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Scala was dé mooiste cultuurtempel
Variété entrepeneur avant la lettre: Louis Bouwmeester jr. en zijn theaters

‘Bestuurlijk masso-
chisme,’ schrijft een 
lezer, terwijl een an-
der het heeft over ‘cul-
tureel vandalisme’. De 
brieven gaan over de 
afbraak eind jaren ‘50  
van het Scala Theater 
aan de Wagenstraat, 
volgens velen de mooi-
ste cultuurtempel die 
Den Haag rijk was. 
‘Scala werd geslacht-
offerd voor de uitbrei-
dingsplannen van wa-
renhuis De Bijenkorf, 
maar dat kwam nooit 
verder dan een lullig 
bijgebouwtje en een 
parkeerplaats.’

Karel Kanitz maakte met zijn bijdrage 
over Scala in het vorige nummer van De 
Oud-Hagenaar nogal wat los. De treurnis  
over de teloorgang van Scala is voor 
veel oud(ere) Hagenaars niet minder 
dan die over de brand die het gebouw 
van Kunsten en Wetenschappen in 1964 
verwoestte. Maar dat was overmacht. 
Wat Scala betreft zijn mensen ook 
gewoon nog steeds boos. ‘Het Haags 
gemeentebestuur had er een stokje voor 
kunnen steken. Maar slopen raakte erg 
in eind jaren vijftig. Dat heeft wel dertig 
jaar geduurd, die neiging om onder het 
vaandel van de vooruitgang onherstel-
bare verbeteringen ter hand te nemen.’

Gebouwd als casino
Op de geschiedenis van Scala, in 1884 
in  ‘eclectisistische stijl’ gebouwd als 
casino, naar voorbeeld van de Berlijnse 
Wintergarten, komen we nog een keer 
nader terug in de krant.
Voor dit keer genoeg gemopperd en over 
naar de mooie herinneringen, want die 
houden ons vooral bezig. We laten daar-
over verder Barend Jan Donker aan het 
woord, die in het vorige nummer al mooi 
het Rembrandt Theater herdacht.

Elk jaar nieuwe revue
“Ieder jaar werd er een nieuwe revue 
gelanceerd in Scala en menig Haags 
gezin bezocht minstens één keer per jaar 
dit populaire theater. Zo ook ons gezin,” 
schrijft Donker. “We woonden wel he-
lemaal in Rijswijk, maar de tram bracht 
ons naar de grote Markt, waar we langs 
de altijd fraaie etalages van de Bijenkorf 
naar Scala liepen. In mijn jeugd speel-
den daar de revue van René Sleeswijk 
met de vedetten Snip en Snap, oftewel  
Willy Walden en Piet Muyselaar.”

Schilderingen Pieck
“In de fraai beschilderde zaal met 
paneelschilderingen van Henri Pieck, de 
vader van Anton, vol met roze naakte 
nimfen, oprijzend uit  hemelsblauwe 
zeeën genoten we van de muziek van 
het orkest, de showdansen, de acroba-
tiek en nog het meest van de grappen 
van het komisch herenduo in travestie.  
Het was het uitje van het jaar voor het 
hele gezin. Een andere komiek die mee-
speelde in de revue was Stoethaspel, de 
artiestennaam van Louis Bouwmeester 
jr., zoon van ‘senior’, de grote acteur, 

-  ‘Snip & Snap’, de artiesten Piet Muyselaar (links) en Willy Walden (rechts) als portier bij Scala, om fooien te innen tijdens een actie voor ‘
de Kinderzorg’ in 1953. Temidden van hen humorist Johan Buziau. (Foto: Stokvis)  -

beroemd om zijn  Shylock vertolking in 
de Koopman van Venetië van Shake-
speare.”

Ook het Flora Theater
“Louis jr. zocht het in het lichtere 
genre en speelde in de revues. Deze 
Bouwmeester was ook eigenaar van het 
gebouw Scala en van het Floratheater 
in de Wagenstraat, waarvan nu nog 
resten zijn bewaard in de gevel en het 
interieur. Er zit tegenwoordig een grote 
Chinese meubelzaak in het pand. Diens 
zoon, ook Louis geheten, woonde op 
onze Geestbrugweg in Rijswijk. Hij 
was aan de drank en overleed nog vóór 
zijn veertigste. Ook diens zoon, intus-
sen de vierde generatie, heette Louis, 
maar werd als kind Loekie genoemd. 
Hij zat eind jaren veertig bij mijn zusje 
in de klas. Ze waren dikke maatjes en 
Loekie nam mijn zusje vaak mee naar 
Scala om er kattenkwaad uit te halen: 
middagrepetities verstoren, lekker door 
de gangen hollen, kostuums passen en 
aan de lichtknoppen zitten.  Dit alles tot 
grote woede van de toneelmeester. Maar 
ja, een Bouwmeester moest je ontzien. 

Mijn zusje vertelde er opgetogen over 
aan tafel .” 

“Vlak bij ons woonde ook een andere 
beroemde artiestenfamilie: de Van 
Hemerts. Willy van Hemert was een be-
kende televisieregisseur en de oom van 
de kleinzoon van Louis Bouwmeester. 
Dochter Ellen was van mijn leeftijd en 
zat bij mij in de klas. Zij werd een be-
kende actrice en trouwde met de acteur 
Coen Flink. Na haar huwelijk werd er 
weinig meer van haar vernomen, maar 
haar man heb ik nog gezien als Hamlet 
bij de Haagsche Comedie.”

Johan Buziau
“Even verderop op de Geestbrugweg 

woonde humorist Johan Buziau, die 
in Scala voor de oorlog triomfen had 
gevierd  in de Bouwmeesterrevues. Na 
de oorlog wilde hij niet meer het toneel 
op. Hij had tijd genoeg om bij ons thuis 
boeken te lenen uit de uitleenbibliotheek 
die mijn  vader op de parterre van ons 
huis hield. Ik heb hem vaak met boeken 
onder zijn arm bij ons zien binnenkomen 
en vertrekken. Hij stierf in 1958, eigen-
lijk al vergeten.”

Laatste voorstelling 
“De laatste voorstelling in Scala ging 
op 7 februari 1956. Optredenden waren 
Stoethaspel, samen met Doodle (Jan 
Prins), Lou Bandy en Heintje Davids. In 
datzelfde jaar werd het theater gesloopt  
na verkoop van alle rekwisieten en 
schilderijen. Het einde van een intens 
theaterleven dat 55 jaar lang op deze 
plek zoveel plezier en ontspanning had 
gebracht.”

Barend Jan Donker
lindenf@planet.nl

Meer theater-herinneringen aan o.m. Scala, 
van Hans Franse, op pagina 7. 

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

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

Betaalbare crematie of begrafenis 
Al 75 jaar zonder winstoogmerk 

-  Duizenden Hagenaars kwamen naar Scala 
bij de uitvaart van Louis Bouwmeester jr. 

(Foto: Simon Smit)  -
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aamgeving zivo
Naast het interessante stuk van de 
hand van zuster Cock Noordam over 
De Volharding kraamkliniek staat 
een storende geschiedkundige fout.  
In de inzet, niet van Cock Noordam, 
lijkt het alsof het ziekenfonds De 
Volharding direct na de afschei-
ding van de co peratie in WOII de 
naam Azivo heeft aangenomen. In 
werkelijkheid gebeurde dit pas in 
het midden van de jaren zeventig. 
Het toenmalig bestuur achtte de 
naam De Volharding te ‘rood’. Men 
wilde meer verzekerden aantrekken 
uit brede kring en zich dus via een 
wat neutralere uitstraling presen-
teren. Dit ook om met een groter 
aantal vezekerden sterker te staan 
in een eventuele fusie van Haagse 
ziekenfondsen bij de verdergaande 
regionalisering. In het zoeken naar 
een nieuwe naam is op suggestie van 
de alom bekende directeur H.C. van 
der Hoeven gekozen voor de naam 
‘AZIVO, Algemeen ziekenfonds De 
Volharding’. In het dagelijks gebruik 
werd de naam ‘Azivo’ doorgevoerd. 
De naamswijziging gebeurde dus 
zo’n dertig jaar na WOII. Dat de 
bron van de fout Azivo Nieuws 
betreft siert Azivo niet. Ik zou zeg-
gen: ‘Ken uw klassiekers’ en vooral: 
‘Azivo ken je eigen historie ’
on van t osten

d-best rder zivo
vri denker@ s all.nl 

Groeten uit wolle
Wat een verrassing  Ik ben nu 66 
jaar en woon de helft van mijn leven 
in Zwolle. Maar als geboren en 
getogen Hagenese ging mijn hart 
open toen mijn buurman Harry, een 
echte Haagse Harry, mij verraste met 
een aantal nummers van De Oud-
Hagenaar. Het is een geweldig leuke 
formule  Feest van herkenning. 
Bijvoorbeeld het artikel over het via-
duct ‘de put’ met daarin een foto van 
de verkeersagent. Mijn vader was 
verkeersagent en ik heb hem vaak 
op het bewuste kruispunt zien staan  
Wij woonden in de Withuysstraat en 
later in de Elise van Calcarstraat. We 
speelden altijd op straat: knikkeren, 
ballen, steppen, rolschaatsen,kaarten 
met sigarettendoosjes. En er was 
altijd wel een vader die vliegers kon 
maken. We gingen dan ‘bogen’ op 
het landje richting Rijswijk, bij de 
Broeksloot. Er was altijd een hele 
groep kinderen om mee te spelen. 
De plattegrond van Den Haag zit 
nog steeds beter in mijn hoofd dan 
die van mijn huidige woonplaats 
Zwolle.

fke van liet  Bergsma
olle

afkevanvliet@live.nl
--------------------------------------
Strips Het Binnenhof 
Wie heeft er nog stripverhaaltjes 
uit de krant ‘Het Binnenhof’ in de 
jaren ’5 , of wie weet waar je die 

verhaaltjes nog zou kunnen kopen  
Ik las vroeger altijd de verhaaltjes 
van ‘Smidje Verholen’, van ‘Jan 
Groen’ en de ‘Drie Kousenkooplui’. 
Hopelijk kan iemand mij daaraan 
helpen, dat zou ik heel jn vinden. 

ees iemans
addin veen

ceesniemans@hotmail.com
elefoon   

--------------------------------------
aminada is er nog 

In de Oud-Hagenaar van 1  januari 
betreurt de heer Peter Willemse in 
zijn stuk ‘Een Haags gevoel met een 
broodje ei’ dat Caminada verdwe-
nen is op de Plaats in de Hasagse 
binnenstad. Dat is wel waar, maar 
helemaal weg is de zaak niet: Cami-
nada is verhuisd naar de Javastraat, 
de zaak zit daar vlak om de hoek bij 
de Frederikstraat. Niet veel mensen 

weten de winkel nog te vinden en 
dus is de kans groot dat Caminada 
ook daar niet zal kunnen doorgaan 
en alleen nog als webwinkel verder 
kan. Dat zou toch jammer zijn, een 
muziekstad als Den Haag zonder die 
mooie klassieke speciaalzaak  Dus 
steun Caminada en loop eens langs 
op de Javastraat
Frans van Hilten
fvhilten@ ahoo.com
--------------------------------------

egels ruilen rond 50 
Ik ben in juni 1944 geboren in de 
Perenstraat. Waar ik nog vaak over 
loop te piekeren - hoewel er veel 
belangrijkere zaken zijn - is het vol-
gende. Toen ik ongeveer 4 tot 7 jaar 
oud was, dus  in de periode 1948-
1951, spaarde mijn moeder vierkante 
zegels punten van ongeveer  cm. 
Ik meen dat je van elk daarop afge-
beeld merk twee zegels moest zien te 
krijgen. Op een zomeravond liepen 
mijn moeder en ik over de Mient 
naar het Copernicusplein, waar vele 
tientallen andere spaarders waren 
samengekomen omdat men ken-
nelijk alleen op die speciale avond 
met elkaar kon ruilen. Mijn moeder 
(inmiddels ruim 91) kan er zich 
helaas niets meer van herinneren.  
misschien wel  Om welke actie ging 
het, wat stond er op de zegels, wat 
was de bedoeling van het onderling 
ruilen en wat kon je er vervolgens 
mee krijgen  
Dick oedhart 
dgoedhart@ icknet.nl
--------------------------------------
Groeten uit de S   
Wij zijn zeer benieuwd of er nog 
overlevenden zijn die gedurende 
19 5-194  op school waren in de 
Rooseboomstraat, op de Katholieke 
Jongens School. Wij wonen al lang 
in de SA maar  zouden het toch 
leuk vinden om nog eens met oude 
vriendjes te kunnen praten.

er en Ben Klimp
S

gerlof@comcast.net      
--------------------------------------

ieuwe Haagse ourant  
Min of meer toevallig kreeg ik 
enkele Oud-Hagenaars’ in handen en 
hoewel ik helemaal geen Hage-
naar ben heb ik gesmuld van alle 
verhalen over vroeger. Toch wil ik 

enkele opmerkingen maken. In het 
blad van  december op pagina 7 
wordt gesproken over drie regionale 
kranten. Daar wil ik er nog een aan 
toevoegen, namelijk de Nieuwe 
Haagse Courant (NHC). Halverwege 
de jaren ‘6  werkte ik als chauffeur 
bij de Nieuwe Leidsche Courant 
(NLC) en kwam toen dagelijks in 
den Haag bij Het Vaderland waar de 
zusterbladen NHC en NLC werden 
gedrukt. En verder. In de krant van 
17 januari op pagina 5 staat een leuk 
artikel over de Haagse kof ehuizen. 
Een enkele keer kwam ik daar ook 
wel, maar weet daar niet zoveel 
vanaf. Wel weet ik dat er ooit een 
boekje is verschenen over de Haagse 
kof etenten getiteld: ‘Morgen gratis 
kof e’. Voor ge nteresseerden zeker 
aan te bevelen. Ik weet alleen niet 
of het nog verkrijgbaar is. Ik meen 
dat het destijds is uitgegeven door de 
Haagsche Courant.
Henk Br ssee

oord i k
henk.br ssee@gmail.com
--------------------------------------

lbert Schweitzerschool  
Ik ben op zoek naar oud-leerlingen 
die in de periode van 1957 - 196  
op de Albert Schweitzerschool in de 
E lostraat hebben gezeten. Via de 
website home.wanadoo.nl nihotdog
albertschweitzerschool  ben ik al 
heel wat oud-leerlingen tegengeko-
men. Ook leerlingen met wie ik in 
de klas gezeten heb. Op de site staan 
inmiddels meer dan 1  reacties.

ob ihot
nihotdog@online.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.

orst reu de 
i  de 

ruc te uurt
De bijgaande foto werd precies 7  jaar geleden gemaakt in 
de Aardbeistraat. De straat behoorde toen nog aan de jeugd  
Slechts drie huizen hadden een garage en daar stond een 
auto in. Net als nu, was ‘t toen een strenge winter. Neder-
land was nog net niet bij de Tweede Wereldoorlog betrokken, al schaatsten Nederlandse soldaten al in uniform op de 
Haagse IJsbaan. Oh vreugde ... wanneer je zag, als je tussen de middag uit school kwam, dat de vlaggetjes wapperden 
aan de beugels van de tram. Dat betekende IJSVRIJ  Wanneer is dat verrukkelijke gebruik gestopt  De kinderen, die 
op de foto te zien zijn, leefden in die goede oude tijd. Het is moeilijk te zien, maar de sleetjes zijn aan elkaar gebonden 
als een treintje en worden zo voort getrokken. De kinderen komen onder andere uit de families Vriend, Filius en Van 
Velzen. Kent u sommigen nog

Dr de onnel   Minderman
Schotland
dr deconnel @btinternet.com
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Meneer Bennik

Door Rob Andeweg
info@robandeweg.nl

In het gezin, bestaande uit vader, moeder, 
twee zoons en een dochter, verdiende vader 
Loman de kost als corrector bij de Staats-
drukkerij. Hij corrigeerde daar de hande-
lingen uit de Tweede Kamer en publicaties 
voor de Staatscourant. 

ooie winkels
 “Wij woonden in een typisch jaren dertig 
huis, met een fantastische ligging. Binnen 
5 minuten was ik altijd op de plek van 
bestemming. De kleuterschool, de lagere 
school, maar ook het mini winkelcentrum 
aan de Sillestraat. Als klein jochie ging ik 
daar voor mijn moeder en buurvrouw bood-
schappen doen bij prachtige zaken, zoals 
Slagerij Slootweg en Bakkerij Stijnman”. 
In de huiselijke sferen werd echter een 
belangrijke basis gelegd voor het verdere 
verloop van zijn leven. “Mijn ouders waren 
beiden zeer muzikaal, vader speelde viool 
en mijn moeder speelde piano en kon 
fantastisch zingen. Samen met mijn oudere 
broer speelde ik als klein gastje bijna dage-
lijks ook op de piano. Eigenlijk is toen het 
muziekvirus in mij ontploft ”
Maar naast het ontluiken van zijn muzi-
kale talenten ontwikkelde Jan zich ook 
op andere fronten. “Aan het einde van 

de Theresiastraat lag de speeltuin en het 
sportveld. Zo rond mijn twaalfde kreeg ik 
naast het schoppen tegen een bal toch ook 
andere interesses: meisjes  Wij waren daar 
altijd met een groep jongens en meiden 
te vinden, eigenlijk de eerste hangplek uit 
de jaren zestig, en daar gebeurde het, mijn 
eerste verliefdheden.” Ook op dit vlak was  
bij muzikale Jan de toon gezet

Eerste bandje
Rond zijn veertiende jaar werd Jan gecon-
fronteerd met de beatmuziek uit Engeland 
en formeerde hij samen met een aantal 
vrienden een band: SK NKS. “Wij repe-
teerden in de katholieke kerk aan de Bezui-
denhoutseweg, de kerken stimuleerden in 
die tijd culturele uitingen en in dit geval dus 

beatmuziek. Of dat echt de bedoeling was 
van de pastoor betwijfel ik nog steeds, maar 
wij vonden het prachtig ” 
De leraren van de detailhandelschool aan 
de Marialaan dachten daar in ieder geval 
anders over, want toen Jan tijdens de 5 mei 
viering met zijn band op het Binnenhof 
optrad en er zich Stones-achtige taferelen 
afspeelden, besloten zijn daar toevallig ook 
aanwezige leraren hem maar gelijk van  
school te sturen.

Organiseren Parkpop
Na het doorlopen van zijn studies vervolgde 
zijn maatschappelijke carri re zich ook in 
dezelfde buurt. “Mijn eerste baan was als 
commercieel medewerker bij ‘Organisa-
tiebureau Paul Acket, Muziek E pres en 
Popfoto’. 
Bij deze legendarische promotor en orga-
nisator leerde Jan de jne kneepjes van 
het vak, hierna volgde platenmaatschappij 
Polydor als werkgever en streek hij als eve-
nementenorganisator neer bij het Algemeen 
Haags Comite (AHC). Hier leerde hij ook 
zijn huidige vrouw Gigi kennen. Gedurende 
veertien jaar was Jan verantwoordelijk voor 
het mooiste muziekfestijn van Nederland: 
Parkpop. Zelfs in Nijmegen werd zijn talent 
ontdekt en organiseerde hij een viertal jaren 
de Vierdaagse Feesten.

Terug in de buurt
Nu vele jaren later is Jan weer terug in de 
buurt waar het allemaal begon en doceert 
hij bij de hogeschool INHolland het vak 
muziekbusiness. Het Bezuidenhout en de 
Van Lansbergenstraat waren de basis voor 
een Hagenaar in hart en nieren. En zoals 
hij het zelf typeert: “Als ik nu daaraan 
terugdenk, was het een wijk waar ik de 
wederopbouw van Nederland aan den lijve 
heb ondervonden. Het was niet rijk, maar 
altijd leuk en gezellig. En dit in een stad 
waar muziek in kwam ” 

Het is eind jaren veertig wanneer Jan Loman, later een begenadigd 
muzikant en thans docent van professie,  wordt geboren in de Van 
Lansbergenstraat. 

de a  a s er e
straat met a  oma

Terug naar...
- De vierde editie 

van Parkpop in 
19 , het gratis 

muziekfestijn in het 
uiderpark (Foto: 

J. . armo da 
osa). -

- De an Lansbergenstraat in 193  (Foto: W.J. van der Pool). -

itvaartvereniging
De Volharding
bestaat nu 5 jaar

In 19 5 begonnen met het verzorgen van begrafenis-
sen en later crematies van overledenen. De Volharding 
werd een begrip in Den Haag. En is dat tot de dag van 
vandaag gebleven.
Er is een meer dan gewone waardering bij de Hage-
naars over de wijze waarop De Volharding voor een 
goede uitvaart zorg heeft gedragen voor zijn leden.

ieuw tijdperk
De Volharding en zijn .  leden gaan een nieuw 
tijdperk tegemoet. Voorheen werd vooral gebruik ge-
maakt van de C VO B.V. Nu deze commerciële B.V. 
ons is ontvallen, gaan we verder met ons eigen leden 
bedrijf. Van en voor de leden. Zonder winstoogmerk.

Betaalbare begrafenissen en crematies
Dit betekent dat we zo hoog mogelijke kortingen 
aan onze leden zullen toekennen. Vorig jaar was de 
korting die leden bij een uitvaart konden ontvangen 
slechts 7  euro. Dit jaar nu De Volharding zelf weer 
alles zal regelen, ontvangen de leden een korting van 
165 euro. 

iet voor het gewin maar voor het hele gezin
Als u lid wordt van onze co peratieve vereniging dan 
bent u en uw partner alsmede uw minderjarige kinde-
ren allemaal verzekert van deze korting. In ieder geval 
zal in 1  iedereen die lid wordt het lidmaatschap 
voor het leven verkrijgen, zonder dat daar kosten aan 
verbonden zijn.

Bent u ge nteresseerd in een goede uitvaart tegen 
betaalbare prijs en u bent nog geen lid van onze ver-
eniging, meldt u dan aan op onderstaand adres 

Email: info devolhardinguitvaartzorg.nl
www.devolhardinguitvaartzorg.nl
Postbusnummer  9691 , 5 9 JH Den Haag
Telefoon. 7  .4 . 1 
Ook om een overlijden te melden

(Advertorial)

- an het eind van de Theresiastraat bij de 
Sillestraat had je een parkje, dat ook functioneerde 

als een soort ‘hangplek’ voor de jeugd 
(Foto: W.J. van der Pool).-
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U heeft nù meer zorg
in uw omgeving:

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

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

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

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

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

De Gezondheidsboulevard
van Carel van den Oever 

WWW.DESTOELENMATTERIJ.NL

•MEUBELRESTAURATIE:
Biezen - rieten - rotan - pitritstoelen. 
Restauratie kasten, kabinetten, tafels, 

stoelen, enz. Lijmen, schuren en lakken- 
beitsen van uw meubels. 

Ook verwijderen van houtworm.

WWW.DELEERSPECIALIST.NL
Renoveert de flexibele lak of kleurlaag van
lederen bankstellen, stoelen, kussens, enz. 

die gekrakeleerd, vervuild, en verschoten zijn
door de zon. 

Ook hoofdvetvlekken verdwijnen. 
Tevens vakkundig stofferen of reparatie 
mogelijk van zitkussens of leuningen. 

Door onze grote kleurmogelijkheden worden
uw kostbare meubels weer als nieuw.

Woningstoffering

K.v.K.nr. 36049401

Levering onder garantie.
Halen en brengen gratis

Gratis prijsopgave in geheel Zuid-Holland

Voor de complete 

aanpak van uw 

interieur Crème Crèmede l
a

WONINGINRICHTING          MEUBELSTOFFERING

ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

070 -517.88.94
Van Zuylen van Nijeveltstraat 1c

Wassenaar
Open: maandag  10.00 - 16.00 uur

donderdag 12.00 - 20.00 uur

Overige dagen: 
op afspraak 
(ook ‘s-avonds)

Wij werken al 35 jaar 

uitsluitend met 

gespecialiseerd personeel

•TAPIJT •VINYL
•LAMINAAT

Verplaatsen van meubels, indien
nodig leeghalen van kasten.

Verwijderen van oud tapijt en
het nieuwe gelegd in 1 dag. 

Wij leveren alle merken.

•LAMELLEN  
•GORDIJNEN 

•ROLGORDIJNEN

VERZEKERINGEN
verzekeringskwesties zoals

brand-, water-, 
vloerbedekkingsschade, etc,

handelen wij voor u af.

•VERHUIZINGEN
In- en uitpakservice

•Binnen - en 
buitenschilderwerk

•Stucwerk
•Behangen

Sauzen van wanden en 
plafonds in één dag.

www.allesdoeners.nl

Winkel aan huis

Wij komen graag bij u

thuis voor een gratis

advies en prijsopgave

Meubelstoffeerderij
Stofferen van bankstellen, 
fauteuils, stoelen, enz. 

Vervangen van o.a. 
singelbanden, veren en 

schuimpolyether: 
Bank, Boot en Caravan.

Diverse meubelstoffen op voorraad. 
(gespecialiseerd in kussens)

Eiken, Artifort, Leolux, Gelderland meubels

Meestal onverwachts en 

plotseling, overlijdt een 

dierbare, een familielid of 

partner. Voor hulp en steun 

bij overlijden neem contact op

met De Volharding uitvaartzorg.

Bel 7   
Ook voor het melden van een overlijden.

Aan de Vaart
Aan de VaartHote
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JUBILEUMKORTING

in 2010

Aan de Vaart
Hotel

¤50,-

Met dank voor uw bezoek in 2009

www.hotelaandevaart.nl

info@hotelaandevaart.nl

Beleef ook in 2010 de sfeer van 

gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement 

“Beslist de moeite waard”

Last minute € 110,- p.p.

5-daags fi etsarrangement 

“De paden op de lanen in”

vanaf € 250,- p.p.

5-daagse midweek 

“Klaverjas-Bridge reis”

vanaf € 315,- p.p.

Gezellig familiehotel** gelegen aan 
de rand van het Nationaal Park het 

Drents-Friese Wold, 
50 comfortabele kamers, lift 

aanwezig, sfeervolle zalen bieden u 
een riant onderkomen.

1970 - 2010

jubileum met veel 

speciale aanbiedingen

 groepsreizen en

individuele vakantie

op maat

vraag naar de vele

mogelijkheden

kijk op onze site

Voor informatie of reservering

Vaart n.z. 88/89,  8426 AV Appelscha,  Tel. 0516-43 32 32

en dat voor die prijs!

8-daagse vakantieweek 

“Compleet verzorgd”

vanaf € 575,- p.p.

Kortingsbon en voor-

waarden op aanvraag 

verkrijgbaar

Kerst-Nieuwjaarsreis 2010

11 dagen uit en thuis

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 

Goetzee DELA is gespecialiseerd in de 

complete verzorging van begrafenissen 

en crematies. Met ruim 100 jaar ervaring 

en een team van betrokken medewerkers 

kunnen we iedere uitvaart in stijl en met 

aandacht verzorgen.

Rouwcentrum ’t Clingendaelhuys

Benoordenhoutseweg 279

2596 BJ ’s-Gravenhage

t (070) 324 00 77

’t Clingendaelhuys
van Goetzee DELA

vertrouwde uitvaartzorg 
in uw regio
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en neme een passer en trekt vervolgens een cirkel. Het 
middelpunt vormt het centrum van Den Haag. Bij nadere 
beschouwing blijkt dat alleen al in dit gemarkeerde gebied 
een grote verscheidenheid aan redactielokalen en druk-
kerijen bestaat. Voor een goed begrip: we spreken over de 
jaren vijftig van de vorige eeuw. elf monsterde ik aan bij 
Sijthoff, het familiebedrijf dat het meest bekend was van de 
Haagsche ourant.

De drukkerij van de H  en het Planetarium waren een fenomeen in de Haagse binnenstad 

e laatste lood es i  et etteri edri

- Diploma-uitreiking 3 februari 19 3. .l.n.r. de heren P.H. Klop, . hr. Moret, de schrijver van dit artikel J. . Molenaar, J. ievaart, . 
an eperen (leermeester) en L. Knapen. -

- De persen van de Haagsche ourant aan de Wagenstraat in 19 , met een zwaar sonoor 
geluid kwamen ze op gang.. -

- ereedschap van de traditionele loodzetter: 
de zethaak, een correctietang en een ‘els’. 

p de achtergrond de letterbakindeling op 
een kartonnen kaart. -

De gra  sche industrie  oreerde en 
had grote aantrekkingskracht op jonge 
mensen,  vooral op hen die zelf veel 
lazen of beschikten over teken- of 
technisch talent. In tegenstelling tot 
de vakgenoten in voorgaande decen-
nia, toen er lange tijd nauwelijks iets 
veranderde aan de aard van het werk, 
was de leergang waarin de nieuwko-
mers school maakten maar een kort 
leven beschoren. Het waren ‘de laatste 
loodjes’ van een tijdperk. Het nieuwe 
zetten en drukken rukten op  de bran-
che veranderde van snit, maar kalfde 
ook af. “Dat is de vooruitgang,” wist 
Tom Manders al, ‘en die houd je niet 
tegen.’ De babyboomers waren geluk-
kig  e ibel, zodat zij in het woud van 
kansen dat opdoemde toch een mooie 
loopbaan konden opbouwen. 
‘Vooruit, jongelui, neus in de zaadbak,’ 
riep de leermeester met een bemoe-
digende glimlach. Het was de eerste 
septemberdag van het jaar 1958. Drie 
jonge mannen, in de leeftijd van veer-
tien en vijftien jaar, gingen gezamenlijk 
het avontuur aan om het typografenvak 
onder de knie te krijgen. Dat begon met 
een hard kartonnen kaart. Daarop stond 
de indeling van een zetkast afgebeeld. 
Een doolhof voor hen die een ‘abc’ op 
rij verwachtten. De kaart lag op een 
houten zetkast, gevuld met loden let-
ters. Toen zij in de loop van de morgen 
ongeveer wisten welke letters waar in 
de vakjes lagen, kregen zij een zethaak 
in de knuisten gedrukt en mochten ze 
hun ‘eerste stukkie zetten’. Een touwtje 
om de loden regels, op een proefpers 
een afdruk maken en als relikwie 
mee naar huis nemen. De allereerste 
productie.
 

op op
Tegen het einde van de eerste werkdag, 
die rijkelijk was gevuld met indruk-
ken, keek een van de drie nieuwelingen 
met een melancholieke blik door het 
vensterraam  aan gene zijde lonkt 

de gonzende buitenwereld: de Grote 
Marktstraat  ‘Kop op, joh,’ merkte een 
oudere handzetter grijnzend op in het 
voorbijgaan, ‘als je vijfenzestig jaar 
bent, mag je weer vrij op straat lopen.’ 
De vloer, een speels patroon van losse 
houten blokjes waar de ‘verdwaalde 
lettertjes’ bij het schoonmaken tussen-
uit gepeuterd moesten worden, dreunde 
het opeens vervaarlijk. Dat waren de 
rotatiepersen, een verdieping lager. Op 
die plek, door talloze Hagenaars steeds 
weer met bewondering gadegeslagen, 
werd de Haagsche Courant gedrukt, 
in een oplage van honderdduizend 
e emplaren, een fors aantal voor die 
jaren  En het aantal zou alleen maar 
toenemen. Toen de memorabele dag 
ten einde liep, spoedde de grote schare 
werknemers zich huiswaarts  op de 
 ets of met het openbaar vervoer. 

Sommigen lopend. Auto  Even 
geduld, alstublieft  Eerst 
gingen we massaal 
aan de televisie in de 
jaren vijftig, pas 
daarna kwam de 
‘tweede woning 
op vier wielen’ in 
beeld. Waarvan 
akte  

Grafische 
school
In januari 1959 was 
onze proeftijd voorbij. 
De drie tieners werden 
gewogen en in orde bevon-
den. De opleiding tot ‘vakman’ 
kon van start gaan. Een dag per week 
naar de Gra  sche School (onderdeel 
van de Eerste Technische School) 
aan de Nieuwe Haven. In dat gebouw 
uit het begin van de twintigste eeuw 
kregen zij onderricht in: algemene 
ontwikkeling, vaktheorie (zetten, druk-
ken, binden, calculeren, etc.), praktijk 
(zetten of drukken) en typogra  sch 
ontwerpen (gra  sche vormgeving). Een 

en ander resulteerde naast de overvolle 
werkweek, óók op zaterdagmorgen 
werd gewerkt, in een enorme bult 
huiswerk. Het zal niet verbazen dat de 
dagelijkse praktijk al snel zijn vruchten 
afwierp,  zodat de jeugdige leerlingen 
al spoedig steeds meer verantwoorde-
lijke opdrachten kregen toegeschoven. 

De handelsdrukkerij van de  rma Sijt-
hoff beschikte op een gegeven moment 
over evenveel leerlingen als volwassen, 
gediplomeerde typografen. 
Tijdens de schooldagen leerde de 
aanstormende generatie ook de col-
lega’s kennen van  andere drukkerijen. 
Overigens betrof het uitsluitend een 
jonge mannen aangelegenheid. Alleen 
aan de overzijde van de Technische 
School waren meisjes werkzaam  die 
‘van plezier’. Op 9 november in het 
jaar 1959 raakte de buurt daar trouwens 
volledig van de kook, toen bekend 
werd dat de alom gerespecteerde 
‘Blonde Dolly’ door moordenaarshan-
den van het leven was beroofd. 

Bloeiperiode
De zetterij van Sijthoff liep parallel 
aan de Grote Marktstraat over de hele 
lengte boven de rotatiepers waarop de 
krant werd gedrukt. De afdeling waar 

de krant werd gezet en opgemaakt 
was afgescheiden door twee rubberen 
 apdeuren, met doorzicht er vlak naast. 

De jaren vijftig en zestig vormden een 
bloeiperiode  de krant groeide mee 
met de stad. Op een gegeven moment 
bestond de omvang van een gemid-
delde kranteneditie uit 7  pagina’s, 
waarvan veertig pagina’s advertenties. 
Kassa  Het is dan ook niet verwon-

derlijk, dat de leerlingen van de 
handelsafdeling menigmaal 

dienden bij te springen om 
de krant op tijd op de pers 

te krijgen.
De journalistieke sfeer 
en de hele hectiek om 
de deadline te halen 
maakten toch wel 
indruk op de jeug-
digen. Vooral als de 
kampioen-opmaker 

van de ‘frontpage’ 
deze op het allerlaatste 

moment tierend moest 
omgooien om aan het al-

lerlaatste nieuws voorrang te 
verlenen.

In het midden van de jaren zestig ging 
men bij de krant over op het elektro-
nisch zetten van de kopij, waarmee 
het einde in zicht kwam van het loden 
tijdperk. 

arkant
Het eerste e emplaar van de Haagsche 
Courant verscheen op 7 april 188  
in Den Haag woonden toen ongeveer 
1 .  mensen. De laatste Haag-
sche Courant rolde op woensdag 1 
augustus 5 van de pers. Na 1  
jaar werd de krant, die altijd als een 
familiebedrijf was gerund, bijgezet 
in het Pantheon van onafhankelijke 
dagbladen.
In de tussentijd was het bedrijf in 
fasen verhuisd naar het industriegebied 
Plaspoelpolder in Rijswijk, waardoor 
de Haagse binnenstad een blikvanger 
armer werd. Met Sijthoff verdween 
trouwens ook het geliefde Planetarium  
Het markante gebouw op de hoek van 
de Wagenstraat en de Grote Marktstraat 

maakte plaats voor nieuwbouw. 
Nog onbekend met al deze ontwik-
kelingen waren de “drie van 1958” op 
het einde van 196  druk in de weer met 
hun einde amen. Een spannende tijd  
vooral omdat de weergoden in die peri-
ode slecht gehumeurd waren en dat met 
veel misbaar afreageerden, in de vorm 
van sneeuw, ijzel en strenge kou. Maar 
op zaterdagmiddag  februari 196  
was het zover en vond in de recrea-
tiezaal van de school de diploma-uit-
reiking plaats: 7 jonge zetters en druk-
kers ontvingen hun diploma. Naast alle 
vreugde en opluchting viel er ook een 
kritische opmerking te beluisteren: ‘de 
indruk bestaat dat het uithoudingsver-
mogen van de jeugd terugloopt’. Was 
dat een poging om eventuele overmoed 
in te dammen  Zo blijkt maar weer dat 
de jeugd altijd mikpunt zal blijven van 
kritiek door de ouderen. 

nvasie
Rond die periode van de diploma-
uitreiking zeiden veel gelauwerden hun 
werkgevers gedag om orde op zaken te 
stellen in bijvoorbeeld Nieuw-Guinea 
of op Aruba, als marinier. Anderen wa-
ren binnen de eigen landsgrenzen actief 
om de Russische Beer op afstand te 
houden. Dienstplicht  Bij dit alles was 
een groot uithoudingsvermogen zeker 
op zijn plaats. Na ongeveer twee jaar 
keren al deze jonge mannen weer op 
de werkvloer terug om hun loopbaan 
verder gestalte te geven. Ze merken tot 
hun verbazing dat de leerlingen n  hen 
massaal waren gevallen voor de Britse 
invasie: Beatles  Stones  Times were 
changing
De melancholieke jongeling uit het 
begin van dit artikel loopt inmiddels als 
gepensioneerde ‘vrij’ rond in de Grote 
Marktstraat en bezoekt op gezette 
tijden gra  sche musea in den lande, 
zoals bijvoorbeeld in Groningen om 
een demonstratie hedendaags zetten en 
drukken bij te wonen, of anderszins. 
Terug in de toekomst  
            
Joop Molenaar
oopmolenaar@ s all.nl 
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oon entrum ag ag  bevindt i h in de a-
genstraat, middenin het entrum van Den aag  
Door de vele tram- en buslijnen die door het en-
trum lo en is de bereikbaarheid uitstekend  lle 
belangrijke voor ieningen liggen o  loo afstand
r ijn 111 oningen en er is een grote daktuin  
e oners kunnen a hter het gebou  gelegen 
arkeer laatsen huren

ag  is gelegen aan de S hermerstraat  
Met het o enbaar vervoer is het om le  makkelijk 
te bereiken  De belangrijkste inkels ijn om de 
hoek, in de etje olffstraat  et oon entrum 
heeft 8 driekamer oningen van a   m2
verdeelt over drie etages

oon entrum  a gg  ligt aan de
o turnestraat, halver ege het oude dor s en-

trum van oosduinen en Kijkduin   loo afstand 
bevinden i h inkels en een ostkantoor  r is 
arkeergelegenheid rondom het oon entrum  et 
entrum heeft  oonlagen en bevat  t ee en

2  driekamer oningen

  is gelegen aan de eresteinlaan, 
in de ijk ou lust  Met het o enbaar vervoer 
is het om le  makkelijk bereikbaar  elangrijke 
voor ieningen, oals levensmiddelen aken, ijn o  
loo afstand gelegen  et gebou  bevat  t ee-
kamer oningen

oon entrum a a  a a bevindt i h aan 
de ak van oortvlietstraat  et o enbaar vervoer 
bevindt i h o  korte afstand van het om le  De 
belangrijkste inkels ijn o  ongeveer 1  minuten 
loo afstand  et oon entrum heeft  drieka-
mer oningen van a   m2 en drie t eekamer-

oningen van a   m2

Humanistische Stichting
 Beschut- en Groepswonen

 Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH AMSTELVEEN

Telefoon klantenservice: 0900-1234996

E-mail klantenservice: klant@woonzorg.nl

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  e t e t o  e ton ne n

-advertentie-

Deze week:

Westweek Verkiezingscafé draait op volle toeren
mroep West organiseert deze maand viermaal het Westweek Verkiezingscafé. Haagse

lĳ stt rekkers debatt eren over actuele thema’s. Met elkaar en met het publiek in poppo-
dium de Supermarkt aan de Grote Markt. Westweek Verkiezingscafé wordt live uit-
gezonden op TV West, waarna het debat nog een half uur doorgaat op Westonline.nl. 

Bezuinigingen
Den Haag moet bezuinigen. Maar waarop?
Moet de subsidiekraan dicht voor het
Residentie Orkest of moeten we stoppen met
het aanzuiveren van de tekorten van ADO Den
Haag? Hoe denken de Haagse PVV, D66 en SP
hierover en wat denkt het publiek? Dat blĳ kt
deze week tĳ dens het Westweek Verkiezings-
caf  waarin Sietse ritsma (PVV), Marjolein

de Jong (D66) en Ingrid Györmörei (SP) bĳ  presentatrice Elles de Bruin zitt en. Voor de
volgende afl everingen van Westweek Verkiezingscaf  staan de themas bereikbaarheid
en de multiculturele samenleving op het programma. Per thema nemen steeds andere 
politici van verschillende partĳ en plaats aan de discussietafel in de Supermarkt.

Uitzendtijden
Westweek Verkiezingscaf  wordt op woensdag vanaf 17.30 uur live uitgezonden op TV
West. Na de televisieuitzending gaat het debat nog een half uur verder op Westonline.nl.

ater op de avond wordt het programma herhaald. Westweek Verkiezingscafė is donder-
dags te zien op Den Haag TV. De uitzendingen zĳ n ook terug te zien via www.westonline.nl. 

Verkiezingsnieuws op internet
Alles rond de gemeenteraadsverkiezingen, nieuws, polls, twitt erberichten, videobeelden en 
nog veel meer is te vinden op de webpaginas www.westonline.nl verkiezingen. 

Koffiedrinken bij De Ochtendshow
Radio West opent elke laatste vrĳ dag van het kwartaal haar deuren voor de
luisteraars van De chtendshow. Zĳ  zĳ n die vrĳ dagmorgen welkom voor een kopje
koffi  e met wat lekkers in de lounge van Radio West, waar Dieuwertje Blok en 
Patrick van Houten het programma live presenteren. 
“Wat leuk om het nu allemaal eens in het echt te zien” is een reactie die tĳ dens deze uit-
zendingen steevast is te horen in het pand van Omroep West in Den Haag. Niet alleen zĳ n 
de gasten getuige van hoe de drie uur durende uitzending wordt gemaakt, er is ook al-
tĳ d een bĳ zondere gast. De aanwezige luisteraars zĳ n verder vaak ook zelf onderwerp van 
gesprek. Nadat de uitzending om 12.00 uur is afgelopen worden de gasten uitgenodigd 
nog een bezoek te brengen aan de studios van Radio West en TV West. Wie zo n ochtend 
achter de schermen wil meemaken kan zich aanmelden door een mailtje te sturen naar  
koffi  edrinken@omroepwest.nl of te bellen met de receptie van Omroep West
070-3078888. Vergeet niet bĳ  uw inschrĳ ving aan te geven of u wilt komen
op vrĳ dag 26 maart, 25 juni of  24 september. 

ADO Den Haag – Willem II live op Radio West
Radio West Sport verslaat elke uit- en thuiswedstrĳ d van ADO 
DenHaag live. Zo ook de uitwedstrĳ d van ADO tegen Willem II op
zaterdag 13 februari. Het TV West programma Vak W brengt 
komende vrĳ dag 12 februari een voorbeschouwing van deze belang-
rĳ ke treff er. De wedstrĳ d ADO Den Haag-Willem II is komende 
zaterdagavond live te beluisteren op Radio West vanaf 19.30
uur. Vak W kĳ kt vrĳ dag vooruit op de wedstrĳ d vanaf
17.30 uur op TV West.

woensdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws
Westweek Verkiezingscaf
Verkeersjournaal

Donderdag vanaf 17.00 uur
TV West Nieuws

e
Verkeersjournaal

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

Zaterdag vanaf 17.00 uur
Nieuwsweek
TV West Sport op zaterdag

Zondag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
TV West Sport op zondag
Jĳ  Bent Zo!
Verkeersjournaal

Maandag vanaf 17:00 uur 
TV West Nieuws
Nachtegaal en Zonen
Verkeersjournaal

Dinsdag vanaf 17:00 uur
TV West Nieuws
Niet laguh, Stemmuh
Verkeersjournaal
Verkeer en Meer

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

zaterdag
08-11 uur ZEP
11-12 uur And the beat goes      
  on
12-14 uur Ik hou van Holland
14-18 uur Radio West Sport
18-19 uur Ron s Platencast
19.30-22 uur live verslag 
ADO Den Haag-Willem II

zondag
08-09 uur ZEP
09-10 uur Ouwe Joekels
10-12 uur lassiek op West
12-14 uur Nederlandse 
  Non-stop muziek 
18-19 uur Ouwe Joekels (hh)
19-21 uur lassiek op West
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Het was een plezierige bioscoop. Er 
speelde, wat toen een orkestje werd 
genoemd: een mevrouw met een viool, 
een pianist accordeonist en een slag-
werker. Inderdaad waren er in de pauze 
altijd optredens van goochelaars, illusi-
onisten of komische nummers. Opeens, 
het moet 1948 of ‘49 zijn geweest, 
was dat allemaal weg: de bioscoop 
veranderde van karakter. Ik herinner 
me letterlijk wat mijn vader zei: “Het 
is een petjesbioscoop geworden”. 
Duidelijk moge zijn dat mijn vader een 
hoed droeg.
De schrijver vertelt dat hij met zijn 
school  hij spreekt over de open-
bare scholen in Rijswijk - naar het  
Rembrandt Theater ging om daar een 
Sinterklaasstuk te bewonderen: het stuk 
was meer een algemeen kinderstuk dan 
dat het echt een Sinterklaasstuk was.

Ship ho
Wij van de katholieke school wan-
delden van de Vredenburchweg in 
Rijswijk naar het Scalatheater om daar 
een toneelstuk te zien, dat wel over 
Sinterklaas ging. Er was altijd een 
Sinterklaas met een slimme zwarte Piet 
in de hoofdrol. Ik zelf genoot als kind 
van een stuk dat Ship Ahoy heette, het 
moet 1949 geweest zijn, dat vertelde 
over de stoomboot uit Spanje, het ss. 
Santiago, op weg naar Nederland, met 
naast de kapitein, de stuurman en de 

slimme  scheepsjongen Jackie, een 
gemengd passagiersbestand, waaronder 
behalve Sint Nicolaas en Zwarte Piet, 
een stierenvechter, Don Manuel, en 
twee echtparen. Het schip wordt ge-
kaapt (kanongebulder, rook op toneel, 
overspringende kapers) waarna het 
naar een eiland wordt gebracht, waar 
we opnieuw de kaperskapitein aantref-
fen, met zijn dochter Parelientje, die tot 
dapper meisje uitgroeit. De bemanning, 
met name de kapitein, is ontroostbaar. 
Jackie wil ontsnappen: hij steelt een 
vat met kruit en zet dit tijdelijk in een 
grot. De kapitein met het gezelschap, 
inclusief natuurlijk Sint, loopt door die 
grot en klopt zijn pijp uit in het kruit-
vat: ontplof ng, grot stort in.
In het laatste bedrijf zit iedereen opge-
sloten, inclusief dus Sint en Piet, maar 
ook Parelientje. De lucht raakt op en 
iedereen lijkt een wisse verstikkings-
dood  tegemoet te gaan. Dan redt de 
bekeerde kaperkapitein het gezelschap: 
hij hakt een gat in het dak van de grot 
en gooit een touwladder uit. Op het 
moment dat Sinterklaas de touwladder 
op wil gaan, eindigt het stuk. Het was 
ijselijk spannend en werd ook door 
onderwijzers gespeeld, waaronder onze 
juf en meester B r.

Broeder Hildebrand
Eigenlijk werd voor de katholieke 
kinderen elk jaar een stuk gespeeld 

met Sint en Piet in de hoofdrol. Die 
stukken werden geschreven door 
broeder Hildebrand, van de Broeders 
van Maastricht uit het Westeinde 1 1: 
een uiterst begaafd en creatief man, die 
niet alleen talrijke MO-aktes in zijn 
bezit had, maar ook het schooltoneel 
regisseerde, muziekonderwijs gaf en 
een koor dirigeerde. Op kunstzinnig 
gebied was het een bijna geniale dilet-
tant. Hij vertaalde ook prachtig.  Later 
was hij één van mijn meest bevriende 
leraren toen ik op de R.K kweekschool 
aan de Paramaribostraat tot onderwij-
zer werd gevormd. We maakten samen 
muziek en ik speelde toneel onder zijn 
leiding. Hildebrand is overleden, nadat 
hij op zijn oude dag was uitgetreden als 
broeder .
Ik ken dit stuk dat ik in Scala ademloos 
had zitten bekijken nog zo goed, 
omdat ik later, toen ik onderwijzer 
was geworden in het Amsterdamse 
Tuindorp Oostzaan (zo heel anders 
dan Den Haag) en werkzaam was op 
de openbare school daar, zelf dit stuk 
geregisseerd heb en het samen met alle 
leerkrachten uit de buurt heb opge-
voerd in het karakteristieke Zonnehuis 
aan het Zonneplein, het culturele 
centrum van dat arbeidersdorp, dat 
nog een ouderwets maatschappelijk 
engagement ten toon spreidde.
Het was een feestelijke klus, waarvoor 
Hildebrand mij zijn toestemming had 

gegeven, al heette hij in het programma 
Jan Bernard, want dat was zijn wereld-
lijke naam. Iedereen hielp mee. Van 
Wim Kan kregen wij kostuums en er 
kwam ook een piano. De rma Beijnes 
gaf voor een habbekrats de meest 
schitterende decors en rekwisieten. 
Het werd een voorstelling om nooit te 
vergeten.

Oud theaterdier
In datzelfde Zonnehuis heb ik ooit nog 
een bejaardenmiddag georganiseerd 
waarvoor ik, via de impresario van 
Wim Kan, Heintje Davids had kunnen 
charteren. Het was op één na haar 
laatste optreden. Hein was bijna steke-
blind. “Schat,” zei ze tegen mij, “waar 
is die B hne nou ” Je moest haar 
helpen als ze die b hne, zoals zij het 

toneel noemde, tastend op probeerde 
te komen. Stond ze er eenmaal en had 
de pianist de ‘toes’  ingezet dan was ze 
niet te houden: een oud theaterdier, dat 
nog steeds mensen kon laten lachen. 
“Het is één van de weinige keren, dat 
ik met iemand van het niveau van 
Heintje Davids ben opgetreden: ik 
was toen 5 jaar en zong Speenhoff 
en Dirk Witte. Ik heb het daarna als 
onderwijzer trouwens niet lang meer 
uitgehouden.

Hans Franse
hansenandrea casema.nl

Bi  itgeveri  De ie e Haagsche 
verscheen onlangs Franse s nie e 
boek n de naam van de vader en de 
zoon  SB  7 - - - -7

Op zaterdagavond van zes tot zeven 
werd er gerepeteerd. De aardige maar 
toch wel strenge Borstlap hield de 
touwtjes goed in handen. Vrolijke 
liedjes maar meest serieuze liederen 
werden ingestudeerd. Eerst begonnen 
de jongens met een kleine tien minuten 
‘keten’  hoewel die uitdrukking toen 
nog niet werd gebruikt. 
We hingen aan de rekstok in de gym-
zaal en zwaaiden met onze nog jonge 
benen over de leggers van de bruggen. 
Wat een pret  Dan werd het doodstil 
in de klas bij Borstlap en begonnen we 
met de toonladders.  kent dat wel: 
do-re-mi-fa-sol-la-ti-do  Ja, vooral 
geen ‘si’ maar ‘ti’. Dat was beter voor 
de klank.

Piet raak
Aan de piano zat altijd Piet Kraak, 
niet te verwarren trouwens met zijn 
beroemde naamgenoot de voetballer. 

Onze Kraak was organist van beroep. 
Hij speelde vaak in de Grote Kerk en 
werd later organist in de Bergkerk aan 
de Daal en Bergselaan, vroeger de 
Opstandingskerk.
De jongens waren meestal goed bij 
de les. Dat moest ook wel bij meneer 
Borstlap. Het jongenskoor werd steeds 
beroemder in Den Haag maar raakte 
ook in heel het land bekend. 

Duizend bezoekers
We reisden wat af in onze witte over-
hemden, die later werd vervangen door 
een toga. Heel vaak moesten we zingen 
bij de bekende dominee A.K. Straatsma 
in de Bethlehemkerk. Stampvolle ker-
ken. Zo ging dat in de jaren vijftig. We 
repeteerden ons suf voor het kerstcon-
cert  toegang anderhalve gulden in de 
Grote Kerk. Duizend mensen kwamen 
naar ons luisteren, voor een prima 
jongenskoor en een organist kwamen 

de mensen hun huizen wel uit. Toen 
hadden we nog geen TV. Het waren 
mooie belevenissen en je kreeg ook 
nog een recensie in Het Vaderland of in 
de Haagsche Courant. Waar is die tijd 
gebleven

et Pasteur op weg
Mijn eerste optreden was in Biltho-
ven. Met een bus van de nog altijd 
bestaande Pasteur gingen we op weg 
omringd door vele vaders die de boel 
onder controle moesten houden. De 
meeste indruk maakte op mij het 
concert in het Concertgebouw te 
Amsterdam dat o.l.v. Meindert Boekel 
stond. De NCRV zond het via de radio 
uit. Kees Deenik had de leiding van de 
samenzang. Wat een fraai gebouw was 
dat in jongensogen van 1  jaar. Ook het 
later afgebrande Gebouw van Kunsten 
en Wetenschappen in Den Haag maakte 
veel indruk op ons. 

Baard in de keel
Toen ik 15 jaar werd moest ik het koor 
verlaten, omdat ik ‘de baard in de keel’ 
kreeg en dat paste niet in een jongens-
koor. Toch hield ik een mooie stem. 
Met m’n zus zong ik vele jaren op brui-
loften en partijen, tussen de schuifdeu-
ren, The Holy City en niet te vergeten 
Droomland. Wat een tijd  Het is lang 

geleden. Later ben ik bij het CRM 
mannenkoor gaan zingen  en daar ben 
ik nog steeds niet uitgezongen. 
Ik woon thans in de buurt waar het huis 
van Bostlap stond in de Perenstraat. Ik 
kijk er altijd naar als ik er langs kom. 

Peter Willemse
ilbo@casema.nl

eer herinneringen aan het embrandt Theater en Scala 

Sc oolto eel i e  é  ma e  was eweldi

i  arius orstlap i  et aa s ape oor

Het artikeltje over het embrandt Theater van Barend Jan Donker bracht een drietal herin-
neringen bij mij terug. Wonend in ijswijk, vlakbij de Hoornbrug was embrandt de eerste 
bioscoop die ik bezocht. og levendig herinner ik me mijn eerste film Bleke Bet: het was 
vooral mijn moeder die hem nog eens wilde zien. k geloof vanwege Fien de la ar en het 
schone lied ‘ n de Jordaan’. Of vanwege Johan Heesters die ‘O mooie Westertoren’ zong van-
uit een raam tegen de achtergrond van een duidelijk op decor geschilderde Westertoren.

Waar heb ik zingen geleerd. ou, bij arius Borstlap in het hr. Haags napenkoor. Het 
was  toen mijn vader zijn verlegen zoon naar de repetitie bracht van dat knapenkoor 
in de Herman Bavinckschool aan de astanjestraat. 

- Marius Borstlap, ook in 19 5 nog onvermoeibaar in repetitie met het 
Haags knapenkoor (Foto: Haagsche ourant)..-

- roep muzikanten voor de ingang van Scala in 1935 (Foto: . Labrie). -
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Erf- en schenkingsrecht

ndere erfgenamen
pesten of meewerken

en oom met ie ik vi ftig aar geen 
contact heb gehad, is t ee aar gele-
den overleden.  ord ik door een 
notariskantoor aangeschreven als 

n van de aange ezen erfgenamen 
met de vraag of ik bene  ciair  il 
aanvaarden, ver erpen en of een 
boedelvolmacht il geven. at be-
treft de omvang en samenstelling van 
de nalatenschap is mi  niets bekend. 

m bepaalde familiaire redenen il 
ik mi  helemaal niet met deze zaak 
inlaten. Dat heb ik het notariskantoor 
laten eten. Hierop is mi  telefonisch 
gemeld dat ik etteli k verplicht ben 
mee te erken. at is  advies

Het is nogal eenvoudig.  moet de 
nalatenschap bene  ciair aanvaarden. 
Dat betekent dat u pas beslist na de 
boedelbeschrijving (dus hoeveel u 
krijgt of dat u als erfgenaam nog 
moet meebetalen aan schulden). Zo-

dra de boedelbeschrijving is gebeurd 
- dus wanneer u weet wat er te halen 
of te betalen is - kunt u altijd nog 
afstand nemen.  kunt natuurlijk nu 
ook direct al afstand nemen van elke 
aanspraak. Dan moet u dat de notaris 
in een of  ciële brief melden. Met al-
leen maar de kop in het zand steken, 
maakt u het voor iedereen moeilijk. 
Dat kan ook leiden tot enorme ver-
traging in de afhandeling.  kunt dan 
beter direct afstand nemen. Of wilt u 
andere erfgenamen hard gaan pesten

Schenken aan kind
en weer teruglenen
Het schenkingsrecht verandert vanaf 
 an ari  op sommige p nten. 
o ordt het mogeli k om   

e ro per aar aan e kinderen belas-
tingvri  te schenken. ls ik dat bedrag 
aarli ks il schenken en vervolgens 

ter gleen moet ik daarvoor dan een 
notarisakte laten opmaken

De jaarlijkse vrijstelling voor schen-
ken aan (eigen) kinderen wordt inder-

daad iets e tra verhoogd tot  5 . 
Voor de rest verandert er niet zoveel 
aan het op papier deze schenking 
jaarlijks te laten doen en die terug 
te lenen van het kind waarover dus 
rente moet worden berekend. Deze 
constructie moet nog steeds door de 
notaris worden vastgelegd.
Wijzelf vinden deze constructie soms 
wel handig, maar nogal omslach-
tig en heeft eigenlijk alleen zin in 
bepaalde  scale situaties. Als je 
genoeg ruimte hebt om je kinderen 
belastingvrij te schenken, geef hun 
dan ook dat bedrag meteen. Daar 
hebben ze meer aan

Familierecht

Echtgenote maakt
volop schulden 
De vro  van mi n zoon heeft bi  
een aantal postorderbedri ven een 
 inke sch ld opgebo d. i  zi n in 
gemeenschap van goederen getro d 
en d s beiden aansprakeli k voor 
sch lden. K nnen al deze aankopen 

plaatshebben zonder dat onze zoon 
hiervoor zi n akkoord heeft gegeven

In eerste instantie is het aangaan van 
kredietverplichtingen in een gemeen-
schap van goederen vooral een onder-
linge kwestie van gehuwden. Met 
andere woorden: uw zoon zal het met 
zijn vrouw moeten uitvechten of zij 
schulden mag maken bij postorder-
bedrijven.
In het algemeen is het zo dat gehuw-
den beiden aansprakelijk zijn voor de 
schuld die zij samen of een van hen 
maakt. Bij een echtscheiding worden 
de schulden ook voor de helft toege-
rekend aan een ieder. In huwelijkse 
voorwaarden kan het anders worden 
bepaald.
In de wet (volgens artikel 1:88 lid 1 
sub d BW) staat dat bij het aan-
gaan van koop of afbetaling de ene 
gehuwde toestemming nodig heeft 
van de andere. Dus uw schoondoch-
ter moet toestemming van uw zoon 
hebben om betalingsverplichtingen 
aan te gaan.

De vraag is echter wat er gebeurt als 
de één de ander geen toestemming 
heeft gevraagd of de ander niet weet 
wat de een heeft aangeschaft. In dat 
geval - even los van de nogal vreem-
de verhoudingen in een dergelijke 
gemeenschap van goederen - kom je 
in een juridisch mijnenveld terecht.
Ooit is een keer door een rechter 
uitgesproken dat bij het aangaan van 
verplichtingen bij aandelenlease ook 
schriftelijk toestemming was vereist 
van de echtgenoot of echtgenote die 
het contract was aangegaan. Een 
belangrijke voorwaarde is dat het 
dan wel moet gaan om huurkoop (het 
goed wordt pas eigendom na a  oop 
van de algehele betaling).
Alleen op krediet of afbetaling kopen 
is wat anders: er vindt zogenoemde 
‘enkele a  evering’  plaats. Het goed 
of artikel wordt al direct eigendom 
en pas na het nalaten van betalingen 
kan de verkoper het terugvorderen.

 ziet het verschil  Het is dus vooral 
een kwestie tussen uw zoon en zijn 
vrouw.

aast OW staan ook bedrijfspensioenen ter discussie

Het meest logisch is dat de leeftijd 
voor ingang van het pensioen  mis-
schien uitgezonderd dat van de zware 
beroepen  parallel aan de AOW mee 
zal opschuiven. Met deze nieuwe ver-
slechtering zullen de thans 55-jarigen 
of jonger te maken krijgen. Het zit er 
echter voorts dik in dat de carri rema-
kers en de topverdieners minder pen-
sioenrechten via hun pensioenfonds 
zullen gaan opbouwen en  indien zij 
dat wensen  meer zélf voor hun oude 
dag moeten gaan zorgen. 

n de watten gelegd
Daar is ook niks mis mee, want zij 
zijn in het verleden door onze uit de 
hand gelopen verzorgingsstaat veel te 
veel in de watten gelegd. De discussie 
over de verdere aantasting van ons 
robuuste pensioenstelsel heeft nieuwe 
impulsen gekregen na het advies van 
de zwaarwegende Commissie Gouds-
waard aan minister Donner (Sociale 
Zaken). Goudswaard is tot de slotsom 
gekomen dat de bedrijfspensioenen op 
de duur onbetaalbaar worden door het 
steeds langer leven van de pensioen-
gerechtigden die ook een steeds hoger 
pensioen opbouwen. 
In ieder geval kan de oorspronkelijke 
doelstelling bij lange na niet meer 

worden gehaald dat een werknemer op 
zijn 65ste inclusief AOW ma imaal 
van 7  procent van zijn laatste (eind) 
loon waardevast (in  atiebestendig) 
nog minstens tien jaar kan gaan 
genieten. Aan die doelstelling, die ove-
rigens ook de meeste werknemers nu 
al niet meer bereiken, zou wellicht nog 
vastgehouden kunnen worden als het 
collectief  werkgevers en werkne-
mers  bereid zou zijn daarvoor e tra 
bijdragen (premies) te leveren. Maar 
dat begint juist zwaar te knellen. 
Volgens minister Donner lopen de 
bijdragen van de werknemers en werk-
gevers nu al uit de hand. De AOW 
én het bedrijfspensioen vergen nu al 
circa  procent van de loonsom. Een 
e tra lastenverzwaring, die vooral de 
jongeren zullen moeten opbrengen, is 
thans ook politiek onhaalbaar. 

anvullende bezuinigingen
Dus er moeten hoe dan ook aanvul-
lende bezuinigingen worden gevonden 
om het langlevenpensioen te kunnen 
betalen. Cynisch gesteld zou het 
probleem in één klap opgelost zijn als 
toekomstige ouderen gemiddeld na 
hun 65ste eerder dood zullen gaan.
Toch zijn er kanttekeningen te 
plaatsen bij de nieuwe aanslag die ons 

pensioenstelsel serieus bedreigt. Een 
andere commissie, die van voormalig 
topbelegger Jean Frijns, heeft namelijk 
gerapporteerd dat de pensioenbestu-
ren in het algemeen er niet in zijn 
geslaagd de beleggingsverliezen door 
de recessie tot ‘normale’ proporties 
te beperken. Van de 11  miljard aan 
beleggingsverliezen van de fondsen 
was  miljard (van de naar schatting 
6  miljard euro aan pensioenkapitaal) 
onherstelbaar. Was dit bedrag niet ver-
vlogen, dan was het door de Commis-
sie Goudswaard geschetste probleem 
veel en veel minder geweest.

Wie is verantwoordelijk
Het lastige is dat je voor deze  aters 
niemand kan verantwoordelijk stellen. 
De verantwoordelijke vertegenwoordi-
gers van de deelnemers (werknemers 
en werkgevers) hebben naar eer en 
geweten in hun pensioenbesturen ge-
handeld. Hooguit zal hier en daar een 
directeur van een pensioenfonds die 
te onvoorzichtig te werk is gegaan op 
zijn nummer worden gezet of de deur 
worden gewezen (helaas te vaak nog 
met een mooie afvloeiingsregeling).
Een tweede kanttekening is dat zonder 
veel rumoer sinds de eeuwwisseling in 
de meeste (en grote) pensioenregelin-

gen het zogenoemde eindloonsysteem 
is veranderd in het mindere middel-
loonsysteem. In het eindloonsysteem 
werd inderdaad nog uitgegaan van een 
pensioen inclusief AOW bij meer dan 
4  dienstjaren van 7  procent van het 
laatstverdiende loon. Eigenlijk was 
dat deels onrechtvaardig. Want van 
de mensen die grote salarissprongen 
maakten (de carri remakers, de snelle 
promovendi) moest het pensioen-
fonds enorme afstortingen doen op 
grond van het dienstjarenverleden 
(de zogenoemde backservice). Wie 
moesten die gelden mede opbrengen  
Juist, alle anderen in het collectieve 
pensioenfonds, die niet van de car-
ri resprongen pro  teerden. Daarvoor 
is het middelloonsysteem in de plaats 
gekomen, waarbij weliswaar nog col-
lectief wordt gespaard, maar waarbij 
geen onaanvaardbare inkomensover-
drachten plaatsvinden. In feite bouwt 
een ieder in een bandbreedte zijn 
eigen pensioendeel op en pro  teert 
ieder evenredig van de zogenoemde 
sterftewinsten (mensen die voortijdig 
overlijden).

aatregelen
Toch lijkt niet te ontkomen aan nieuwe 
maatregelen om het bedrijfspensioen 
robuust te houden. Op het gevaar af 
dat wij misschien te hard van stapel 
lopen, vermoeden wij dat er drie hoof-
ditems aan de orde zullen komen:
1. Het opschuiven van de pensioen 

 leeftijd ook voor bedrijfs-
 pensioenen tegelijkertijd met de  
 AOW.

. De verhoging van het ingegane  
 pensioen en de opgebouwde 
 rechten meer in overeenstemming  
 brengen met de beleggings-
 resultaten van het pensioenfonds.

. Misschien zelfs een 
 ma imalisatie aan de pensioen 
 grondslag (het jaarsalaris na   
 aftrek van de franchise waarover  
 het bedrijfspensioen wordt opge 
 bouwd). Mensen met hoge 
 salarissen (thans van pakweg meer  
 dan 7 .  euro per jaar) moeten  
 zelf  maar gaan sparen voor   
 hun oude dag als zij meer pensioen  
 willen hebben dan verplicht wordt  
 opgebouwd. Bijkomend voordeel:  
 een enorme besparing voor   
 ondernemingen, want die betalen  
 nu nog vaak tweederde van de  
 benodigde premies.
Tenslotte. Zelfs met al deze ver-
slechteringen, die per individu nogal 
kunnen uiteenlopen, is het pensioen 
voor de meeste werknemers nog zeer 
welvarend in vergelijking met de ge-
neraties van vroeger en zal er voor de 
(blijvend) laagstbetaalde werknemers 
niet zoveel veranderen. Inderdaad de 
hoogste bomen zullen de meeste wind 
vangen  Maar die kunnen ook het best 
voor zichzelf zorgen. Zij hebben het 
verplichte pensioenstelsel alleen maar 
als basis nodig.

a het vrijwel zeker opschuiven van de OW-leeftijd in 0 0 en 0 5 staat nu ook de tweede 
trap in ons pensioenstelsel, de verplichte bedrijfspensioenen voor werknemers, ter discussie. 
n de komende maanden zullen daarover hevige politieke debatten worden gevoerd. aar nu al 

staat vast dat ook aan de bedrijfspensioenen gesleuteld gaat worden.

Met de opschuiving van de AOW in twee etappes van een jaar naar 67 jaar is de herziening van ons pensioenstelsel nog niet gedaan. Ook zitten nog ‘errors’ in de bedrijfspensioenen. Een uitleg en een opinie van Hans  
Roodenburg die jaren deel uitmaakte van een paritair bestuur van een middelgroot pensioenfonds. Heeft u ook ervaringen of nadere vragen, dan kunt u die sturen naar roodenburg@deoud-hagenaar.nl
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Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag  maart: 
at wille  e  met de oudere

D  we site oor e 55-p usser uit Den Haag

genda V G HET PO

I O  o t u  363  2 0    Den Haag  070  36  3  

E WS:

omputerhulp aan
huis in Loosduinen 
V R Welzijn biedt aan huis gebonden 
Loosduinse ouderen met computerpro-
blemen computerhulp aan huis. Dat kan 
met de computerklussendienst van het 
ouderenwerk.  kunt uw hulpvraag mel-
den bij WDC De Henneberg, Tramstraat 
15, tel. ( 7 ) 97 6  1. Een vrijwil-
liger neemt contact met u op. Kosten: 
 4,-  per uur (of deel ervan), daarna 
 ,- per halfuur (of deel daarvan). In 

buurthuis De Wiekslag (Molenbrink 68) 
kunnen ouderen daarnaast terecht voor 
ondersteuning bij computer- en internet-
gebruik. Elke donderdag van 1 .  tot 
1 .  uur, deelnamekosten  ,5  per 
keer. Meer informatie: De Henneberg, 
tel. ( 7 ) 97 6  1.

Valentijn zoekt
verhalen over liefde
14 februari is het Valentijnsdag, de dag 
van en voor de liefde. Iedereen heeft 
daar wel mooie verhalen of gedachten 
bij. Het Nationaal Ouderenfonds wil 
graag van ouderen horen hoe ze over 
de liefde denken. Wat is uw meest 
romantische verhaal, hoe was uw eer-
ste kalverliefde, wat waren vroeger de 
regels van het  irten en vooral: wat 
is het geheim van een goed huwelijk  
Het Ouderenfonds zoekt ook foto’s van 
stralende oudere paren, van objecten 
met een liefdesbetekenis en tips voor 
een leven vol liefde. Al die liefde zal te 
zijner tijd gebundeld als boekje wor-
den uitgegeven. (Het fonds vraagt u 
vooraf toestemming voor plaatsing van 
uw bijdrage.) Schrijf of mail naar het 
Nationaal Ouderenfonds, Postbus 11, 
98  CA Bunnik, info ouderenfonds.

Op  maart a.s. kunnen we met zijn allen een nieuwe gemeenteraad 
gaan kiezen. De Haagse ouderenbonden kregen op  januari jl. 
de politieke partijen rond de tafel voor een potje debatteren over 
ouderenbeleid. Het OSBO, de koepel van ouderenorganisaties, trok 
daarmee veel belangstellenden naar de hristus Triumfatorkerk.

www.cipo.org
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‘Senioren belangrijk ’ was de ietwat 
uitdagende vraag die als leidraad 
diende tijdens het debat. Eveneens 
uitdagend had de organisatie een 
verzameling geraniums op een tafel 
gezet, maar dan wel langs de muur en 
niet in de zaal. ‘Om maar duidelijk te 
maken dat wij niet achter de geraniums 
wensen te gaan zitten,’ aldus mevrouw 
Baggerman van het COSBO in haar 
inleiding. De hilarische bedoeling ver-
borg uiteraard een serieuze boodschap: 
om ouderen vanachter de geraniums 
te krijgen, moet de politiek zich sterk 
maken voor hen. ‘Hoe de krachten 
van ouderen te gebruiken en hoe de 
kwetsbaren te beschermen ’ luidde de 
centrale vraag. In dat opzicht was het 
COSBO niet onder de indruk van de 
diverse partijprogramma’s. Daarin gaat 
het bij ouderen nog steeds vooral over 
‘zorg’.
  

org om de zorg
Over die zorg maken de ouderen-
bonden zich overigens behoorlijk 
zorgen. De Wmo bijvoorbeeld brengt 
de thuiszorg in de knel. Christelijk 
Sociaal Den Haag pleitte voor andere 
regels dan nu worden gehanteerd en 
de SP is mordicus tegen marktwerking 
in de zorg. Die regels worden echter 
grotendeels door de landelijke politiek 
voorgeschreven. Volgens de PvdA 
is het daarom belangrijk om binnen 
deze regels die dingen te doen waar 

mensen behoefte aan hebben. Alleen 
de VVD schaarde zich helemaal achter 
de Wmo: ‘Dankzij die wet en de 
verplichte aanbestedingen hebben we 
meer greep gekregen op de thuiszorg. 
Mede daardoor is Meavita door de 
mand gevallen.’

Echte inspraak
Een ander onderwerp was de inspraak 
voor ouderen. Den Haag ‘luistert’ te 
weinig naar ouderen en betrokkenen, 
bijvoorbeeld over bouwplannen. 
Achteraf blijkt het dan vaak te laat te 
zijn. De zaal roerde zich  ink, onder 
andere toen het vermeende ‘door-
drammen’ van wethouder Norder ter 
sprake kwam. Het CDA vond dat de 
ouderenbonden hun lobbytechniek ook 
moesten aanpassen, maar anderzijds 
dat ze wel eerder moeten worden 
ingezet bij besluitvorming. ‘Inspraak is 
niet hetzelfde als gelijk krijgen,’ waar-
schuwde ook de PvdA. De SP stelde 
dat je inspraakpartners alleen serieus 
neemt door vooraf duidelijk te maken 
wat wel en wat niet mogelijk is, maar 
volgens D66 zit zo’n structuur voor 
inspraakprocedures er al aan te komen. 
Toch bleef de zaal morren.

ormen en waarden
Verruwing, vandalisme, intimidatie 
en gebrek aan respect zitten veel 
ouderen dwars. De politiek, zo werd 
gesteld, zou zich sterk moeten maken 

voor burenhulp, toegankelijkheid en 
schone buurten zonder coffeeshops 
en met wijkagent. Mantelzorgers 
moeten worden ontzien, het isolement 
van kwetsbare ouderen moet worden 
voorkomen.

De PvdA betwijfelde of de politiek een 
rol kan spelen bij ‘normen en waar-
den’: ‘We kunnen voorwaarden stellen 
aan het gebruik van de openbare 
ruimte, maar aan de respectloosheid 
kunnen we weinig doen.’ Daar kwam 
het CDA tegen in het geweer. Dat 
meent dat het de taak van de politiek 
is mensen bij elkaar te brengen, maar 
schetste geen maatregelen tegen bij-
voorbeeld wangedrag in de tram. Een 
kolfje naar de hand van de VVD: die 
wil ‘hard handhaven’, boetes en meer 
politiemensen op straat. GroenLinks 
bepleitte meer ontmoetingsprojecten 
tussen jong en oud in de wijken. Vol-
gens de SP zijn die een illusie als Den 
Haag 58 miljoen bezuinigt op zorg en 
welzijn, zoals volgens deze partij het 
geval is.

Wonen en bouwen
‘Bouw overal voor alle groepen en 
verplicht aanpasbaar bouwen, met 
controle van belanghebbenden,’ luidde 
het laatste discussieonderwerp. Daar 
waren lang niet alle partijen het over 
eens. De SP toonde zich voorstander 
van gevarieerd bouwen  meer wijken 
met gemengde bebouwing. De VVD 
wil kleinschaliger woningvoorziening 
en inspelen op de vraag vanuit de 
wijken. Volgens de PvdA is er echter 
te weinig sociale woningbouw in Den 
Haag en moet die eerst op peil worden 
gebracht. Daar voegde GroenLinks 
nog aan toe dat er volgens de VVD 
juist te veel sociale woningbouw is, 
maar voor een pittige discussie daar-
over was helaas geen tijd meer. Het 
slotwoord was voor een mevrouw van 
de PVV langs de zijlijn, die beweerde 
dat alle partijen de problemen in de 
stad bagatelliseren. De zaal antwoord-
de met afkeurend geroezemoes.
Meer weten  Op www.cipo.org vindt 
u alle verkiezingsprogramma’s en de 
partijstandpunten over ouderenbeleid.

Vrijdag  februari: 
Buurtmaaltijd 55  
V R Welzijn ouderenwerk Seg-
broek houdt weer een buurtmaaltijd. 
Elke tweede en vierde vrijdag van de 
maand samen met andere buurtbe-
woners genieten van een smakelijke 
maaltijd voor  , 7. Wijkcentrum De 
Luifel, Weigeliaplein 1 , 1 . -15.  
uur. Vooraf aanmelden bij mw. V.d. 
Hoogenband, tel. ( 7 ) 5 9  81 
(maandag, woensdag, donderdag en 
vrijdag, 9. -16.  uur).

ondag  februari: 
iet-meer-zo-piep-show

Een bonte zondagmiddagshow voor 
iedereen die nieuwsgierig is naar het 
ouder worden. Over se y, vrolijke, 

chagrijnige, rebelse en brave 
ouderen. Met muziek, sketches,  lm-
pjes en veel interactie door o.a. Clous 
van Mechelen, Eli Asser, Marjolein 
Meijers (de Berini’s) en gasten. Elke 
maand een ander thema, zoals ‘Wat te 
doen na je pensioen ’, ‘Moeders en 
dochters’ en ‘Lust en liefde’. Rotter-
dam, oude Lu or Theater, 15.  uur, 
tel. ( 1 ) 484  . Meer informatie: 
www.parelsvoordezwijnen.com.

Dinsdag  februari: De 
Wmo draait door
Afsluitende stedelijke bijeenkomst 
van de gespreksronde maatschappe-
lijke ondersteuning. Onder het motto 
‘de Wmo draait door’ gaan Hagenaars, 
organisaties en gemeente in gesprek 
over de aanpak van maatschappelijke 
ondersteuning. Een rondetafelgesprek 
over alle onderwerpen die daarmee te 
maken hebben, zoals huishoudelijke 
verzorging, mantelzorg, vrijwilli-
gerswerk, welzijnswerk in de wijk of 
burgerparticipatie. De vragen daarbij: 
‘hoe staat het met de uitvoering van 
plannen ’ en ’wat willen we de ko-
mende jaren aanpakken ’ Theater aan 
het Spui, Spui 187, 15.15-18.  uur, 
toegang en deelname gratis.

 - ijn badkamer wordt 
verbouwd en ik wil graag 
tijdelijk ergens anders dou-
chen. an dat  

WZH Zuiderpark, Harderwijkerstraat 
55, heeft bijvoorbeeld een douche- en 
badgelegenheid voor wijkbewoners. 
Als u dat wilt, kunt u daar gebruik 
van maken. Het telefoonnummer van 
WZH Zuiderpark is ( 7 ) 1  8 . 
Maar tijdelijk buiten de deur gebruik 
maken van een badruimte kan op meer 
plaatsen. Informeer eerst gewoon eens  
bij een verzorgingshuis bij u  in de 
buurt of er mogelijkheden zijn.

Hebt u ook een vraag? Schrijf, bel of mail CIPO: Postbus 13634, 
2501 EP  Den Haag, tel. (070) 364 38 18, cipo@cipo.org.

chagrijnige, rebelse en brave 

- De vertegenwoordigers van de diverse partijen werden  ink op de huid gezeten door ge-
spreksleider Jan Booy. -
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Wie gaat verhuizen of om andere redenen 

een huis leeg moet opleveren, heeft vaak  

meer op te ruimen dan gedacht. 

Als een deel van de inboedel overblijft en 

de spullen goed bruikbaar zijn wilt u daar 

toch een goede bestemming voor kiezen. 

Kiest u dan voor de inboedelservice van 

Schroeder!

Bel voor de voorwaarden:

(070) 389 57 24

De werkwijze is als volgt:

Als u de Inboedelservice belt, komt een 

medewerker langs om te beoordelen hoeveel 

mensen nodig zijn om de inboedel op te 

halen.

Ook wordt gekeken of de spullen voldoende 

waarde hebben om de onkosten te dekken. 

Als dat zo is, worden afspraken gemaakt om 

de inboedel op te halen en het huis 

bezemschoon op te leveren. 

Zijn de spullen niet verkoopbaar in onze 

kringloopwinkels, dan kan de Inboedelservice 

dit werk tegen een kleine vergoeding voor u 

doen.

Uiteraard krijgt u vooraf een offerte van ons.

Inboedelservice Kringloop Holland is 

onderdeel van Stichting Dr. Schroeder van 

der Kolk Bedrijven (Schroeder).

In Den Haag vervult Schroeder een aantal 

belangrijke functies. 

Zij zorgt voor werkvoorziening voor mensen 

die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 

hebben. 

Uw overtollige huisraad wordt, indien nodig, 

schoongemaakt en opgeknapt. Zo kunnen wij 

het weer verkopen in onze Kringloopwinkels. 

Dit bespaart de Gemeente Den Haag jaarlijks 

drie miljoen kilo afval. Op deze manier doen wij 

aan milieubescherming.

Alle artikelen in onze winkels worden verkocht 

tegen lage prijzen. Dit betekent dat ook 

mensen met een krappe beurs goede spullen 

kunnen kopen. Zo levert Schroeder een 

bijdrage aan de armoedebestrijding. 
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In Den Haag bevindt zich een klein 
woongebied op het terrein van 
Parnassia bij de Monsterseweg. De 
straatnamen zijn allemaal vernoemd 
naar Nederlandse sportlieden uit het 
verleden. Enkele zijn naar voetballers 
genoemd, zoals naar Harrie Dénie, 
Abe Lenstra, Bep Bakhuijs, Bertus 
de Harder en Aad Mansveld. Hun 
overeenkomst is dat ze allen in het 
Nederlands Elftal hebben gespeeld en 
dus van nationaal belang zijn geweest. 
Op Abe na mag ik de rest ook nog 
Hagenaar noemen.
Ik heb mijn twijfels over de hierin 
gemaakte keuzes, want om me te be-
perken tot Haagse voetballers, kunnen 
Wim Tap, Mauk Weber, Mick Clavan 
en Theo Timmermans met even veel 
recht vernoemd worden en Faas 
Wilkes is ook niet misplaatst. Gedane 
zaken nemen echter geen keer

ntelligent en sportief
Wat betreft bovengenoemde titel wil 
ik me in feite tot één speler beperken, 
die ik nog niet genoemd heb en die 
lid was van de oudste voetbalclub 
van Den Haag, H.V.V. Voluit heette 
hij Mr. Dr. J.H.H. Kessler, maar hij 
werd alom ‘Dé Kessler’ genoemd. Hij 
studeerde rechten en kunsthistorie. 
Van de vier Kesslers bij H.V.V. (allen 
e -internationals) speelde ‘Dé’ met 1 
wedstrijden de meeste interlands. Dé 
Kessler speelde ook in het nationaal 
cricketteam en was een goed tennisser. 
Een zeer veelzijdig man. 

De stichting
Op oudejaarsavond j.l. werd nog de 
bekende soepbus van de Kessler-
stichting in brand gestoken op De La 
Reyweg. Het gebouw van de stichting 
en die soepbus kent bijna iedereen en 

ook de verhuiswagen van de stichting 
- die er overigens in de eerste plaats is 
voor hulp aan dak- en thuislozen.
Anno 1  wordt er echter helemaal 
geen verband gelegd met het voetbal-
len. Maar in een tijd dat er trouwens 
alleen amateurvoetbal bestond, stak 
Dé Kessler anno 19  een groot deel 
van het familiekapitaal  in de oprich-
ting van de Kesslerstichting. Geld dat 
verdiend was trouwens met plantages 

van de familie in Nederlands Indië.
Zoals bekend stammen de meeste 
H.V.V.-ers uit gezinnen van ‘goede 
stand’, zoals dat in Den Haag wordt 
genoemd. Vroeger hield dat vaak 
ook een relatie met Indë in. Ook 
stervoetballer Bep Bakhuijs had zo’n 
achtergrond.
Ik vind de geste die Dé Kessler in de 
vorige eeuw maakte met zijn steun aan 
dak- en thuislozen van grote klasse  

Eerbetoon verdiend
Zal zoiets nou bij onze Gemeente Den 
Haag bekend zijn bij degenen, die 
een beslissing nemen in toekenning 
van straatnamen en of standbeelden  
Ik denk van niet. Misschien nu wel. 
Daarom moest het eens worden ge-
zegd, vond ik.

Kees de Ridder
c deridder@hotmail.com

Veelzijdig man, die groot deel van familiekapitaal voor dak- en thuislozen bestemde

er ete  mo ume t oor é essler   
Eind vorig jaar vond er in otterdam de onthulling plaats 
van het standbeeld van de voetballer oen oulijn. k vond 
het een erg bijzondere gebeurtenis, temeer omdat het om 
twee rlei redenen uniek te noemen valt. De -jarige oen 
is nog in leven en daarnaast is een standbeeld voor een 
voetballer vrij zeldzaam. ad ansveld, be Lenstra, Will  
van der u len en oen Dillen hebben er één en als ik me 
niet vergis, ook Johan ru ff, waarvan ik niet weet waar 
het beeld staat.

- ranje in op  maart 1913 met rechtsonder D  Kessler. Die middag werd op Houtrust met -1 van ngeland gewonnen. -

Kleine 
Nostalgie

met Julius Pasgeld

Er was pas televisie. Reden voor een 
aantal pseudowetenschappers om een 
bijzonder e periment te doen. In de 
tv-studio werd een groot vertikaal 
bord schuin neergezet. Bovenin dat 
bord kon je een grote knikker doen 
die dan naar beneden rolde tegen een 
stokje aan. Die knikker kon dan links 
of rechts van dat stokje verder vallen. 
En kwam dan terecht op een ander 
stokje waar hij dan opnieuw links of 
rechts kon vallen. En zo verder. Ziet u 
het voor u  Onderaan dat bord waren 
tien bakjes. Als de knikker steeds 
naar links was gevallen kwam hij 
uiteindelijk terecht in het meest linkse 
bakje. Bij steeds naar rechts kwam 

hij in het meest rechtse bakje. Als hij 
dan weer eens naar links en dan weer 
eens naar rechts was gevallen kwam 
hij in een van de bakjes ertussen. De 
stokjes waren zo precies gemaakt, dat 
de knikker evenveel kans had om naar 
links of naar rechts te vallen.

Gedachtekracht
Tijdens het e periment zat half 
Nederland voor de buis. De presen-
tator vroeg de medewerking van de 
kijkers. Ik weet het nog goed. Ik keek 
bij de buren. Die hadden al tv. Wij 
nog niet. Tijdens het vallen van de 
eerste knikker werden wij verzocht 
heel erg hard: ‘Naar links  Naar 
links ’ te denken. Om zodoende met 
de samengebalde gedachtekracht van 
miljoenen Nederlanders de materie 
te dwingen. Met andere woorden: 
de knikker zou door onze gedachten 
meer in de linkerbakjes terecht dienen 
te komen. Als dat zo was, was het 
bestaan van gedachtekracht bewezen. 
‘Naar rechts  Naar rechts ’ werd ook 
een paar keer gevraagd. En verder 

lieten ze het balletje ook een paar keer 
vallen zonder opdracht. Aan personen 
die stiekem ‘Naar rechts  Naar rechts ’ 
dachten, als de opdracht was gegeven 
‘Naar links  Naar Links ’ was ook 
gedacht. Statistisch zouden dat er niet 
zoveel zijn. Te verwaarlozen bij de 
uitslag.
Aan het eind van de avond kwam die 
uitslag. Die was buitengewoon teleur-
stellend. Niks. Nop. Niemendal. Er 
was geen signi  cant verband ontdekt 
tussen de opdracht en de plaats waar 
de knikker terecht was gekomen. 
Het was gelukkig ook geen bewijs 
van het tegendeel. Gedachtekracht 
zou best kunnen bestaan maar was 

vooralsnog niet op deze wijze aan te 
tonen. Bovendien bleek later: al die 
beelden op de tv’s stonden kris kras, 
links en rechts van het originele bord 
in Hilversum. Dus sommige mensen 
die dachten ’Naar links  Naar links  
Hadden ten opzichte van het originele 
bord eigenlijk ‘Naar rechts  Naar 
rechts ’ gedacht. Nee. Een e periment 
van niks dus eigenlijk. Met de know-
how van tegenwoordig zouden we dat 
toch eens over moeten doen.

ardstralen
Een ander voorbeeld van magie uit de 
vorige eeuw was het aardstralenkastje. 
De tuin van koningin Juliana stond 
er vol mee. Wij hadden er vroeger 
thuis ook een. Samen met de buren. 
Eerst hadden er allerlei mannen met 
wichelroedes door het huis gelopen 
om de knooppunten van de aardstralen 
te vinden. Die knooppunten lagen pre-
cies boven het kussen in mijn moeders 
bed en halverwege het bed van de 
buurman. Dat was ook toevallig zeg. 
Mijn moeder had altijd zo’n last van 

hoofdpijn en de buurman had steeds 
rugpijn. Nee maar  Dan zou zo’n 
aardstralenkastje zeker wel uitkomst 
bieden. Tachtig gulden  Maar de 
hoofdpijn en de rugpijn werden wel  
minder.
Totdat mijn buurjongen en ik op een 
kwade dag toen onze ouders niet thuis 
waren dat aardstralenkastje eens open 
maakten. Er zat een variabele conden-
sator uit een radio in. Nou. Zelfs wij 
wisten dat dat niet hielp tegen hoofd- 
en rugpijn. En inderdaad, na verloop 
van tijd kwamen de klachten weer 
terug. Jarenlang werden de buurjon-
gen en ik geteisterd door schuldgevoe-
lens. We dachten dat die hoofdpijn en 
die rugpijn weer terug waren gekomen 
omdat wij met onze tengels aan dat 
aardstralenkastje hadden gezeten.
Nu weten we wel beter.

Ook last van Kleine Nostalgie  Meld 
het aan julius.pasgeld deoud-hage-
naar.nl 

roeger was heus niet alles beter. Maar wel bijna alles. Want als je erop terugkijkt blijkt de narigheid vaak versle-
ten en vergeten. Wat overblijft zijn de spaarzame momenten van geluk. n natuurlijk koesteren we die.

Toverkunsten uit de vorige eeuw
agie is van alle tijden. Ooit dansten we om het vuur terwijl we toverspreuken prevelden. Van-

daag de dag is het Bachbloesem, ura en hakra wat de klok slaat. uim een halve eeuw geleden 
bundelden we onze gedachtenkracht en verdreven ziektes met aardstralenkastjes. 

- en origineel aardstralen-
kastje uit de vorige eeuw, 
op Marktplaats wordt 
er nog wel eens eentje 
aangeboden. -



Om mijn naam enigszins herkenbaar 
te maken zij hierbij vermeldt dat ik in 
1948 als -jarig ventje door de familie 
Hildebrandt, wonende Vlielandsestraat 
49, ben geadopteerd. Dat hield in dat 
mijn volledige naam toen luidde: Jopie 
Hildebrandt. Vele jaren later ben ik 
onder mijn eigen naam voortgegaan. 
Vandaar de naam De Haas. Maar waar 
was ik ook al weer gebleven
Eén van de reacties kwam van me-
vrouw G. Muilwijk. Zij heeft gewoond 
op nummer  in de Vlielandsestraat 
en wist met mij enkele leuke herin-
neringen op te halen. Haar man heeft 
gewerkt bij de Rijkspolitie in de 
administratieve sector  iedere dag 
zagen wij, voetballende jochies, hem 
thuiskomen op de dienst ets en in 
uniform. Snel de bal inhouden, anders 
werd ‘ie misschien wel ingepikt door 
het wettelijk gezag. Maar meestal bleef 
het bij een waarschuwend vingertje  
Tegenwoordig zou men zeggen “met 
de wetenschap van nu, kwam dat 
omdat oom agent zelf óók wel van een 
potje voetbal hield ” Overigens waren 
de ouders van mevrouw Greet Muil-
wijk neringdoenden in de wijk  op het 
Tesselseplein dreven zij een groenten-
handel onder de naam Nieuwkerken.

Straatvoetbal
Over voetballen gesproken, daar 

lustten wij in de straat wel pap van  
Er was alleen niet zoveel plaats in de 
Vlielandsestraat om deze tak van sport 
te kunnen bedrijven. Je had het mid-
denstuk in de straat waar voorzichtig 
een balletje getrapt kon worden  omlig-
gende bewoners waren daar overigens 
vaak niet zo blij mee vanwege de 
belendende ramen aan de straatzijde. 
Regelmatig verdween er aan bal, na 
een ferme trap, op één van de balkons  
dan moest één van ons aanbellen en 
heel netjes de bal terugvragen. En soms 
waren we de bal dan weleens kwijt  
Daarom gingen we meestal voetballen 
op het pleintje voor de Julianakerk, 
daar was aanzienlijk meer ruimte. 
Bovendien grensde deze ruimte aan de 
Nieboerweg en aangezien er nog niet 
zoveel autoverkeer bestond was dit 
best te doen. Wel oppassen natuur-
lijk  Omdat de Nieboerweg daar naar 
beneden liep moest één van ons wél 
vaak hard rennend achter de bal aan, 
maar ja, we waren jong en wie deed 
ons wat

De kerk kostte ballen
Wat ons wel wat deed waren de ijzeren 
punten aan de uitstekende daken van 
de Julianakerk. Deze zaten er om te 
voorkomen dat er jongens op het dak 
klommen (om er een bal af te halen). 
Maar evengoed zaten ze er om onze 

voetballen lek te prikken als de bal, na 
een fraai schot afdaalde en bovenop 
zo’n metalen punt terecht kwam. Er 
zijn daar wat ballen versleten hoor  
Maar bij Peet in de Tesselsestraat kon 
je voor 5 goeie ouwe centen weer een 
nieuwe -plastic - bal kopen.
Wat mij nog bijstaat zijn de namen van 
een paar families in de straat  zeker 
van hen die mijn vrienden herbergden. 
Zo had je voorin de straat de familie 
Van Mourik, die beschikte over een 
garage. Daar vlakbij woonde beneden 
de familie Lingsma, met zoon Jan en 
een dochter. Ook daar in de buurt was 
de familie Vooys gehuisvest met een 
aantal dochters en zoon Japie. In een 
bovenhuis daarnaast woonde van Duin 
met zoon en dochter. Verder herinner 
ik mij nog in het eerste deel van de 
straat de families Muilwijk, Hillenius 
en Van Trierum, en bij het pleintje nog 
de families Aalders en Kok. Aan de 
andere zijde, richting Bevelandsestraat, 
weet ik mij nog de families Nolten, 
Hameteman en Christiaanse voor de 
geest te halen.

eepkisten
Soms waren we in het bezit van een 
zelf in elkaar geknutselde ‘zeepkist’. 
Hiermee hielden we in eerste instantie 
wedstrijden wie het hardste de heuvels 

af kon sjezen. In de bosjes van Poot 
waren voldoende paden met bochten 
om deze sport te bedrijven  het span-
nendste was als er aan het eind van 
het pad een soort hekje stond waar je 
tussendoor of onderdoor kon scheuren. 
Dat was pas echt stoer  

ranten voor de vis
Maar deze karren werden ook gebruikt 
om oude kranten op te halen. Deze 
brachten we dan naar vishandel Kor-

ving aan de Tesselsestraat. 
In die tijd werd de vis nog verpakt in 
oude kranten  daarvan had Korving er 
nooit genoeg  Bij een behoorlijke sta-
pel mocht je kiezen tussen een rolletje 
drop of een dubbeltje. Bij de keus voor 
de tien centen gingen we dan meestal 
naar de waterstoker aan de Pluvier-
straat, want daar kon je heerlijk snoep 
kopen, zoals toverballen, kaneelstok-

ken, Bazooka kauwgum met plaatjes, 
duimdrop, veterdrop en nog een 
heleboel meer. Maar op maandag niet 
- dan was het wasdag en moest er heet 
water gehaald worden. Dit gebeurde 
in emmers aan een houten juk over 
de schouders gedragen. In Duindorp 
waren verschillende waterstokerijen.

Dé storm
Op zondag 1 februari 195  ben ik 
getuige geweest van de verwoestende 
storm die toen over ons land raasde. Ik 
was toen 7 jaar, maar ik zie nog de als 
luciferhoutjes gebroken telegraaf- en 
elektriciteitspalen op de Nieboerweg. 
Bij de haven ontwaarden we de onder-
gelopen kaden en veel wrakhout. Van 
de tocht over de Nieboerweg zijn mij 
die bijzondere stoeptegels bijgebleven  
ze waren langwerpig en zwart met een 
motief van schuine ruiten, net dropjes. 
Gek, dat je zoiets zo precies onthoudt.
Een week na de ramp zijn we met de 
eerste of tweede klas van de lagere 
school aan het Nachtegaalplein op 
bezoek geweest bij de vuurtorenwach-
ter. Ik herinner mij vooral de enorme 
ravage die de storm had aangericht op 
de boulevard.

Joop de Haas
de haas es@gmail.com
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Voor 5 goeie ouwe centen had je een nieuwe voetbal 

e amilies  de storm e  duimdrop i  ui dorp
Blij verrast was ik met enkele leuke reacties op het door mij 
geschreven artikel over mijn jeugd in Duindorp, in het eer-
ste nummer van de tweede jaargang van De Oud-Hagenaar. 
Deze reacties stimuleerden mij om nog eens na te denken 
over wat ik zoal had beleefd tijdens mijn jonge jaren, van 

 tot en met   daar in Duindorp, dat leuke wijkje 
aan de zee.

- Kijk, daar ligt nou de Tholensestraat.  ldus ikzelf als jonge wijsneus. -
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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  wijkrestaurants
l 16 .  maaltijden per jaar
l 4  plaatsen wonen met zorg
l verpleeghuiszorg 

l 5 5 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

- k en hond Dera in het duin van de Bosjes van Poot. -

- nze geweldige banketbakker Joop houdt 
even stil om te worden vereeuwigd.  -
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’s Ochtends begaf ik me neuriënd 
vanaf de tweede verdieping van ons 
bovenhuis de Smitstraat naar de lager 
gelegen etage om mijn vriendinnetje 
Rita voor school op te halen. Waarna 
we onderweg, innig gearmd, het zand-
mannetje aan riepen. Bij de hoek voor 
de groentezaak van Arie Groeneveld, 
staken we zingend de Engelenburg-
straat over en begaven ons naar het 
huis van klasgenoot Mary, waar we 
wachtten tot ze haar blonde kleine 
meisjeshoofd naar buiten stak. Ge-
drieën togen we vervolgens naar het 
bovenhuis van ons laatste barbershop-
lid om vanaf een stoel aan de old 
 nish eettafel, met een pijnlijk gezicht 

toe te kijken hoe Wilma’s zachtaardige 

moeder met ferme slagen de kam door 
het geklitte haar van haar tegenstrib-
belende dochter haalde.

Delen in harmonie
Even later waaierden we in kwartet 
uit over de Paul Krugerlaan, waar we 
ter hoogte van het blinde muurtje voor 
drogisterij het Molentje dat uitzicht 

bood op de spiksplinternieuwe Super-
markt van Simon de Wit, met voltal-
lige vocale bezetting, Mister Sandman 
alweer om een gunst vroegen.
Bij het luiden van de schoolbel holden 
we langs de hoge schoolmuur de 
poort van de Pretoriusschool binnen 
om naast elkaar de brede trap te 
beklimmen naar de eerste, waar we 
in ons klaslokaal achter elkaar, als 
een viereenheid, in de twee voorste 
schoolbanken plaatsnamen. Want bin-
nen ons kwartet heerste in die eerste 
heerlijke schooljaren volstrekte har-
monie. Van het delen van het blikken 
sigarendoosje, gevuld met vlakgom en 
kleurpotloodjes, tot aan het synchroon 
leegdrinken van de  esjes lauwe 

schoolmelk die naast elkaar opgesteld, 
in ijzeren kratten tegen de grote kachel 
stonden.

Flessendoppen
Zelfs de aluminium  essendoppen, in-
gezameld voor arme kindertjes in het 
verre Afrika, werden door ons, in een 
daarvoor bestemde verzamelbak, in 

gezamenlijkheid gedeponeerd. Zo ook 
het dubbeltje, bedoelt als spaargeld, 
dat we eendrachtig een maal per week 
in ruil voor een blauw zegeltje met de 
afbeelding van een spin, op het tafeltje 
van het onderwijzende personeel 
deponeerden.

Smeekbede verhoord
Vier kleine meisjesarmen bewogen 
in een gelijkmatig ritme op en neer 
als we ingespannen, de kroontjespen 
gedoopt in rode inkt, in pas geleerd 
schoonschrift onze schriftjes bladzij 
na bladzij, volschreven. In de pauze 
speelden we onder de bomen van het 
grote schoolplein onze kinderspel-
letjes en waren onafscheidelijk Rita en 
Wilma, Mary en ik.
Op een mooie lentedag werd onze 
dagelijkse smeekbede door Mister 
Sandman eindelijk verhoord. Als een 
droom kwam ze onze tweede klas 
binnen. De mooie piepjonge juf, leek 
zo uit een tijdschrift gestapt. Met haar 
lange blonde paardenstaart, volle rood 
gestifte lippen, de wespentaille boven 
haar wijd uitstaande rok, omgord met 
een brede ceintuur, trippelde ze op 
haar hoge pumps ons lokaal in waar 
ze zich fonkelend van vrolijkheid 
voorstelde als juffrouw Snijders.

Puntige B.H.
Die dag kwamen alle leraren onder de 
lesuren wel een keer het lokaal in om 
met een hoffelijkheid - die ons tijdens 
knorrige aanvaringen in de lange 
gangen vol zwartgeverfde kapstokken 
nooit eerder was opgevallen - char-
mant te informeren naar het welbevin-
den van de kersverse collega, net van 
de kweekschool. Ook wij keken met 
open mond naar de modieuze gestalte 
van de nieuwe juf die er met haar 
puntige B.H. onder het strakke twinset 
uitzag als een  lmster.

Daarvoor hadden we het moeten 
doen met een invalster die ons, 
wijdbeens gezeten op de stoel achter 
de verhoogde lessenaar, ongevraagd 
een blik gunde op het elastiek van 
haar nylonkousen en de pijpen van 
een molton onderbroek. Juffrouw 
Snijders was een droom, verzuchtten 
we onderweg naar huis eensgezind. 
’s Nachts droomde ik hoe ze met haar 
mooie wijduitstaande petticoat langs 
de banken heen en weer ruiste. 

Stevig handgemeen
Op een middag, niet lang na de 
komst van de nieuwe juf, verscheen 
er in onze klas een nieuwe leerlinge 
die plaatsnam in de bank achter ons 
waar ze kennelijk droomde van hele 
andere dingen. Ze vond juffrouw 
Snijders ‘niks an’. Dat liet ze weten 
ook. Brutaal schreeuwde ze haar door 
de klas toe, zodat de droomvrouw de 
nieuweling op een dag tot de orde riep 
door haar  ks bij een van haar oren te 
pakken.
“Dat ga ik tegen me moeder zeggen,” 
klonk het achter ons.
Die middag, net nadat Wilma en Rita, 
Mary en ik even na half twee onze 
schoolbanken inschoven, werd de 
klasdeur met een harde knal openge-
trapt. We schrokken ons de beres toen 
een forse vrouw die was uitgemon-
sterd met een vuurrooie das en een 
groen leren motorjas, plotseling het 
lokaal binnenstormde om zich met 
haar volle gewicht op onze weerloos 
kijkende juf te storten. Met haar hand 
een kwartslag om de paardenstaart 
gedraaid begon ze haar slachtoffer 
als een zwabber aan haar haren over 
de vloer van het klaslokaal te trek-
ken. Zodat grote plukken haar op het 
bruine blad van onze voorste banken 
dwarrelden.

Op het gegil van juffrouw Snijders 
leken de meesters een eeuwigheid 
weg te blijven, zodat de vrouw het 
reeds gehavende hoofd van onze juf 
nog even met een  inke voltreffer 
tegen het met sommen volgeschreven 
schoolbord kleunde.

Onnavolgbare wereld
Nog kan ik niet zeggen wat er toen in 
me omging. Maar net als dertig paar 
andere kinderogen keek ook ik mach-
teloos naar de onnavolgbare wereld 
der volwassenen. Toen de hoofdmees-
ter in het gezelschap van de andere 
leerkrachten de vrouw eindelijk de 
klas uitsleepte, lag onze droom voor 
de lessenaar snikkend aan stukken.
Die middag zou onze harmonieuze 
kleine meisjeswereld voor altijd doen 
veranderen.
Juffrouw Snijders verdween van 
school om niet meer terug te keren. 
Evenals de nieuwe.
Niet lang daarna ontbonden ook wij 
ons kwartet om verder te gaan in twee 
duo’s. Maar Mister Sandman hebben 
we nooit meer om een gunst gevraagd. 
Rita en Wilma, Mary en ik.

Lucy Naberman
nab-co@ziggo.nl 

Oproepje
aschrift redactie  n dit verhaal 
ordt het sparen van al mini m 

 essendoppen  voor kinderen in frika 
genoemd. Misschien is er een lezer 
die eens kan itleggen hoe dat no  
precies zat. anneer begon dat, ie 
bedacht het, at erd er met die dop-
pen gedaan  en leverde het no  echt 
iets op

Onze droomjuf werd als een zwabber over de vloer getrokken 

l e da  i e d aar sc ool  maar op
ee  midda  sc ro e  we o s de eres 
De mens is al vroeg op zoek naar meer. Ondanks dat onze kleine meisjeswereld vol zat met 
zekerheden smeekten we dagelijks om nog een lading. ls we op weg naar school gevieren 
acapella de jaren vijftig hit: Please mister Sandman, bring us a dream,  inzetten, waren 
we net een jongere uitgave van het barbershop kwartet ‘the hordettes,’ ita en Wilma, 

ar  en ik. 

- Bij meester Weiffenbach in de klas op de Pretoriusschool. ita (links voor), Wilma (rechts 
voor)  en daarachter ikzelf (links) en Mary (rechts). -

r Sandman

Mister Sandman, bring me a dream
Make it the c test that ve ever seen

ive her t o lips like roses in clover
hen tell her that m  lonesome nights 

are over

Mister Sandman, m so alone
Don t have nobod  to call m  o n

lease t rn on o r magic beam
Mister Sandman, bring me a dream

Mister Sandman, bring s a dream
ive her a pair of e es ith a congeal 

of gleam
ive her a lonel  heart like Harlehatschi

nd not so av  hair like iberatschi

Mister Sandman, someone to hold
o ld be so peach  before e re to old

So please t rn on o r magic bean
Mister Sandman, brings s

lease, please, please
Mister Sandman, bring s a dream
eah...

- Pretoriusschool -

- Het inspirende ‘barbershop’ kwartet 
The hordettes.-



Nu, twee generaties Simonis’ verder, 
staat de naam bekend als dé vishan-
del van Den Haag, met zo’n vijftig 
werknemers en vestigingen in de 
Haagse binnenstad, op Scheveningen 
en de Haagse markt aan de Herman 
Costerstraat.  De Oud-Hagenaar, ver-
tegenwoordigd door redacteur Frans 
Hoynck en uitgever Constant Martini, 
gingen in het restaurantgedeelte aan de 
Markthof een scholletje eten met Allie 
Simonis (1956), de huidige directeur 
van het familiebedrijf.
“Weet je trouwens,” zegt Allie, 
terwijl hij kijkt hoe Constant, 
oud PvdA-wethouder, 
smult van z’n visje, 
“dat er linkse en rechtse 
platvis bestaat ”
“Nee,” antwoord Con-
stant, “maar het lijkt me 
zomaar dat de rechtse het beste  
smaakt en dat je de linkse beter 
kunt laten zwemmen. Vertel ”
“Dat heeft te maken met hoe hun kop 
zit,” antwoordt Allie.
“In de politiek is dat altijd zo,” beaamt 
Constant.
“Platvissen zwommen lang voor 
Darwin’s tijd nog gewoon rechtop,” 
doceert Allie. “Maar ter beschutting 
tegen vijanden zijn ze zich op en onder 
het zand gaan verschuilen. In de loop 
van de evolutie zijn hun ogen daarom 
aan een zijkant gaan zitten, gewoon 

omdat dat handiger was. En daarom 
hebben ze in de loop der tijd ook een 
donkere en een witte zijde gekregen, 
voor de camou  age. De ogen zitten 
altijd aan de gekleurde bovenkant.”
“Duidelijk,” zegt Constant. “Maar 
links en rechts ”
“Voor het  leren van platvis, in 
rap tempo en grote aantallen, onze 
business dus bij Simonis,” verklaart 

Allie, “ is dat van groot belang. Want 
het gaat erom hoe je zo’n vis beetpakt 
voor je het mes erin zet. Links of 
rechts, dat is een diametraal andere 
greep.”
“Nu hebben we het echt over politiek,” 
zegt Constant. “We zijn het helemaal 
eens.”

eurochirurgie
Een ‘tycoon’ van het Haagse zaken-
leven, zo benoemde TV West Allie 
Simonis vorig jaar oktober in een, 

trouwens prachtig, programma van 
Fred Zuiderwijk. Maar Allie straalt 
alles uit, behalve zakelijke hijgerig-
heid. Hij maakt een kalme indruk, en 
luistert goed naar de ander. Maar stille 
wateren hebben soms diepe gronden. 
“Je moet mij niet groter maken dan ik 
ben. Ik heb het stokje overgedragen 
gekregen in een  orerend familiebe-
drijf, en straks gaat dat weer op mijn 

kinderen over, hoop ik.” Dat hij het 
hoopt en niet vanzelfsprekend vindt, 
heeft met z’n eigen geschiedenis te 
maken. “In 1974 kreeg mijn vader een 
herseninfarct. Ik had het echt hoog op 
met m’n ouders en zat daar vreselijk 

mee. Daarom 

verdiepte ik me toen enorm in neuro-
logie, om te begrijpen wat er met m’n 
vader aan de hand was. Met het gevolg 
dat ik op een dag zei: ik wil niet in de 
vis, ik wil dokter worden  Dat vonden 
ze best thuis, als ik maar beloofde het 
af te maken.”
“Dus ik werd dokter,” zegt Allie, 
“maar een huisartsenpraktijk of zoiets 
wilde ik niet. Ik wilde neurochirurg 
worden. Het lukte alleen niet om 
een opleidingsplek te vinden. Toen 
vroegen ze thuis: jongen, we moeten 
ook verder met de zaak, zou je daar 
toch niet eens over willen denken  je 
broer Herman heeft iemand naast zich 
nodig. Okay, dat heb ik dus gedaan.” 

Paling-imperium
“Voor alle duidelijkheid,” zegt Allie, 
“m’n vader en moeder hebben de kapi-
tale ondergrond voor het familiebedrijf 
gelegd. Ze bouwden de palingrokerij 
uit, met een apart pand daarvoor aan 
De Rode Leeuw, nabij het Westeinde, 
en wat de verkoop betreft gingen ze 
na de oorlog echt als een trein op de 
nieuwe Haagse markt aan de Herman 
Costerstraat. Ze hebben trouwens 
wel eens, zich onbestemd schuldig 
voelend, tegen me gezegd dat ze nooit 
zoveel hadden kunnen verdienen als er 

in de oorlog niet zoveel Joodse markt-
kooplui van de aardbodem waren 
verdwenen.”
De hoeveelheden paling die op de 
Haagse markt werden verkocht door 
z’n ouders zijn bijna hilarisch, aldus 
Allie. Het was zoveel, dat na het ont-
staan van het IJsselmeer vanaf 19 , 

op de palingmarkt in Harderwijk 
de prijs van deze vis 

(vers) acuut werd 
opgehoogd als 

het eerste aan-
geschafte vracht-

wagentje van Simonis in 
zicht kwam. Reden voor Allie’s 

vader trouwens om een netwerk van 
stroman-inkopers te organiseren, opdat 
de vis niet te duur betaald zou worden.

vontuur zalmrokerij
“Kijk,” zegt Allie, “we wisten oor-
spronkelijk alles van paling en roken. 
En wat dat roken betreft hebben we er 
op een gegeven moment, in de jaren 
’7  ook de zalm bij betrokken. Daar 
waren we op een gegeven moment 
zelfs de grootste producent van in 
Europa. Maar die handel is mis ge-
gaan. Waarom  Omdat dat onze kracht 
niet is. We konden dat spel niet goed 
genoeg aan  we zijn geen groothande-
laren, we zijn sterk in de directe relatie 
met de consument die de vis bij ons 
koopt en opeet, in de zaak of thuis. 
Zalm roken we trouwens nog wel.”
Bij Simonis kun je langs gaan om vis 

te kopen voor de bereiding in eigen 
keuken, maar in de vestigingen aan de 
Scheveningse Haven, recht tegenover 
de visafslag, en aan de Markthof in het 
centrum zijn ook restaurantgedeeltes. 
Er gaat het hele jaar door van alles 
over de toonbank. Alles wat zwemt, 
maar ook Noordzee-krab, Ooster-

schelde-kreeft en schelp-
dieren. “Ja,” zegt Allie. 
“We hebben praktisch 
alles, gekeurmerkt en vers. 
Als je groot bent kan dat. 
Maar  toen we in 1966 op 
de Markthof met meer dan 
paling begonnen, wisten 
we nog niet veel van vis. 
Dat hebben we gewoon 
moeten leren. Toen we in 
198  in Scheveningen be-
gonnen voelden we ons net  
allochtonen  - we werden 
met de nek aangekeken. 
Ook dat is goed gekomen. 
Goed en eerlijk met je vak 
bezig zijn, dan redt je het.”

Lu e probleem
Nu ook De Oud-Hagenaar in Sche-
veningen kantoor houdt, komen we 
vaker bij Simonis. Altijd met hetzelfde 
lu e probleem: teveel om te verstou-
wen  Je bestelt ‘lekkerbek’ en krijgt 
er drie op je bord, naast de salade en 
friet. En elke keer wordt vriendelijk 
aangeboden om de resterende visjes 
in een cellofaantje mee naar huis te 
geven. ‘De servings bij Simonis zijn 
niet altijd even subtiel, ua hoeveel-
heid,” lazen we in een recensie. “Dat 
hoor ik toch liever,” zegt Allie zich 
“dan dat de mensen bij ons met honger 
de deur uit gaan. En laten we wel zijn, 
vis eten is gezond. Er zit goed vet in. 
Van die mooie rauwe oesters kom je al 
helemaal geen gram aan.” Neem je er 
zes, dan zet Simonis er trouwens een  
glas passende witte wijn naast.

Dokter llie Simonis adviseert het eten van vis -

Stille watere  
e e  diepe ro de

Vishandel Simonis is sinds jaar en dag een fenomeen in Den Haag, het is een familiebedrijf 
dat ook al sinds  bestaat, toen ‘opa’ een café dreef aan het Westeinde en daar paling 
ging roken omdat dat prima in de smaak viel naast een goede borrel. Wat de handel betreft 
won die paling het op afstand van de borrels, want die kon je overal in de binnenstad wel 
vinden.

- ok levende paling kon je krijgen bij Simonis, toen mensen dat nog gewoon vonden: kop 
d’r af snijden of knippen en dan in de emmer of hoge pan nog even laten naspartelen. iks 

bijzonders en altijd supervers..-

-  Het in Harderwijk prijsopdrijvende eerste vrachtwagentje van de Fa. Simonis-

-  De tronie en vooral het stemgeluid van sommige Simonis-verkoopsters zijn voor veel oud 
marktklanten nog steeds  onvergetelijk. -
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-  Pa deed niet 
in vis op de Haagse 
Markt, alleen in paling, met 
grote standwerkerskunde en 
soms een e tra act. -
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Sudo u mee e  wi

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

Prijswinnaars
In De Oud-Hagenaar nr. 1 van 1  
januari presenteerden we ook vier 
Sudoku’s. Er kwam weer een ks 
aantal inzendingen binnen. De 
gezochte reeks luidde: -9-1-8. 
We  trokken vijf prijswinnaars deze 
keer, die de dubbel CD van Sjaak 
Bral krijgen opgestuurd:

P.A. Verweij, te Den Haag
R. Klompmaker, te Den Haag
Han Dobbe, te Leidschendam
M. Spaans, te Leidschendam
René Verspeek, te Zoetermeer

We willen er nog eens aan herin-
neren dat vooral de mensen die hun 
oplossing per e-mail insturen toch 

vooral niet moeten vergeten hun 
postadres te vermelden  Dat wordt 
namelijk nogal eens vergeten.

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

oen a   maa t

Stuur naar:
Puzzel De-Oud Hagenaar
Postbus 6 46
5  GA Den Haag

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

6 8 7 1
8 4

4 7 3
3 6 7 1 2

4 5
7 2 4

3 5 2 7
1 2 6

1 6
4 8

7 6 4 9
9 4 3 6

8
3 5 6 7
2 7 5

1
9 5 4 1

6 4 5
9

9 3 5 2 6
7 2 4 1

4 9
6 7 5 2

3 4 1 6 7
8

8 4 3

Sudoku                                 Sudoku B                                 Sudoku 

8 7 6 3 4 9
9 8 7

1 2
1 9 6

5 2
5 6 8

1 7
6 7 2

1 9 7 2 8 5

Sudoku D                                

Deze week wederom vier pittige Sudoku’s. De procedure mag inmiddels bekend heten, maar we 
herhalen het nog even. De Sudoku’s zijn gerangschikt van  t m D. n elke Sudoku is het veld 
links bovenin grijs gekleurd. De cijfers die daarin thuishoren zijn de sleutel tot de oplossing.

Service- of adeau-abonnement
Voor wie de gratis krant moeilijk kan ophalen of buiten het verspreidingsgebied woont, is een service-
abonnement mogelijk voor  49,9  per jaar. De krant wordt dan elke twee weken met de post toegestuurd. 
Het is ook mogelijk om iemand de krant cadeau te doen.

e o a e
Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 

a t a e
 Gelijk als het bezorgadres, of:

Naam: 
Straat en huisnr.: 
Postcode:                                        Woonplaats: 
Telefoon:                                                             E-mail: 
Betaling:    overmaking           via acceptgiro

Stuur in een gefrankeerde envelop naar:
 

o tb  04 ,  0  A en aa

Het Waterings Mannenkoor 
ang Veredelt dat merendeels van alle 

liederen vierstemmig  a ella ingt, in 
diversen talen,heeft een te kort aan man-

nenstemmen  e ijn niet kerk gebonden en 
ruimdenkend en ingen in het aaltje links van 
de ervormde Kerk aan het lein in aterin-
gen  ij oeken mannen die graag ingen, 

o  ag 1 45  re eteren ij       

Dus  Kom eens binnen lo en en 
ees niet bang voor de drem el                                                                          

ls  de a hterdeur van de kerk ingaat en 
 loo t door de kerk komt  o in het aaltje     

Mannenkoor Zangers gevraagd

 a   a   
a   -3 5    1 4- 3 14                                                

   
  a  a g            

HA D SO D I  
S A S  

  K  A   
 S H  I   A I D 
BI   DA  D

  06 773 0

G T LES  voor  50
lti d al gitaar illen spelen  
itaars ool van der iessen 

staat al 25 aar garant voor ali-
tatief goed gitaaronder i s  n el e 
sti l en voor el  niveau  oor eer 
info  0 0- 92 0  09 of i  op 

gitaars oolvdgiessen nl

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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