendelo op 

De Falckstraat is eigenlijk niet echt de Schilderswijk maar de Staionsbuurt. Ik 
heb er van 19  tot 19  gewoond en roep mijn herinneringen aan vroeger op. De 
Falckstraat tegenwoordig niet meer doorloopt naar de Parallelweg, wat vroeger 
wel het geval was. De Falckstraat bestond uit 2 gedeeltes, een kort stukje liep 
van het Oranjeplein naar de Hoefkade en het andere stuk van de Hoefkade naar 
de Parallelweg, de buurtbewoners hadden het altijd over de Prelleweg’.

Jan affa herinnert zich de kleurrijke families en winkels in en om zijn Falckstraat, begin jaren 
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de Hoefkade want die rekende niet 
zoveel. Dit was nog een echt oud 
kapperszaakje waar het scheerwater 
op een kolenkacheltje stond te koken 
en waar alles nog geslepen werd met 
de scheerriem, het deed een beetje 
denken aan een ‘Western’ kapper. Als 
je naar kapper Vendelo liep kwam je 
nog een kapper tegen op de Hoefkade, 
dat was kapper de Zeeuw die naast het 
Café van Jan Dreier zat. Daar ging je 
ook niet heen want deze kapper wist 
alles van de hele buurt. In het mid-
den van de Falckstraat zat een klein 
bakkerswinkeltje waar je heerlijke 
Pennywafels kon kopen als je daar het 
geld voor had. Op de hoek had je het 
café van Hennie Swikker waar ook 
een slijterij aan verbonden was waar 
je maatjes jenever en andere drankjes 
kon halen. Heden ten dagen heeft zijn 
zoon Adje samen met zijn vrouw Olga 
het Spaanse restaurant De Kikker La 
Rana  op het Huygensplein.

Lompenhandel eyl
Op de andere hoek zat de hengelzaak 
die later van Koolmoes werd, die na 
de verhuizing naar de Koningstraat 
werd opgevolgd door Kikkie de Graaf 
die met de dochter van Koolmoes 

is getrouwd. Aan de overkant was 
een kerk waar later het Clubhuis De 
Mussen tijdelijk in zat vanwege de 
nieuwbouw op de Hoefkade. In de 
Koninginnestraat zat het kruideniers-
zaakje naast de lorreboer Koppes, zijn 
dochter runde de kruidenierszaak. 
Dan had je ook nog de pijpenfabriek, 
deze fabriek werd eerst in gebruikt als 
broodbakkerij en daarna door Paré de 
Suikerwarenfabriek. Later werd de 
fabriek ook nog gebruikt door lompen-
handel Keyl, de vader van Catherine 
Keyl.
Op de Hoefkade zaten veel winkels 
waaronder Leeuwerik, daar kon je 
snoep kopen die uitgestald lag onder 
een grote glazen plaat waar je alleen 
maar naar mocht wijzen maar aan-
komen niet. Je kon daar ook fietsen, 
steppen en zelfs wasmachines en stof-
zuigers huren, de wasmachines gingen 
wel eens voor het zelfde geld naar 
de buren zodat het voor iedereen wat 
goedkoper werd, je moest er wel voor 
zorgen dat Leeuwerik het niet merkte 
want dan waren de rapen gaar en 
kreeg je geen spullen meer van hem. 
Ook op de Hoefkade zat het café van 
Jan Dreier waar mijn vader ook wel 
eens was te vinden, Kees Dreier, de 
zoon van Jan, is later bekend gewor-
den onder de naam Kees de Draaier 
met zijn liedje Bloemen Beppie.
Bij Hus op de hoefkade haalde je pud-

dingstukjes, bakkerijrestanten die wer-
den gebakken en in vierkante brokken 
werden gesneden, als je er daar een 
van op had hoefde je de hele dag niks 
meer te eten. Later hebben we in de 
bakkerij van Broerse gezien waar die 
puddingstukjes van werden gemaakt, 
ook de bakkerijresten van de vloer 
gingen er gewoon in. In de Rijswijkse-
straat had je het Clubhuis De Mussen 
waar Meester de Bruin met harde hand 
de scepter zwaaide. Was je te laat of 
had je onverhoopt een grote mond dan 
wist meester de Bruin je altijd te raken 
met zijn sleutelbos die hij achter je 
aan gooide al liep je achter in de gang. 
In het clubhuis kon je aan allerlei 
activiteiten deelnemen zoals, tim-
meren bij Noordeloos en schilderen bij 
Boelie, ook kon je dammen, biljarten 
en gymnastiek van 16.30 uur tot 18.30 
uur voor de jongeren en van 19.30 
tot 21.30 uur voor de ouderen. Het 
dammen werd vaak gedaan met Nelis 
Caffa die blind was en zijn damstenen 
met punaises had gemerkt, als je ook 
maar een steen verzette had hij het 
in de gaten en kreeg je een mep met 
zijn stok. Later is Nelis meermalen 
Nederlands kampioen geworden, Nelis 
is in 2005 overleden.

Er was ook nog een zaal voor me-
taalarbeid waar op een keer een VW 
Kever in stond die van zijn kleine 
achterraampje (Brilletje) werd ontdaan 
en waar een groot raam in werd gezet. 
We wisten toen nog niet waar we mee 
bezig waren.

amp Otterlo
Ook kon je in de zomervakantie mee 
naar het kamp in Otterlo, 10 dagen 
voor fl. 6,00, waar wij in het begin 
in grote tenten sliepen. Wij hebben 
daar op een zogenaamd werkkamp 
zelf een zwembad aangelegd waar 
wij jaren plezier van hebben gehad. 
Op het kamp was ook een boerderijtje 
waar meester de Bruin zijn verhalen 
vertelde, iedereen hing aan zijn lippen, 
vooral als hij het over de stropers had 
die hier in de bossen rond het kamp 
hun jachtterrein hadden. Een naam van 
deze stropers kwam regelmatig terug 
in zijn verhalen, Teun de Stroper, die 
had al heel wat wandaden op zijn ge-
weten volgens meester de Bruin. Zijn 
verhalen hadden een goede uitwerking 
op ons want niemand waagde het om 
‘s avonds nog zijn tent uit te komen 
zodat de nachtrust voor de leiding ook 
niet werd verstoord. ‘s Morgens werd 
er eerst stevig ontbeten, aan grote lan-
ge tafels met banken waar volop brood 
en grote borden griesmeelpap naar 
binnen werden gewerkt. Jantje de Wit, 

jawel een broertje van Siempie de Wit, 
de latere Koning van de Boekhorst-
straat, leed aan epilepsie. Jan hield er 
altijd een vreemde gewoonte op na, 
het kon geen toeval zijn dat hij precies 
tijdens het ontbijt een epilepsieaanval 
kreeg en met zijn handen in de gries-
meelpap terechtkwam om vervolgens 
de smurrie bij zijn buurman in zijn 
gezicht te smeren. Meester de Bruin 
kwam dan snel met zijn pilletjes en zei 
tegen Jan dat hij zijn pillen voortaan 
voor het ontbijt moest innemen. Het 
was niet vreemd dat er niemand meer 
naast Jan de Wit wilde zitten. 

Zwikken
In de slaaptenten werd ook nog 
wel eens gekaart, zwikken was erg 
populair en Jantje de Wit maakte ook 
hierbij misbruik van zijn epileptie, hij 
viel gewoon van het stapelbed af en 
gooide daarbij de kaarten zo door de 
war dat het spel niet door kon gaan 
met zijn slechte kaart. Er werden 
ook nachtwandelingen gemaakt om 
naar wilde zwijnen te kijken die in 
de nacht hun kostje bij elkaar gingen 
scharrelen. Dat was een heel spannend 
gebeuren want je moest heel stil zijn 
en niet op takjes stappen. Tijdens 
een van deze nachtwandelingen zijn 
wij een jongen kwijtgeraakt, Reikie 
Groenstegen, hij was ergens van 
geschrokken en in een boom geklom-
men waar hij niet meer uit durfde. Wij 
werden door de leiders naar het kamp 
gebracht waarna de leiders teruggin-
gen om Reikie te zoeken. Ze hebben 
hem geroepen en geroepen maar 
Reikie gaf geen antwoord. Pas toen 
het licht werd durfde hij antwoord te 
geven omdat hij de leiders herkende, 
ze bevrijden hem uit zijn benarde po-
sitie en vroegen hem waarom hij niet 
eerder had geantwoord. Hij dacht dat 
het Teun de Stroper was die hem had 
geroepen. Later in het kamp hebben 
we natuurlijk nog hartelijk gelachen 
om het voorval en is Reikie daar nog 
heel vaak mee gepest.
Ook werden er speurtochten uitgezet 
waar iedereen graag aan meedeed. En 
ook de spelletjes die meester de Bruin 
verzon waren natuurlijk prachtig, dou-
ane spelen was daar een van. Je moest 
een voorwerp van a naar b smokkelen 
en de douane mocht van alles doen om 
je tegen te houden. Tijdens de stevige 
wandelingen die je daar maakte droe-
gen we stevige rugtassen afgeladen 
met boterhammen en drinken voor 
onderweg. Je kunt je niet voorstellen 
hoeveel we toen weg konden eten. 
Op het kamp waren Heidt en Mevr. 
Kruseman intussen bezig om voor ons 
eten te zorgen, dat was altijd een feest 
want je had in die tijd altijd honger 
terwijl je toch voldoende brood had 
meegekregen, waar geen kruimel 

van overbleef. Aan grote lange tafels 
werd er gegeten en er was niemand 
bij die iets niet lustte want alles werd 
opgegeten.

ampvuren en erst
Het hoogtepunt van deze vakanties 
waren de enorme kampvuren met weer 
prachtige verhalen van meester de 
Bruin, en daarna voordat je naar bed 
ging werden er door Heidt nog wat 
eieren gebakken, of dat zo goed was 
voor het slapen gaan weet ik niet hoor. 
Later gingen we ook nog mee met de 
oudere kampen waar ook Nelis Caffa 
bij was, als je het licht uitdeed in de 
slaapvertrekken begon hij te gillen dat 
hij niks meer zag waardoor hij links 
en rechts met zijn stok mepte. Het is 
mij een keer gebeurt dat ik uit de bus 
stapte vanuit Otterlo en mijn vader 
vroeg of ik nog een keer wilde. Dat 
wilde ik natuurlijk wel dus stapte ik 
met dezelfde bagage weer in de bus 
waar ook mijn broers Bas en Bram in 
zaten.
De Kerstviering in het Clubhuis De 
Mussen was fantastisch, de gymzaal 
werd omgetoverd in een feestzaal en 
er werd een heerlijk kerstdiner opge-
diend. Dat waren nog eens belevenis-
sen. Na de Kerst had je natuurlijk ook 
het kerstbomen ‘rausen’ waar Harry 
Jekkers zo mooi over zong in zijn 
nummer Oh, Oh, Den Haag. En vooral 
die autobanden rookten fijn, zong hij 
daarbij. Nou die autobanden deden mij 
op het politiebureau belanden. Ik was 
met een aantal vriendjes in de buurt 
van het Spui en zijn over de muur van 
autoverhuurbedrijf Köhler geklom-
men waar altijd volop autobanden 
lagen. Er werden een aantal banden 
over de muur gegooid en iedereen 
ging er met 2 banden vandoor. Toen de 
politie kwam was ik niet snel genoeg 
om die banden weg te gooien en werd 
gegrepen. Het bleken geen oude maar 
nieuwe autobanden te zijn dus werd 
ik naar het politiebureau aan de Laan 
Copes van Cattenburg gebracht waar 
ik naar mijn herinnering de hele dag 
heb gezeten. Mijn vader kwam mij 
halen met de bromfiets, en omdat mijn 
vader nooit sloeg had hij een andere 
straf in zijn gedachten. Ik dacht achter 
op de bromfiets te springen maar dat 
was er niet bij, ik moest er achteraan 
hollen naar huis. Nou dat was een heel 
eind hoor naar de Falckstraat.

Meester Sta
De lagere school was gevestigd in 
de Van der Duynstraat, daar had je 
2 kanten, de A kant voor de mid-
denstandskinderen en de B kant voor 
de arbeiderskinderen. Zelfs op de 
speelplaats was er een hek om deze 
twee groepen apart te houden. Meester 
Stax was de hoofdmeester en was 

afkomstig uit Boxmeer waar hij hele 
verhalen over kon vertellen. Meester 
Coemans woonde bij ons in de straat, 
zijn ouders hadden een waterstoke-
rij, en Meester van Zeijl woonde in 
de Kikkerstraat waar zijn vader een 
fietsenmakerij had.
In de 5e en 6e klas kreeg je wekelijks 
zwemles in het zwembad op de Mau-
ritskade. Lopend gingen we daar naar 
toe, meester Stax liep voorop met zijn 
eeuwige kalotje op, als het regende 
liepen de blauwe strepen over zijn 
gezicht. Degene die het melkgeld kon 
betalen kreeg elke dag een kwart liter 
melk in een flesje waarvan we de zil-
verpapieren doppen moesten bewaren 
voor de arme nikkertjes in Afrika.
Ook waren er spaarzegels te koop van 
De Zilvervloot, dat waren spaarzegels 
met een bij erop. Schoolvrienden van 
die tijd waren Theo Zwaan, Wim van 
der Heiden, Batsie Visser, Aad van 
Sas, Joop Rapatie en Theo Hulsker. 
Een leuke bezigheid was om bij Café 
De Bordelaise rond te hangen, daar 
waren altijd autohandelaren in de weer 
om hun handel aan de man te brengen, 
aangezien ze daar geen pottenkijkers 
bij konden gebruiken werden we dan 
weggestuurd om een pakje sigaretten 
te halen, het wisselgeld was steevast 
voor jou als je maar ophoepelde. Ik 
denk niet dat daar de beste auto’s 
werden verkocht.

Naar het badhuis
Omdat we in de Falckstraat nog geen 
douche of andere wasgelegenheid had-
den gingen wij vrijdags naar het bad-
huis op de Parallelweg, waar dan ook 
altijd de kolenboeren uit de Waldorp-
straat zich kwamen wassen, je mocht 
maar een beperkt aantal minuten onder 
de douche blijven, bij treuzelaars werd 
abrupt de kraan dichtgedraaid. Als de 
kolenboeren eronder stonden zag je 
het zwarte water zo onder de deurtjes 
vandaan stromen en als zij er uit kwa-
men herkende je ze pas.
Er woonde ook een Familie Peters in 
de straat. Floor Peters was al vroeg in 
de weer met het knutselen aan brom-
fietsen en motoren. Toen de auto’s 
kwamen ging hij ook een beetje aan 
uitlaten en schadegevallen werken. 
Het kwam in die tijd vaak voor dat je 
een lekke uitlaat had, dan ging je naar 
Floor en werd hij gelast of er werd een 
andere uitlaat van de sloop opgezet. 
Geld voor een hele nieuwe uitlaat was 
er in deze buurt niet. 

Jan Kaffa
De hijenho  19
254  AA Den Haag
ka a001@kpnmail.nl

Jan affa herinnert zich de kleurrijke families en winkels in en om zijn Falckstraat, begin jaren 

erst in ons Clu huis De ussen    as n feest    

- De alckstraat in de jaren 0, eerste fase stadsvernieu ing oto  collectie ohn van liet . -

- Helemaal links het café van illem ud ig -
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Kleine 
Nostalgie

met ulius asgeld

Voor lastposten zoals ik zat er dan 
maar één ding op: een jaartje naar 
een zevende klas. Om te worden 
bijgespijkerd in wat er de vorige jaren 
was blijven liggen. Mijn zevende 
leerjaar bracht ik derhalve door op de 
Zonnebloemschool in de Haagse Bo-
men- en Bloemenbuurt.  En daar was 
het ook, dat mijn eerste liefde werd 
beantwoord. Het aanzoek vond plaats 
op het schoolplein tijdens touwtje 
springen. Dat was een heel ritueel. 
De halve school stond in een dubbele 
kring om een zeer lang touw dat aan 
weerszijden door twee personen be-
wogen werd als betrof het het draaien 
van een orgel. Als er iemand  ‘in het 
touw’ sprong, begon men uit volle 
borst te zingen. ‘Kies wie je wil en 
kies ’ En dan moest de springende 
persoon heel hard een naam roepen 
van iemand van het andere geslacht. 
Die nam dan f een dolzinnige aan-
loop f betrad de nabijheid van het 
draaiende touw juist heel voorzichtig 
om zich met wisselend succes bij de 

springende persoon in het touw te 
voegen waarna de hele meute verder 
zong:  ‘...in de kring. En ziedaar me-
vrouw. Nu verlaat ik jouw’. Of: ‘En 
ziedaar meneer. Ik verlaat u weer’. 
Al naar gelang er een ‘meneer’ of een 
‘mevrouw’ overbleef. Die nu op zijn 
of haar beurt al springend en zingend 
weer een nieuwe partner diende te 
noden. 
Het was buitengewoon ingewik-
keld allemaal en meestal hield ik me 
verre van dat ‘kinderachtige gedoe’. 
Achteraf gezien was dat natuurlijk 
vanwege een diepgewortelde angst 
de hele pauze voor Jan Doedel in de 
kring te moeten staan zonder gekozen 

te worden. Bovendien was het vrij 
lastig om in dat draaiende touw te 
springen. Mislukkingen werden wat 
dat betreft steevast met langdurig 
openbaar hoongelach begeleid. 

Thuis oefenen
Na thuis op mijn kamertje in mijn 
eentje stiekem wat geoefend te 
hebben in de edele kunst van het 
touwtjespringen, waagde ik me op 
een goede dag in de kring en jawel 
hoor. Daar hoorde ik Marietje van 
Rossen duidelijk Julius  roepen. 
Verstijfd van schrik bedacht ik 
me dat weglopen mijn toch al wat 
achteloos opgepoetste imago in die 
zevende klas geen goed zou doen. 
Met stijf dichtgeknepen ogen nam 
ik een aanloop en  het ging zowaar 
goed. Even hupsten we tezamen 
in het touw totdat Marietje na het 
‘Ziedaar meneer, ik verlaat u weer’ de 
kortstondige relatie verbrak en zich 
weer in de kring opstelde. Nu moest 
ik kiezen.

Het liefst had ik natuurlijk Marietje 
weer gekozen want de promiscue 
jaren zestig waren nog niet aan-
gebroken. Maar dat mocht niet. Je 
mocht niet degene kiezen die jou 
net gekozen had. Want dan kon je 
wel aan de gang blijven. Wie al die 
regeltjes bepaalde weet ik trouwens 
nog steeds niet.
Dus koos ik Anja Thijssen. Ook leuk. 
Helblond en een beetje arrogant. En 
bovendien lekker veilig. Want vrijwel 
alle jongens kozen Anja Thijssen. 
Anja was ‘in de springtouwtijd’ na 
afl oop van de schoolpauze altijd 
doodmoe van al dat springen.
Toch vond ik Anja lang niet zo leuk 
als Marietje. Later in het jaar is het 
tijdens een nachtwandeling op het 
schoolreisje nog tot zoenen gekomen 
met Marietje. Toch is het nooit echt 
wat geworden. Misschien maar goed 
ook. Want Marietje is later burge-
meester van Hellevoetsluis geworden. 

En daarna burgemeester van Alkmaar. 
En achteraf zie ik mezelf met mijn 
ouderwetse dominante karakter niet 
zo gauw op het tweede plan staan als 
‘echtgenoot van de burgemeester’. 
En ach, zo diep ging de liefde toen 
nog niet. Het waren slechts vlinders 
in de buik, waar ik eigenlijk niet zo 
goed raad mee wist.

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

roeger as heus niet alles beter. aar el bijna alles. ant als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versle-
ten en vergeten. at overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren e die.

Een prille romance
in de springtouwtijd

Van Cito-toetsen hadden we een halve eeuw geleden nog nooit gehoord. Wel was er een 
toelatingse amen voor de Hogere Burgerschool (HBS) of voor het gymnasium. Omdat ik op 
mijn Openbare Lagere Montessorischool in de Abeelstraat altijd mocht doen wat ik wilde en 
dus alleen maar met mijn neus in de boeken zat, had ik op mijn toelatingse amen voor het 
onderdeel rekenen een twee. En daar kon ik natuurlijk niet mee naar de Dalton-HBS aan de 
Aronskelkweg.

- uust later met vlinders in de buik -

- ou tjespringen in de jaren 0 op het schoolplein oto  r n arconis . -

- ou tjespringen in de jaren 0 
op het hurchillplein tijdens een spelle-
tjesmiddag oto  Haagsche ourant . -

SCHROEDER

KRINGLOOP HOLLAND

I
n de zestien winkels van Kringloop Holland verkoopt 

Schroeder gebruikte goederen voor een lage prijs! 

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

koelkasten, wasmachines, kleding en boeken: meer dan 200 

mensen van Kringloop Holland zijn actief in het ophalen, 

repareren en verkopen ervan. 

Kringloop Holland heeft ook de inboedelservice. Als een 

woning leeg moet en de inboedel bestaat uit voldoende 

verkoopbare spullen, haalt Kringloop Holland de inboedel 

gratis op en wordt de woning bezemschoon opgeleverd.

Mensen met een Ooievaarspas krijgen 10% korting in de 

winkels van Kringloop Holland. 

Adressen Kringloop Holland 
Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 14 Den Haag

Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 Rijswijk

Beresteinlaan 2 Den Haag 

Fruitweg 240 Den Haag

SCHROEDER

DIENSTENWINKEL

D
e Schroeder Dienstenwinkel verzorgt uiteenlopende 

diensten voor particulieren met een krappe beurs en 

voor instellingen of stichtingen.  Geschoolde klussers 

leveren en garanderen kwaliteit tegen lage prijs. U weet 

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

een Ooievaarspas, een vaste klantkaart of een servicepas 

Gezondheidsservice Florence krijgen extra korting.

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

gratis energiebespaarbox aan Haagse inwoners met een 

Ooievaarspas.

*   Witten, schilderen en behangen: handige klussers geven 

uw kamer(s) graag een mooie opknapbeurt.

*   Kleine klussen zoals het repareren van een lekkende 

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

*  schoonmaakwerk. 

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

winkels terecht. 

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

donderdag van 08.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 

08.00 tot 12.00 uur of een e-mail sturen naar 

info@dienstenwinkel.nl.

Badhuisstraat 16 Den Haag

Van Musschenbroekstraat 135 Den Haag Den Haag 

Van Musschenbroekstraat 159 Den Haag Den Haag 

Piet Heinstraat 25 Den Haag

Piet Heinstraat 69 Den Haag

Loosduinsekade 156 Loosduinsekade 156 Den Haag

Prins Willemstraat 14 Prins Willemstraat 14 Den Haag

Weimarstraat 364 Weimarstraat 364 Den Haag

Thomsonlaan 79 Den Haag

Fahrenheitstraat 343 Den Haag

Crispijnstraat 74 Den Haag

A. Diepenbrockhof 67 Den Haag

Kerketuinenweg 63 Den Haag

Van Ravesteijnplein 84-85 

Beresteinlaan 2 Den Haag 

Fruitweg 240 Den Haag

✁✁✁✁✁

       KERSTAKTIE

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

50 % KORTING 
OP ALLE KERSTARTIKELEN

Geldig tot 31 december 2009 Alleen originele kortingsbonnen geldig

Maximaal 1 bon per klant



Het is bij mij soms net een zoete 
inval. Denk ik een dag niemand te 
zien, zitten er een uur later zo maar 10 
mensen bij me in de huiskamer. Heer-
lijk toch!  Die aanloop en het graag 
bij Tonny willen zijn tekent ook haar 
open karakter.  Ik hou van gezellig-
heid en sta graag voor een ander klaar. 
Soms komt het zo op je af en soms 
moet je het ook zelf zoeken.  Maar 
Tonny is ook zeer sociaal bewogen. 
Haar motto is: Als de zon niet buiten 
schijnt laat het dan in je hart schijnen. 
Dat motto draagt ze ook graag uit. Ze 
kan heel slecht tegen eenzaam zijn en 

onrechtvaardigheid. Ik probeer er ge-
lukkig wat van te maken maar er zijn 
helaas heel veel mensen ook in mijn 
buurt die dat niet lukt en vereenzamen. 
Dat vindt ik erg, dat raakt me.
De oproep die ze dan ook 3 jaar 
geleden in de krant las om vrijwilliger 
te worden van iemand die eenzaam is 
sprak haar gelijk aan. Ik dacht Tonny, 
meid dat is iets voor jou!
Ik durf best van mezelf te zeggen dat 
ik mensenkennis heb, gezelligheid 
kan bieden en me niet te beroerd voel 
om ook m’n handen uit de mouwen te 
steken.

2tegen1zaamheid
Het project waar Tonny nu alweer 3 
jaar actief voor is heet ‘2tegen1zaam-
heid’ en wordt uitgevoerd door Buddy 
Netwerk. Zij zetten 1 dagdeel per 
week een vrijwilliger in bij iemand die 
eenzaam is. Na een korte training van 
3 dagdelen wordt je gekoppeld aan 
een eenzaam persoon om o.a. leuke 
dingen mee te doen of gewoon alleen 
mee te praten. Vooraf zag ik wel op 
tegen het volgen van zo’n training. 
Ik dacht is dat nou wel echt nodig 
maar ik moet achteraf bekennen er erg 
veel aangehad te hebben. Vooral het 

onderdeel ‘grenzen stellen’ is toch wel 
goed om bij stil te staan. Ik heb dat 
wel een beetje nodig anders kom ik 
mezelf tegen.
Het eerste contact wat ik had en nog 

steeds heb is met een oudere vrouw 
van toen begin 90. Het doel van dit 
contact was om haar een beetje mee 
te krijgen naar buiten. Dat is op zich 
goed gegaan. Ik zag haar enorm op-
knappen en dat geeft je een geweldig 
gevoel. Even die glimlach, dat knikje 
en zichtbare genot betekent heel veel 
voor me.

Enorme verrijking
Eigenlijk op zich een hele simpele 

formule,  aldus Tonny. En weet je 
wat nou zo leuk is. Het levert jezelf 
ook weer veel nieuwe contacten op. 
De training heb ik gevolgd met 9 an-
dere tot die tijd volslagen onbekenden. 
Met iedereen heb ik nog contact. Goed 
met de een wat meer dan de ander 
maar we komen elkaar regelmatig 
tegen tijdens bijeenkomsten die er 
georganiseerd worden om te horen hoe 
het iedereen vergaat in de contacten 
met je ‘maatje’- want (zo noemen we 
de cli nt waar je mee optrekt.
Daarnaast organiseren ze bij Buddy 

Netwerk ook allerhande andere acti-
viteiten, zoals nieuwjaarsbijeenkomst, 
vrijwilligersetentje en contactmid-

dag met cli nten. Daar kan je aan 
deelnemen. Het hoeft niet. Dat vindt 
ik ook het leuke aan de organisatie. 
Er zit geen dwang achter. Je kunt het 
contactmoment met je maatje zelf be-
palen. Maar het belangrijkste voor mij 
blijft het plezier wat ik er aan beleef. 
Het geeft echt een verrijking aan m’n 
leven en de ander voelt zich weer wat 
minder eenzaam.
Spreekt het verhaal van Tonny u aan  
Neem dan contact op met Buddy 
Netwerk, tel: 070-3649500 of kijk op: 
www.buddynetwerk.nl

Wim van Polanen
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Tonny van Dijk, actief in Buddy Netwerk 

en aa heid nog groot 
ta oe in Den Haag 

- onn  van Dijk  k hou van gezelligheid en sta graag voor een ander klaar.  -

Ze vindt zichzelf nog steeds een echte Haagse ook al heeft ze er bijna een kwart eeuw niet 
gewoond. Tonny van Dijk ( ) voelt zich heel erg prettig in haar residentie. Alles lekker in 
de buurt, gezellige buren en er zelf op uit gaan wanneer ik d’r zin in heb. ortom: Lekker 
genieten.  En dat ondanks een langdurig arbeidzaam leven waarin haar niet alles voor de 
wind is gegaan. Toch voel ik me een heel bevoorrecht mens . 

ichel van der teen 
geeft al zo n t intig 
jaar advies over 
geldzaken. Hij is be-
edigd h potheekma-
kelaar, maar houdt 
zich ook bezig met 
pensioenk esties en 
vermogenszaken.
ezers die een 

bepaald onder erp 
graag behandeld il-
len zien, kunnen dat 
laten eten
indeknip
deoud-hagenaar.nl

Heeft u sterk wisselende inkomsten in box 1 
als gevolg van de economische crisis  Dan 
is ‘middeling’ misschien een uitkomst. Bij 
een sterk wisselend inkomen, waarbij u in de 
verschillende jaren in een ander belastingta-
rief valt, kan er een situatie ontstaan waarbij 
u meer belasting heeft betaald dan het geval 
zou zijn bij een meer gelijkmatige verdeling 
van dezelfde inkomens. Met de middelings-
regeling kan een vermindering van belasting 
worden verkregen. De inkomens over drie 
opeenvolgende jaren worden gemiddeld 
waarna de belasting over het gemiddelde 
inkomen wordt berekend. Het verschil tussen 
de aanvankelijk berekende belasting en de 
herrekende belasting, verminderd met een 
drempelbedrag, wordt op verzoek terug gege-
ven. Kijk, dat is dan weer een meevallertje bij 
lagere inkomsten.

Ideetje voor Zalm
Misschien een goede tip voor Gerrit Zalm. 
Hij heeft nu een basissalaris van 750.000 
euro (zonder bonus) bij de staatsbank ABN 
AMRO. Maar of hij hier kan blijven na de 
uitkomsten van het onderzoek naar zijn rol als 
fi nancieel directeur (CFO) van de DSB is nog 
niet duidelijk. Er is inmiddels uitgelekt dat er 

in de tijd van Zalm meer DSB-koopsommen 
zijn verkocht dan ervoor. Oeps. Nee, dan nik-
kelen Neelie,die valt niet terug in inkomsten 
want zij mag blijven in Brussel. Helaas voor 
haar geen middelingsregeling, best triest.

Verwachtingen
En hoe zit het met het koopgevoel en de 
fi nanci le ruimte van de consument zo in de 
aanloop naar Kerst. De indrukken zijn ver-
schillend. Onder bloemisten bijvoorbeeld, die 
traditioneel de drukste periode van het jaar 
beleven in het najaar, houdt circa de helft het 
er op dat de verkoop gelijk zal zijn aan vorig 
jaar. De andere helft verwacht zelfs meer te 
zullen verkopen dan in december 2008. De 
media melden dat 2010 in ieder geval beter 
zal zijn dan 2009. Een einde aan de recessie, 
of is dit begin van een nieuwe illusie  Wie 
het weet mag het zeggen. Je durft bijna niets 
meer te geloven. Tot niet eens zo lang geleden 
had ik ook nog geloof in de Nederlandse 
Bank (DNB), maar daar hebben ze met de 
Icesave- en de DSB-affaire toch ook echt 
zitten snurken. Nu pas komen ze er achter dat 
ook hier de boekhouding op zijn Amerikaans 
plaatsvindt: There is nothing left on the right 
side and there is nothing right on the left 
side  Een aardig grapje vind ik, over debet en 
de credit zijde van het huishoudboekje.
We hopen maar dat 2010 een beter jaar wordt 
en dat de nieuwe landelijke keten ‘Ophef-
fi ngsuitverkoop’  niet groter wordt, je komt 
ze steeds meer tegen. De tekenen van de 
rekengrootmeesters voorspellen vooruitgang, 
wat hoop geeft. Er is eventjes voldoende 
bezuinigd, gesneden, gereorganiseerd en 
ontspaard.

iddeling an hel en o
elasting te inderen

Door de roerige financi le tijd 
waarin we momenteel leven 
moeten een hoop huishoudens 
het inmiddels met minder doen. 
Behoorlijk wat werknemers al 
hebben met ontslag te maken 
gekregen en veel zelfstandigen 
draaien minder omzet omdat de 
consumentenbestedingen zijn 
terug gelopen. 

Johm...

Sloopregeling
oude auto’s

De Haagse regeling voor de sloop 
van oude particuliere personenauto’s 
is een groot succes. Sinds de start op 
1 oktober 2008 hebben al ruim 4.000 
Hagenaars gebruik gemaakt van deze 
regeling. Omdat het aantal aanvragen 
nog steeds stijgt, heeft het gemeente-
bestuur besloten om de looptijd van 
de Haagse sloopregeling opnieuw te 
verlengen met een half jaar, tot en met 
30 juni 2010. Het budget wordt ver-
hoogd met  2 miljoen waardoor het 
totaalbedrag van de regeling uitkomt 
op  5,5 miljoen.
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e orello oe  van de red

Zo’n leporelloboek is onlangs versche-
nen van de Frederik Hendriklaan. Loes 
Peters heeft de hele ‘Fred’ van voor 
naar achter en aan beide zijden, in een 
sfeervolle, gedetailleerde tekening van 
bijna dertien meter vastgelegd. Cor 
Gout schreef daarbij zijn persoonlijke 
gedachten en herinneringen en natuur-
lijk zijn boodschappen. 

Omhoog kijken
Deze ode aan een bijzondere winkel-
straat is door burgemeester en buurt-
genoot Jozias van Aartsen voorzien 
van een voorwoord, waarin hij onder 
andere uitspreekt dat het boek ‘zal 

inspireren om een volgende keer niet 
alleen naar de etalages te kijken, maar 
ook eens omhoog’. 
Met hulp van de Dienst Stedelijke Ont-
wikkeling van de gemeente Den Haag 
is een lijst van de architecten van bijna 
alle panden samengesteld en achterin 

het boek opgenomen.
Frederik Hendriklaan ’s-Gravenhage, 
geleverd in een cassette, is niet alleen 
aantrekkelijk om door te bladeren en 
gedetailleerd te bekijken, maar ook om 
in uitgevouwen vorm op te stellen en 
als object te bewonderen. Een echte 

aanrader voor Statenkwartier bewoners 
die nog een mooi presentje zoeken 
voor onder de kerstboom.

rederik Hendriklaan s- ravenhage  
verschenen bij aleriuspers  54 pa-
gina s  SBN 97  90 79715 02 2  Prijs 

 24 95

Een leporelloboek’ is een 
boek waarvan de bladen 
uit n lange, in harmoni-
cavorm gevouwen strook 
papier bestaan. De naam 
is afgeleid van Leporello, 
de bediende van Don Juan 
in Mozarts Don iovanni 
(1 ), die de namen van 
de geliefden van zijn heer 
in een dergelijk boek had 
opgeschreven.

- Detail uit de langgerekte geveltekening -

- en stukje van de dertien meter rederik Hendrikstraat -

ratis toegang voor lezers van De Oud-Hagenaar

illa s a  iterair resenteert
vonne euls en a  ritter

De entreeprijs bedraagt  2,50 (inclu-
sief drankje), maar op vertoon van deze 
krant met dit stukje voor lezers van De 
Oud-Hagenaar helemaal gratis!

astheer Hans Sahar
De lezing van vonne Keuls met 
aangrijpende, humoristische en meesle-
pende verhalen wordt afgewisseld door 

liederen in het Frans, Italiaans en het 
Jiddisch, uitgevoerd door Pax Gritter. 
Gastheer van de avond is Hans Sahar, 
de schrijver uit Escamp en bekend van 
onder andere De Heimweekaravaan en 
De Gebroeders Boetkaboet.

Betrokken oeuvre
Uit het werk van vonne Keuls - be-
staande uit verhalen, romans, toneel-
stukken, film- en televisiescenario’s 
- spreekt een grote maatschappelijke 
betrokkenheid.
Dramatisering en schrijfstijl wor-
den gekenmerkt door duidelijkheid, 
soberheid en zeggingskracht, terwijl 
de personages - veelal randfiguren 
in onze samenleving - voor de lezer
toeschouwer zeer herkenbaar zijn. De 
combinatie met muziek zal zorgen voor 
een onvergetelijke start van het Literair 
Café. 
Reserveren kan in Villa Escamp of via 

telefoonnummer: 070 359 57 79 (wo 
t m zo 12.00-17.00 uur)

Er is meer te doen
Villa Escamp is het vergrootglas van de 
wijk. Je kunt er koffiedrinken, plannen 
maken, trouwen. Het is een museum, 
er zijn mobylettes en puchs uit de 
jaren ‘50 en ‘60 en later dit jaar kun je 
er kleren maken, kleding ontwerpen, 
modeshows lopen en topstukken uit de 
wijk bezichtigen. Er vinden lezingen 
plaats, je kunt er levende verhalen 
lenen of je komt er gewoon een praatje 
maken.
Villa Escamp ziet er zeer opmerkelijk 

uit. De eerste indruk die het gebouw 
geeft is die van een Westlandse kas, 
een glazen huis. Het gebouw werd in 
opdracht van de gemeente ontworpen 
door de architecten ontworpen door 
de architecten Korteknie en Stuhlma-
cher. In september werd het feestelijk 
geopend.
Wie zomaar eens een kijkje wil nemen 
op de hoek van de Leyweg en de Melis 
Stokelaan, kan wekelijks in Villa Es-
camp terecht van donderdag tot en met 
zondag, tussen 12.00 en 17.00 uur. Kijk 
ook eens op de website wat er allemaal 
te doen is:

ae am n

Midden in Escamp, onder vijftig jaar oude kastanjebomen, 
staat de glazen Villa Escamp. De villa van de wijk. Vanaf 
december wordt hier maandelijks een Literair Caf  gepre-
senteerd. Feestelijke premi re op 29 december 2 9 met 
schrijfster vonne euls en zangeres Pa  ritter. Leyweg 
9 , 2 4  HA Den Haag, aanvang: 2 .  uur. 

Workshop digitaal 
fotoalbum maken 
in Zoetermeer
Wegens groot succes verzorgt Biblio-
theek Zoetermeer in januari en februari 
2010 maar liefst zes maal een work-
shop Digitaal Fotoalbum Maken in de 
Hoofdbibliotheek. Tijdens de workshop 
leren de deelnemers hoe eenvoudig 
het is om software te downloaden en 
te gebruiken, waarmee ze vervolgens 
fotoalbums naar eigen smaak kunnen 
samenstellen. 
Inschrijven voor de workshop kan bij 
de administratie in de Hoofdbiblio-
theek, tijdens openingsuren (zie www.
bibliotheek-zoetermeer.nl).
De twee uur durende cursus wordt zes 
keer gegeven, op woensdag 13 januari 
van 10.00 tot 12.00 uur, op woensdag 
20 januari van 14.00 tot 16.00 uur, 
op donderdag 28 januari van 19.00 
tot 21.00 uur, op woensdag 3 februari 
van 10.00 tot 12.00 uur, op dinsdag 9 
februari van 14.00 tot 16.00 uur en op 
donderdag 11 februari van 19.00 tot 
21.00 uur.
Na een korte uitleg gaan de deelnemers 
zelf aan de slag onder begeleiding van 
de workshopleider. Daarbij maken ze 
gebruik van demonstratiefoto’s, dus 
men hoeft geen eigen fotobestanden 
mee te brengen. De workshop is inclu-
sief consumptie en een handleiding. 
Kosten voor deze workshop bedragen 

6,00 voor leden en 8,00 voor niet-
leden. Bezitters van  een vrijwilligers-
kaart betalen ook 6,00 en houders van 
een Zoetermeerpas kunnen betalen met 
bon 13.

Boodschappenhulp 
in Loosduinen
Wordt het voor u, als oudere Loosdui-
ner, lastig om de zware boodschappen 
iedere week thuis te krijgen  Dan biedt 
de Boodschappendienst u misschien 
een oplossing. Deze dienst, onderdeel 
van het Ouderenwerk V R Loos-
duinen, bestaat uit vrijwilligers die 
boodschappen doen voor ouderen, die 
wegens omstandigheden hier niet meer 
toe in staat zijn. In  overleg met een 
(vaste) vrijwilliger worden er éénmaal 
per week boodschappen gedaan bij 
één supermarkt bij u in de buurt. De 
vrijwilliger ontvangt een kleine onkos-
tenvergoeding per keer. 
Lijkt dit u een handige oplossing  
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Ouderenwerk Loos-
duinen, wijk- en dienstencentrum De 
Henneberg, tel 397.60.01. 

rootste kerstboom
Midden in wijkpark Transvaal staat 
de grootste kerstboom van Nederland. 
Hij is 25 meter hoog en er branden 
maar liefst 30.000 LED-lampjes in. De 
boom is te bewonderen tot dinsdag 29 
december.



Toen ik onlangs nog eens via de 
Sophialaan, genoemd naar Koningin 
Sophie, de eerste gemalin van Koning 
Willem III, langs het Plein1813 naar de 
Alexanderstraat wandelde, meende ik 
de stem te horen van de geschiedenis 
die verhalen spint van geheimzinnige 
po zie en romantiek.
Hier had ze geflaneerd: Eline Vere.  
Deze wandeling had ik zo vaak ge-
maakt, toen ik werkte in de Alexan-
derstraat. De straat, zo begint Louis 
Couperus op een van de eerste bladzij-
den van de Boeken der Kleine Zielen 
waar de Gouverneur-Generaalswe-

duwe mevrouw Lowe, een groot huis 
bewoonde.
Dat gevoel begon al, komend uit de 
Javastraat, bij die brede sloot langs 
de Nassaulaan. Zette zich voort bij 
de Willemskerk, waar je dan aarzelt 
tussen de keus van de Sophialaan of de 
richting naar die donkere brug over het 
water, want daarachter lag het geboor-
tehuis van Louis Couperus.

De huizen uit z’n jeugd

Louis Couperus werd geboren op 16 
juni 1863 op de Mauritskade. Het huis 
staat er nog steeds, niet meer als nr.11 
maar als nr.43 Couperus woonde daar 
vanaf zijn geboorte in 1863 tot zijn 9de 
jaar in 1872.
Ook in het huis op nummer 4 aan het 
Nassauplein, dat toen nog Nassaukade 
heette, heeft Couperus als jongen 
gewoond, een zestal jaren. Na een ver-
blijf van vijf jaar in Batavia vestigde 
de familie zich hier in 1878. In die 
periode bezocht hij de H.B.S. aan het 
Bleyenburg en begon daarna aan een 
studie voor de akte M.O. Nederlands. 
In dit huis debuteert hij met een cyclus 
gedichten: Erinnering, onder de naam 
Louis C in het jubileumnummer van 
het tijdschrift Nederland. Enige maan-
den later verschijnt van hem in het ok-
tobernummer van De Gids een gedicht 
in terzinen, getiteld Santa Chiara.
In 1884 vetrok de familie naar het 
nieuw gebouwde huis aan de Surina-

mestraat 20. Hier schreef Couperus 
twee bundels: Een Lent van Vaerzen 
(1884) en Orchidee n (1886).
Naast de verzenbundels die niet zo’n 
goede kritiek kregen zal in 1888 echter 
ook zijn eerste meesterwerk Eline 
Vere ontstaan, een roman die eerst als 
feuilleton in de courant Het Vaderland 
het licht zal zien, alvorens in 1889 in 
boekvorm te verschijnen.
Zijn vriend Frans Netscher schrijft in 
een tijdschriftartikel: En als ik hem ’s 
middags kwam halen scheen juist de 
zon op de achterzijde van het huis en 
stroomde met grote gulpen hitte door 
de ramen  Maar dit was juist waar 
Couperus zo van hield: dan voelde hij 
zich lekker, in zijn element, gezel-
ligjes gestoofd. Vele malen troffen wij 
hem zo aan, in die oosterse tempera-
tuur, in zijn kamer vol bibelots en 
kokette fijne dingetjes. Dan vonden 
wij hem aan zijn schrijftafel, zo keurig 
als een dames-bureautje, waarop 
kleine beeldjes en portretten in lijstjes 
stonden, vouwbenen, pennenhouders, 
schrijfmap,cachet
In oktober 1890 zal Couperus de 
Surinamestraat verlaten voor een lang 
verblijf in Parijs.
Couperus visie op de stad Den Haag, 
was ook betrekkelijk eenzijdig. Zijn 
interesse beperkte zich in feite tot één 
sociale laag van de bevolking, die van 
de gegoede burger. Wat daar buiten 

viel, de kleine burgerij, laat staan het 
19de eeuwse proletariaat, onttrok zich 
grotendeels aan zijn waarneming. In 
1915, na een lang verblijf in Itali , 
weer teruggekeerd in Den Haag, 
schrijft hij in Het Vaderland:  Een Ha-
genaar terug in Den Haag. Hier, in deze 
stad, schijnen geen povere buurtjes of 
armelijke sloppen te zijn. Ten minste, 
de teruggekeerde kwam ze niet tegen.

De Ale anderstraat
De oude Mevrouw van Lowe, de 

Gouverneur-Generaalsweduwe, be-
woonde een groot huis in de Alexan-
derstraat,  zo begint Couperus op een 
van de eerste bladzijden van de Boeken 
der kleine Zielen. Er zijn weinig 
straten in Den Haag die zozeer een 
Couperiaanse sfeer uitademen als deze 
straat. De van de Mauritskade naar 
de Javastraat lopende straat met haar 
uit het begin van de tweede helft van 
de vorige eeuw daterende patricische 
huizen. De straat dateert van het jaar 
1859 en is vernoemd naar Prins Wil-
lemAlexander Frederik Constantijn 
Nicolaas (1818-1848) de tweede zoon 
van Koning Willem II. De huizen langs 
de Alexanderstraat hebben dezelfde 
allure als de alleenstaande villa’s op 
het Plein 1813. Zij hebben  zich, geluk-
kig, eveneens tot in onze dagen weten 
te handhaven. Nog tot in het eerste 
kwart van de vorige eeuw werden ze 
hoofdzakelijk door families van hoge 
komaf bewoond. Het geheel heeft het 
cachet van een voorname buurt waarop 
Koning Willem II als het ware een 
stempel heeft gedrukt, postuum, want 
de aanleg er van vond pas na zijn dood 
(in 1849)  plaats. 

Plein 1 1
Het Plein 1813 werd aangelegd in een 
park, het Willemspark. De gemeente 
Den Haag kocht het van de erven van 
Koning Willem II, die het als onderdeel 
van zijn uitgestrekte paleistuin had 
laten aanleggen. In 1853 boden zij de 
gronden te koop aan op voorwaarde 

dat de aanleg zou geschieden volgen 
het plan van de toentertijd vermaarde 
tuin en parkarchitect Jan David Zocher 
(1791 – 1870). Eerst in 1857 werden de 
percelen ter bebouwing uitgegeven.
Op 17 november 1863, vijftig jaar na 
de bevrijding van de Fransen, heeft 
Koning Willem III de eerste steen 
gelegd van het pompeuze nationale 
vrijheidsmonument. Aan de top van het 
monument staat een vrouw, symboli-
serend het in 1813 bevrijde Vaderland. 
Naast haar een zich oprichtende (Ne-
derlandse) leeuw. Aan de achterzijde: 
Van Hogendorp, Van Limburg Stirum 
en Van der Duyn van Maasdam, het be-
kende driemanschap dat na het vertrek 
van de Fransen in 1813 het ‘Voorlopig 
Bewind’ vormde. En aan de zijkanten 
van het monument nog twee figuren, 
de personificaties van: de Godsdienst 
en de Geschiedenis. Aan de voorkant: 
Koning Willem I, de voormalige Prins 
van Oranje die in Engeland was en op 
uitnodiging van het driemanschap uit 
Engeland over kwam. Hij landde op 30 
november 1813 in Scheveningen, om 
vervolgens zijn intocht te doen in Den 
Haag. Willem I werd Koning in 1815, 
toen Nederland en Belgi  tot één staat 
werden verenigd. Daarvoor droeg hij 

de titel soeverein vorst. Hiertoe was 
hij uitgeroepen op 2 december 1813 in 
Amsterdam. Bij zijn landing in Scheve-
ningen was hij dus nog maar de Prins 
van Oranje, de erfprins. Het was toen 
nog geen uitgemaakte zaak of hij als 
stadhouder (Willem VI) of als soeve-
rein (Willem I) zou gaan functioneren.

Door allerlei strubbelingen kon het  
monument echter eerst zes jaar later, 
op 17 november 1869, worden onthuld 
door Prins Frederik, de enig overgeble-
ven zoon van Willem I. Op die datum 
is ook de naam Plein 1813 ingevoerd, 
hoewel veel oudere Hagenaars nog 
lang bleven spreken van het Willem-
spark.

Jaap Arends

Kruisakkers 1
79 1 BN Diever
jaap.arends@tele2.nl
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 Louis Couperus, het Willemspark en het nationaal monument 

 o i  i ts en  en i  een Hagenaar  
Oud-Hagenaar Jaap Arends uit Diever in Drenthe werkte ruim 2  jaar in een van de grote 
herenhuizen aan de Ale anderstraat, zo mooi beschreven door Louis Couperus in de Boe-
ken der leine Zielen’ vindt hij. Het was een onvergetelijke periode in mijn leven en een 
voorrecht om in zo’n mooie historische omgeving te mogen werken.  Op deze pagina roept 
Jaap Arends de deftige buurt terug in herinnering. En zijn chroni ueur Couperus, die ooit 
de gevleugelde uitspraak deed: Zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar .

- Het nationaal monument op lein 1 1  rond 1910, op een prentbriefkaart van eenink  nel. -

Johm...

- De auritskade 4 , aar ouis ouperus op 
16 juni 1 6  erd geboren oto 19 0  . . 

van der ool . -

- ouis ouperus, immer ver jnd gekleed en 
gemani reerd ua gedrag en spraak. en 

dand  met overtuiging.  -

- De le anderstraat met trams van lijn  in 190 , gezien van de auritskade naar het lein 1 1  
rchieffoto . -



pagina 2  Dinsdag 22 december 2009 De Oud-Hagenaar  -  Krant voor de 50-plusser

Voor brochure en boekingen

(0318) 58 09 58
www.bolderman.nl

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten in Zuid-Duitsland o.b.v. halfpension

• 5 nachten in een goed midden klasse hotel in 

Boedapest. Op basis van 2-persoonskamer 

met bad / douche en toilet 

• Ontbijt en 3-gangen diner

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reislei-

der

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

8 DAGEN BOEDAPEST EN OMGEVING

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

585,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten omgeving Zuid-Duitsland o.b.v. 

halfpension

• 7 nachten in hotel Beau Rivage. Kamers 

v.v. faciliteiten 

• Ontbijtbuffet en 3-gangen diner

• Excursies (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis-

leider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

10 DAGEN LAGO MAGGIORE

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

799,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 maal overtocht met de nacht boot van de T.T.

Line Trelleborg-Travemunde v.v. in een comfor-

tabele hut incl. smör gasbord en ontbijtbuffet 

• 7 nachten in 3* hotels tijdens de rondreis in 

een 2-persoonskamer met douche en toilet 

• Dagelijks ontbijtbuffet + 3-gangendiner/buffet

• Genoemde ferry’s (boottochten)

• Excursies met de bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

10 DAGEN RONDREIS NOORWEGEN

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

99,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 3/4/7 overnachtingen op basis van logies en 

ontbijt in 2-persoonskamers met faciliteiten

• Dagelijks ontbijtbuffet

• 3-gangen bij 5 en 8 dagen

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Stadswandeling o.l.v. gids

• Luxe touringcar + chauffeur/reisleider

• Nederlandstalige gids in Praag

• Afscheidsbuffet (bij 5 en 8 dagen)

4/5/8 DAGEN PRAAG

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

399,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten in Z-Duitsland o.b.v. halfpension

• 5 nachten in 4* Wienerwaldhotel te Eichra-

ben, comfortabele kamer met faciliteiten

• Dagelijks ontbijtbuffet en 3-gangendiner

• Genoemde excursies met de touringcar

(excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis -

leider

• Goedverzorgd afscheidsbuffet

8 DAGEN WENEN EN OMGEVING

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

495,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten in Zuid-Duitsland o.b.v. halfpen-

sion

• 7 nachten in het *** sterren Lifthotel in 

Kirchberg, voorzien van alle faciliteiten

• Ontbijtbuffet en een 3-gangen diner

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reislei-

der

• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

10 DAGEN KIRCHBERG TIROL

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

599,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten in omg. Z-Duitsland o.b.v. halfpension

• 2 nachten in de omgeving van het Gardameer

• 2 nachten in de omgeving van Rome

• 3 overnachtingen in de omgeving van Sorrento

• 1 nacht in Chianciano Terme in omg. Siena

• 1 overnachting in Montecatini Terme bij Pisa

• Dagelijks ontbijt en een 3-gangen diner

• Excursies met de bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

12 DAGEN KLASSIEK ITALIË

Een onbezorgde en voordelige vakantie boekt u bij Bolderman Excursiereizen

Diverse vertrekdata.

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten de omgeving van Zuid-Duitsland 

o.b.v. halfpension

• 7 nachten in een goed middenklasse hotel in 

een comfortabele kamer met bad/douche en

toilet o.b.v. halfpension

• Dagelijks ontbijt en 3-gangendiner

• Excursies met de bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reis -

leider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

10 DAGEN KROATIË / ROVINJ / 
VRSAR / PRIMOSTEN

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

555,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 2 nachten midden Frankrijk o.b.v. half pension

• 6 nachten 4* Aquahotel Onabrava in Malgrat 

de Mar in een 2-pers.kamer, v.v. faciliteiten

• 3 nachten in 4*hotel Pioleys Resort en Spa in 

een 2- per s.kamer v.v. faciliteiten

• Goed verzorgd ontbijt- en dinerbuffet

• Excursies met de bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar + chauffeur/reisleider

• Goed verzorgd afscheidsbuffet

12 DAGEN COSTA BRAVA PYRENEEËN

Diverse vertrekdata.

slechts v.a.

599,-

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN

• 1 nacht op heen- en terugreis in Zuid-Duitsland o.b.v. 

halfpension

• 1 nacht op heen- en terugreis omgeving Boedapest

• 1 nacht in het 3* hotel Sarmis in Deva

• 2 nachten in 3* Hotel Rozmarin in Predeal of gelijkwaardig

• 3 nachten in 4* Hotel Geralds in Radauti of gelijkwaardig

• 1 nacht in het 3* Hotel Aurora in Satu Mare

• Dagelijks verzorging op basis van halfpension

• Excursies met bus (excl. entreegelden)

• Comfortclass touringcar met chauffeur/reisleider, vanaf 

Roemeense grens lokale gids

• Goed verzorgd afscheidsbuffet in Nederland

12 DAGEN RONDREIS ROEMENIË

Onze nieuwe brochure 2010
is er weer! Vraag hem gratis aan

op www.bolderman.nl 
of bel 0318 58 09 58

slechts v.a.

399,-

Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf en per persoon, excl. €15,- reserveringskosten, eventuele toeslagen, overige verzorging en entreegelden (tenzij anders genoemd). Kijk voor meer informatie op www.effeweg.nl

Brochure aanvragen, meer informatie, boeken? Kijk op www.                           of bel 0529-469321
Effe Weg, Postbus 23, 7710 AA Nieuwleusen

Supervoordelige busreizen!

4 hotelovernachtingen, 4 maal ontbijt en diner, vervoer per 
Tourist Class touringcar  

4 hotelovernachtingen, 4 maal ontbijtbuffet, 4 maal dinerbuffet,  
5 maal lunch(pakket), stadswandeling Dresden o.l.v. een gids, 
Folklore avond, afscheidsdiner, vervoer per Tourist Class touringcar

7 hotelovernachtingen, 7 maal ontbijt en diner, Stadsrondrit en 
wandeling Rome o.l.v. een gids, Stadswandeling Florence o.l.v. 
een gids, vervoer per Comfort Class touringcar

Hoogtepunten: Maak een rondrit door het Moezeldal, ontdek 
het wijnstadje Cochem. Bezoek de Gemutliche wijnstuben in 
Drosselgasse en zie de Rijn en Moezel samenkomen in Koblenz!

Hoogtepunten: Breng een bezoek aan het nationale park 
Sächsische Schweiz, bezoek barokstad Dresden met het Semper 
Operahaus en de Frauenkirche. Bezichtig de Dom St. Mariën en 
maak een boottocht over de Elbe!

Hoogtepunten: breng een bezoek aan Venetië en bekijk de Rialto-
brug en San Marco Basilic. Maak een stadswandeling door Rome o.l.v. 
een gids en bezichtig het Vaticaan of doe een wens bij de Trevifontein. 
Ontdek kunststad Florence met het prachtige Pallazo Vecchio. 

Rijn Moezel Erzgebergte Dresden Rome, Florence en Venetië

5 dagen - Vertrek o.a.:  19 april, 19 juli, 9 augustus 5 dagen - Vertrek o.a.: 29 maart, 19 april, 3 mei, 12 juli 8 dagen - Vertrek o.a.: 12 maart, 2 en 30 april, 14 mei

Inclusief: Inclusief: Inclusief:

All INCLUSIVE

9 auguguststusususususs 

v.a.

€219,-

l, 3 memeiii, 111111 122222222 jjjujujulililili 

v.a.

€329,-

 apriillll, 111 1444444 mmmmmemeiiii

v.a.

€399,-

www.ouderenfonds.nl

Vergeet-ze-niet!

PRETTIGE
KERSTDAGEN!
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Humanitas Woonzorg Den Haagplus
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

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

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

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

Bestuursbureau:
rasmus lein        Den Haag

         in humanitasw n rg lus nl

De paus is voor de atho-
lieke erk de opvolger van 
Sint Petrus, een van de 
twaalf apostelen van Jezus 
en de eerste bisschop van 
Rome. In deze kerstpuzzel 
van de krant missen we er 
eentje, zoekt u mee

De paus van is voor de Katholieke 
Kerk de opvolger van Sint Petrus, een 
van de twaalf apostelen van Jezus en 
de eerste bisschop van Rome.
De eerste bisschop van Rome 
die zichzelf paus noemde was 
Siricius (384-399). Ook zijn voor-
gangers worden met terugwerken-
de kracht echter doorgaans als paus 
aangeduid. Al sinds de derde eeuw 
kwam het geregeld voor dat er 
meerdere pausen tegelijk waren. 
In deze gevallen erkent de Katholieke 
Kerk een van de pausen als rechtmatig 
en reduceert de andere daarmee tot 
tegenpaus.
In veel gevallen is echter niet eendui-
dig vast te stellen of een paus al dan 
niet rechtmatig was. Sommige pausen 
die in hun eigen tijd als rechtmatig 
golden, worden thans als tegenpaus 
beschouwd of om andere redenen niet 
meer meegerekend: zo heeft het Vati-
caan nog in 1961 Stefanus (II)  uit de 
lijst geschrapt.
Door deze problematiek treden er in de 
nummering van de pausen verschil-
lende onregelmatigheden op. In totaal 
zijn er na Sint Petrus 264 door de 
Katholieke Kerk erkende pausen; 32 
tegenpausen in Rome, twee in Pisa en 
vijf in Avignon’en nog eens drie pau-
sen wier legitimiteit omstreden is.
Een bijzonder geval is bovendien 
‘Pausin Johanna’. Zij zou vermomd 
als man het pontifi caat hebben gevoerd 
van 854 tot 856, tussen de pausen 
Leo IV en Benedictus III in, tot een 
bevalling tijdens een processie haar 
verraadde.

Naamgeving
Pausen bleven de eerste eeuwen ook na 
hun wijding hun doopnaam gebruiken. 
De eerste paus die zijn naam veran-
derde was, voor zover bekend, Johan-
nes II (533-535). Hij heette eigenlijk 
Mercurius, maar de verwijzing naar de 
heidense god Mercurius werd ongepast 
geacht.
Na paus Lando (913-914) koos geen 
enkele paus een naam die niet door 

minstens één paus eerder was gedra-
gen. Min of meer een uitzondering be-
trof Johannes Paulus I (1978), die twee 
eerder gebruikte namen combineerde.
De meest voorkomende naam is Johan-
nes (26 maal tot III en tweemaal 
in de combinatie Johannes Paulus), 
waarbij VIII en III dubbel voor-
komen (rechtmatige en tegenpaus), 

VI slechts door een tegenpaus werd 
gevoerd en  niet 
voorkomt.

De tweede plaats 

delen de namen Gregorius en Benedic-
tus (beide 18 maal tot VI), gevolgd 
door Clemens (17 maal tot IV) op de 
derde plaats.

Puzzelopdracht
Het diagram van deze puzzel is geba-
seerd op een kerkgebouw. De puzzel 
is een zogenaamde woordzoeker. 
Het gaat er om verborgen namen van 
pausen (en Petrus) te vinden en weg te 
strepen.
Van de 41 genoemde namen in de 

onderstaande lijst is er eentje niet 
aanwezig in de kerk. Die missende 
pausnaam is de gevraagde oplossing 
van de puzzel.
De gezochte namen kunnen op alle 
mogelijke manieren in de puzzel staan, 
gewoon van links naar rechts (Silves-
ter) maar ook omgekeerd (retsevlis), 
van boven naar beneden en omgekeerd 
en zelfs op alle vier denkbare manieren 
diagonaal!

A at o
A e an e
An et
Bon at
Ca
C emen
Coe e t n
Conon
Dama
D on
Don
E t an
E a t
Fe
Fo mo
Inno ent

o anne

an o
eo
n

a e
a

N o aa
a
etr

Roman
Se
Se e n
S e te
S m
S
S t
Sote
U ban
V to
V
Ze n
Zo m

Inzendingen

We moeten uw inzending
binnen hebben op uiterlijk:

dinsdag 19 januari 2010
Stuur naar:

Kerstpuzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 26046
2502 GA Den Haag

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

Z e oo  e a na    en  
oo  e e t a € 00 

el e aus ist er in on e er ek e n erstaan e
ausnamen en etrus

S
O

E L V
L J B M K

B A U Z A A F
N L O R N
D I S C T
O U I E E
I S M L R

P Y S U L U G
I D E P S U S G I

T N I B T A S L D C U
C O N O N V R U S O A C S

V N O I C U L N I
I Y B C O V S U U
I S O T E R U S S
N I C O L A A S E
T U O R E U Q N L V X B X U

D I S L C S V C A I I E L I R M
L A U D E L T I Z I L C N R V B A B

S B M S I U E I G L E U E E U I A R O
A Y M T M N I F V P S X T S N C X
S J F Y E U L U O E H B A U U U S
U I O C N S I B V B S Y Y N S S S
S A R H S M U I V C O T R H D G U
G G M I A O S I X T U S E I Q E D
A A O A C N B P E T R U S R N U R
I T S N O I N R O M A N U S G U M
U H U U V B U E V A R I S T U S S

X P O S S I A X S S I M P L I C I U S
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